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EXPLANATION OF ARRANGEMENT AND ABBREVIATIONS 

 

Bills: 1R., 2R., 3R.,- read First, Second and Third time 

Bills are indexed under Bills and under the names of Ministers and Members presenting them and /or participating in debate. Private           

Members’ Bills appear under the heading, ‘Bills, Private’. 

Boards, Corporations, Departments and other statutory bodies are generally indexed under the key word indicating the institution. 

Ministers’ Statements are indexed under ‘Ministerial Statements, subject headings and under the names of the respective Ministers. 

Motions, etc., are indexed under subject headings and under the names of Ministers and Members presenting them and / or participating  

in debate 

Orders, Regulations, Resolutions and Rules appear under one heading starting with “ Orders....’’ 

Private Members’ Motions are indexed under ‘Private Members’, Motions’ and under the names of Members participating in debate. 

Proceedings are divided into four sections under each Member, i.e. Debates, Documents Tabled, Questions and Other Items.  

    (Items, other than Debates, Documents Tabled and Questions, are listed first.) 

Questions are indexed under four separate headings to facilitate reference, i.e. Questions by Private Notice; Questions, Adjournment; 

    Questions, Oral; Questions, Written. 

Questions are also indexed under the names of Members asking them. Questions relating to matters of  public importance are cross    

    indexed under the subject heading. 

Subjects discussed on Motions of Adjournment are indexed under the names of  Members participating in debate and under ‘Debates,  

    Adjournment’. 
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Abeygunawardena, The Hon. Rohitha, M.P.,Minister 

of Ports and Highways: 

Petitions: 

Abeyrathna, Mr. H.C., Morantuduwa, 653 

Damayanthi, Mrs. W.R., Maththegoda, 653 

Jagathsiri, Mr. W.G., Tanamalwila, 653 
 

Reference to: 

Bringing of a ‘Bullet’ into the Chamber, 470 

Colombo Port New City, Proposed, 275 

Colombo South Container Terminal, Opening 

Ceremony: singing of National Anthem, 273 

Hon. Mangala Samaraweera, 1366 

Matara Incident (UNP clashes), 1364 

Port, Hambantota, 1211 

Queen Elizabeth Terminal, Privatization of, 270 
 

Debates: 

Bills: 

Science and Technology Development (Am.): 

2R., 1027-30 
 

Debates, Adjournment: 

COPE: findings and recommendations, 1363-9 

Port, Colombo: South Container Terminal, 268-76 

Weliweriya, Rathupaswala Conflict, 493-8 
 

Documents, Tabled: 

Matara Incident (UNP clashes): photographs, 

1364, 1365 

 

Abeysinghe, The Hon. Ashok, M.P.:  

Debates, Adjournment: 

COPE: findings and recommendations, 1303-10 

 

Abeywardena, The Hon. Lakshman Yapa, M.P.,  

Minister of Investment Promotion: 

Petitions: 

Siripala, Mr. K.A., Uyangoda, 281 

Wijayawansa, Mr. G.A.H.L.M., Kekanadura, 281 
 

Reference to: 

Casino, UNP’s Stance on, 786-7 

Sri Lanka Gateway Industries (Pvt.) Ltd., 784, 786 
 

Debates: 

Orders: 

Special Commodity Levy Act (02), 51-61 

Strategic Development Projects Act: 

   Pr. (02), 932 

   re Lancashire Campus, Pr., 650; 1101-10, 1143 

   re Sampur Industrial Zone, 717-8, 780-9 
 

Debates, Adjournment: 

Weliweriya, Rathupaswala Conflict, 477-81 

 

Abeywardena, The Hon. Mahinda Yapa, M.P.,  

Minister of Agriculture: 

Petitions: 

Jayasekara, Mr. V.G.A., Ratmale, 280 

Abeywardena, The Hon. Mahinda Yapa: (Contd.) 

Debates: 

Regulations: 

Imports and Exports (Control) Act, 629-37 

 

Affirmations and Oaths: 

Jayamaha, Hon. Nalin Bandara, 277 

 

Agreements, Conventions, etc.: 

Belarus - Sri Lanka (re Taxation, etc.): Pr., 932 

Convention Against Doping in Sport Bill, 991 

Grand Duchy of Luxembourg - Sri Lanka  

(re Taxation, etc.): Pr., 932 

Palestine - Sri Lanka (re Taxation, etc.): Pr., 932 

Seychelles - Sri Lanka (re Taxation, etc.): Pr., 932 

 

Airlines, Mihin Lanka: 

Office in Madurai (India): attack, 1071-6 

Reference to, 1262, 1362, 1427 

 

Airlines, Srilankan: 

Reference to, 1259, 1262, 1363, 1404, 1421, 1427 

 

Airport, Mattala: 
1399, 1405 

 

Alagiyawanna, The Hon. Lasantha, M.P., Deputy  

Minister of Construction, Engineering Services,  

Housing and Common Amenities: 

Petitions: 

Pathiranarachchi, Mr. A.S.M., Ragama, 414 
 

Reference to: 

Bringing of a ‘Bullet’ into the Chamber, 469 

Hedging Agreement, 1266 

Weliweriya (Rathupaswela) Incident, 70, 102 
 

Debates: 

Orders: 

Special Commodity Levy Act (02), 102-9 

Strategic Development Projects Act: 

 re Lancashire Campus, 1116-20 
 

Debates, Adjournment: 

COPE: findings and recommendations, 1263-7 

Public Service, Creation of Dignified, 876-9 

Weliweriya, Rathupaswala Conflict, 537-45 

 

Alahapperuma, The Hon. Dullas, M.P., Minister of  

Youth Affairs and Skills Development: 
Petitions: 

Rathnapiriya, Mrs. P.A. Anula, Pannipitiya, 653 

 

Aluthgamage, The Hon. Mahindananda, M.P.,  

Minister of Sports: 

Debates: 

Bills: 

Convention Against Doping in Sport: 1R., 991 

Abe-Alu] 
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Aluwihare, The Hon. Wasantha, M.P.: 

Petitions: 

Bandara, Mr. R.M. Seneviratne, Naula, 1070 

Galhena, Mr. G.S.C., Akuramboda, 1070 

Wijesekera, Mr. J.S., Matale, 1070 
 

Questions, Oral: 

Kanishta Vidyalaya, Thibbatumulla: 

land and buildings, 1214-8 

Municipal Council, Matale: 

provision for waste management project, 687-9 

 

Amaratunga, The Hon. John, M.P.: 

Oral Question of Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake: 

not asking, 573 
 

Petitions: 

Abeynayake, Mr. K.W., Battaramulla, 5 
 

Points of Order: 

Misleading the House by Producing a Forged  

Document, 599 
 

Reference to: 

Dynastic Politics, 434-5 

Emergency, Alleged Imposed of, 87 

Land Issue in Northern and Eastern Provinces,  

Adjournment Motion re, 323 

Oral Questions, Inclusion of, 313 

Order Presented by Minister has not been Tabled, 

990 

Public Sector, Salary Increase to, 832, 903 

Rathupaswala Incident: request a debate, 58 
 

Statements: 

Select Com. on Political and Constitutional  

Measures to empower the Peoples of Sri Lanka to 

Live as One Nation: UNP not participating, 440-1 
 

Votes of Condolence: 

Peiris, Hon. Janadasa, 591-2 

Walpitagama, Hon. Ariyapala, 594 
 

Debates, Adjournment: 

COPE: findings and recommendations, 1251-7 

Public Service, Creation of Dignified, 832-7, 892, 

903 

Weliweriya, Rathupaswala Conflict, 446-54, 480 
 

Documents, Tabled: 

Letter re Restoration of the 17th Amendment,  

Implementation of LLRC Rep., etc.: from Leader 

of the Opposition to H.E. the President, 441 
 

Questions by Private Notice: 

Election Laws, Violation of, 434-6 

 

Amaraweera, The Hon. Mahinda, M.P., Minister of  

Disaster Management: 

Points of Order: 

Bringing of a ‘Bullet’ into the Chamber, 456 

Amaraweera, The Hon. Mahinda: (Contd.) 

Reference to: 

Matara Incident (UNP clashes), 1279 

‘Sirasa’ Media, 1280 

Weliweriya Incident, 195 
 

Debates: 

Resolutions: 

Customs Ordinance (import duty re gold), 

 195-201 
 

Debates, Adjournment: 

COPE: findings and recommendations, 1279-84 

 

Amunugama, The Hon. (Dr.) Sarath, M.P.,  

Minister of International Monetary Co-operation;  

Deputy Minister of Finance and Planning: 
 

Reference to: 

ASP Powers to MPs under UNP regime, 863 

Central Investments & Finance PLC (CIFL), 826 

COPE Chairman, post of, 862-3 

Graduate, Recruitments of, 862 

Mr. Upali Wijewardena, 865 

Ozone Layer, Protection of, 715 
 

Debates: 

Regulations: 

Imports and Exports (Control) Act, 715-8 
 

Debates, Adjournment: 

Public Service, Creation of Dignified, 861-72 
 

Annual Reports: 
Arthur C. Clarke Institute for Modern Technologies, 

(2011), 1203 

Atomic Energy Authority, (2011), 1203 

Bank of Ceylon, (2012), 279 

Buddhashravaka Bhikku University, (2011), 548 

Buddhist and Pali University of SL, (2011), 548 

Commissioner General of Excise, (2012), 649 
Commissioner General of Title Settlement, (2012), 
650 

Department of Agriculture, (2011), 1333 

Department of Commerce, (2012), 1202 

Department of Development Finance, (2012), 411 

Department of Fisheries and Aquatic Resources, 

(2011), 1202 

Department of Immigration and Emigration, (2012), 

1068 

Department of Labour, (2010 & 2011), 1332 

Department of Legal Affairs, M/Finance and  

Planning, (2012), 1068 

Department of National Planning, M/Finance and 

Planning, (2012), 1068 

Department of National Zoological Gardens, (2010), 

1204 

Department of Public Enterprises, M/Finance and 

Planning, (2012), 1068 

Department of Social Services, (2012), 792 

[Alu-Ann 
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Annual Reports: (Contd.) 
 

Department of State Accounts of General Treasury, 

(2012), 792 

Department of Textile Industry, (2011 & 2012), 1069 

Department of Wildlife Conservation, (2012), 1069 

Disaster Management Centre, (2011), 650 

District Secretariat: 

Ampara, (2012), 1201 

Colombo, (2012), 1331 

Gampaha, (2012), 1202 

Jaffna, (2012), 279 

Kilinochchi, (2012), 1202 

Mannar, (2012), 1331 

Matale, (2012), 1331 

Nuwara Eliya, (2012), 1202 

Forest Department, (2012), 1202 

General Sir John Kotelawala Defence University, 

(2011), 649 

Housing Development Finance Corp. (HDFC) Bank, 

(2012), 792 

Information and Communication Technology Agency 

of SL, (2011), 280 

Institute of Technology of University of Moratuwa, 

(2011), 548 

Land Commissioner General’s Department, (2012), 

650 

M/Agriculture, (2012), 1068 

M/Culture and the Arts, (2012), 650 

M/Economic Development, (2012), 412 

M/Education, (2008, 2009, 2010 & 2011), 4 

M/External Affairs, (2012), 1068 

M/Livestock and Rural Community Dev., (2012), 

1332 

M/Mass Media and Information, (2012), 5 

M/Minor Export Crop Promotion, (2012), 1202 

M/Resettlement, (2012), 280 

M/Technology and Research, (2012), 1203 

M/Telecommunication and Information Technology, 

(2012), 280 

Marine Environment Protection Authority, (2011), 

1332 

National Building Research Org., (2011), 412 

National Child Protection Authority, (2010), 1332 

National Engineering Research and Dev. Centre of 

SL, (2011), 1203 

National Human Resources Dev. Council of SL, 

(2011), 5 
National Institute of Education Maharagama, (2011), 
792 

National Savings Bank, (2012), 3 

National Science Foundation, (2011), 1203 

National Transport Medical Institute, (2010), 1203 

Ocean University, (2011), 650 

Parliament of Sri Lanka, (2012), 4 

People's Bank, (2012), 1067 

Postgraduate Institute of Medicine - University of 

Colombo, (2010 & 2011), 548 

Annual Reports: (Contd.) 

Postgraduate Institute of English, Open University of 

Sri Lanka, (2010 & 2011), 548 

Pradeshiya Sanwardhana Bank, (2012), 1201 

Prime Minister’s Office, (2012), 1202 

Public Service Commission, (2012), 649 

Road Development Authority, (2011), 1331 

Sabaragamuwa University of Sri Lanka, (2009, 2010 

& 2011), 548 

Small Holdings Dev. Authority, (2011), 1068 

South Eastern University of Sri Lanka, (2011), 548 

Sri Lanka Accreditation Board for Conformity  

Assessment, (2011), 1203 

Sri Lanka Ayurvedic Drugs Corp., (2011), 1332 

Sri Lanka Broadcasting Corp., (2010), 1069 

Sri Lanka Handicrafts Board, (2010), 1203 

Sri Lanka Institute of Advanced Technological  

Education, (2010), 548 

Sri Lanka Institute of Local Govt., (2011), 1068 

Sri Lanka Institute of Textile and Apparel, (2011), 

278 

Sri Lanka Inventors’ Commission, (2011), 1203 

Sri Lanka Judges’ Institute, (2005, 2006, 2007, 2008, 

2009 & 2010), 279 

Sri Lanka Standards Institute, (2011), 1203 

Sri Lanka State Plantation Corp., (2009), 280 

Sri Lanka Tea Board, (2011), 1202 

Srilankan Airlines, (2011/2012), 1069 

State Printing Corp., (2011), 4 

Tea Research Institute of SL, Talawakelle, (2011), 4 

University of Kelaniya, Sri Lanka, (2011), 548 

University of Visual and Performing Arts, (2009), 

548 

Uva Wellassa University, (2010), 548 

Wayamba University of Sri Lanka, (2011), 548 

Wijaya Kumaranatunga Memorial Hospital Seeduwa, 

(2011), 792 
 

Antony, The Hon. Victor, M.P.: 

Petitions: 
Dilhani, Mrs. R.P.D., Panirendawa, 938 

Dissanayake, Mrs. D.M.P. Hemamali, Andigama, 

938 
 

Questions, Oral: 

Sri Lanka Inventors’ Commission, etc.: 

programmes, 1086-8 
 

Ariyanethran, The Hon. P., M.P.: 

Debates, Adjournment: 

Land Issues in Northern and Eastern Provinces, 

400-2 
 

Athaullah, The Hon. A.L.M, M.P., Minister of Local 

Government and Provincial Councils: 

Debates, Adjournment: 

Northern Province PC Election: appreciation,  

1197-8 

Ann-Ath] 
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Atukorale, The Hon. (Mrs.) Thalatha, M.P.: 

Reference to: 

Oral Question: asking for time, 1096 

‘Rivira’ News report re an Army Officer’s Sister, 

1084 
 

Questions, Oral: 

Lands within Imbulpe D.S. Div.: details, 814-5 

Sri Lanka Army, Vehicles Obtained on Hire by: 

money paid, 1078-85 

 

Auditor General’s Reports: 

For 2010: Installments: 6th (part IV), 931 

For 2011: Installments: 

1st (part VI), 5th (part IV), 6th (part IX & X), 791 

2nd (parts XI & XII), 3rd (part III), 4th (part VI),  

5th (part V & VI) and 6th (part XI, XII, XIII, XIV  

& XV): Pr., 931 

 

Auditor General’s Salary: 

Reference to, 1258, 1295, 1298, 1327, 1431 

 

Azwer, The Hon. Alhaj A.H.M., M.P.: 

Points of Order: 

Adjournment Motion re Land Issue in Northern and 

Eastern Provinces is a Matter of Subjudice, 320 

Bringing of a ‘Bullet’ into the Chamber, 456, 460, 

516 

Referring to the Conduct of Chairman, SLBC, 1290 

Requested to withdraw an MP’s remarks against 

Sri Lankan Ambassador, 119 
 

Privileges: 

‘Sudar Oli’ Misreporting of his Parliamentary 

Speech, 177-8 
 

Reference to: 

Administrative Province, Delimitation of, 171-2 

COPE Report: thanked Hansard staff, 1329 

Hon. E. Saravanabavan and ‘Sudar Oli’  

Newspaper, 248, 348, 349 

Hon. Leader of the Opposition’s Statement in  

India, 577, 597 

Hon. S. Sritharan’s Remarks on his Speech  

(re Tamils), 405 

Hon. Sunil Handunnetti’s Remarks on  

SLBC Chairman, 1392 

Hon. Vijitha Herath’s Remarks on Secretary,  

M/Defence, 373 

ITN, Director, 250 

Kalabooshanam Sakkthie A. Bala-Iah, 355 

Major General Nanda Mallawaarachchi 

(Secretary), 748 

Mr. Ajith Nivard Cabraal, 246 

Mr. C.V. Vigneswaran, 354, 749, 1060, 1396 

Mrs. Navanethem Pillay, 753, 756 

Oral Question of Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake, 

574, 577 

Azwer, The Hon. Alhaj A.H.M.: (Contd.) 

Reference to: (Contd.) 

SLBC ‘Dasa Desa’ Programme and Mr. Hudson 

Samarasinghe, at el, 353, 1393 

Sri Lanka - Turkey Parliamentary Friendship 

Assoc., Inauguration of, 247 

‘Sudar Oli’ article on him: 

his letter to the editor, 249 

Zahira College Founders’ Day, 597 
 

Votes of Condolence: 

Walpitagama, Hon. Ariyapala, 596-8 
 

Debates: 

Orders: 

Strategic Development Projects Act: 

 re Lancashire Campus, 1175-8 

 re Sampur Industrial Zone, 747-57 

Resolutions: 

Customs Ordinance (import duty re gold), 

 246-51 
 

Debates, Adjournment: 

Broadlands Hydro Electricity Project, 1059-61 

COPE: findings and recommendations, 1391-8 

Land Issues in Northern and Eastern Provinces, 

347-57 

Port, Colombo: South Container Terminal, 260-5 

Public Service, Creation of Dignified, 882, 884 
 

Documents, Tabled:  

Colombo South Container Terminal: Sinhala and 

Tamil version of adjournment motion, 260 

‘Daily Mirror’ news item of ‘Pillay Exceeded  

Mandate’, 756 

Mr. Ajith Nivard Cabral’s Speech: 

‘The Island’ newspaper article, 1397 

Port Expansion Project, Colombo: 

SLPA’s handout, 264 

Ports Development: ‘Daily News’ article, 264 
 

Questions, Oral: 

Cultural Centre in Kinniya Town: 

establishment, 1076-7 

 

Balasuriya, The Hon. (Dr.) Jagath, M.P., Minister of  

National Heritage: 
Petitions: 

Perera, Mrs. G.A.K.S., Kegalle, 1204 

 

Bandara, The Hon. Janaka, M.P.: 

Debates: 

Bills, Private: 

Walpola Piyananda Educational and Cultural 

Foundation (Inc.): 1R., 600 

 

Bandara, The Hon. Shantha, M.P.: 

Points of Order: 

Referring to an MP by Name, 1161 

[Atu-Ban 
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Bandara, The Hon. Shantha: (Contd.) 

Debates: 

Bills: 

Science and Technology Development (Am.): 

2R., 1033-6, 1037 
 

Debates, Adjournment: 

Northern Province PC Election: appreciation, 

1186-9 

 

Bandaranaike, The Hon. C.P.D., M.P., Deputy  

Minister of Indigenous Medicine: 

Debates, Adjournment: 

Weliweriya, Rathupaswala Conflict, 531-4 

 

Berugoda, The Hon. Vijitha, M.P.:  
Petitions: 

Amarasinghe, Mr. D.M., Bibile, 550 
 

Reference to: 

Coconut Plant, Distribution of, 562-3 
 

Questions, Oral: 

Administrative Provinces, Delimitation of: 

amendments, 169-70 

Agricultural Development Programme, 704-5 

Lorries, ‘Dimo Batta’: providing by M/Coconut 

Dev. and Janatha Estate Dev., 560-3 

Northern and Eastern Provinces, De-merge of: 

SC determination, 1346-7 

Water Purification Projects: Moratuwa/Panadura, 

Ambatale and Negombo, 1237-8 

 

Bills: 

Buddhist Temporalities (Am.): 1R., 990-1 

Convention Against Doping in Sport: 1R., 991 

Institute of Policy Studies of Sri Lanka (Am.): 

1R., 1099 

Science and Technology Development (Am.): 

1R., 318; 2R., 992-1053; Com. & 3R., 1053-4 

Sri Lanka Electricity (Am.): Cert., 278 

 
Bills, Private: 

Al Manar College (Inc.): 1R., 1100 

Hands for Education Foundation (Inc.): 

Ministerial Rep. (not approved), 937 

Human Rights Organization (Inc.): 1R., 1101 

Institute of Medicina Alternative (Inc.): 

Std. Com. ‘A’: Nom., 1-2 

Local Authorities Elections (Am.): 1R., 179-80 

Philip Gunawardena Commemorative Society (Inc.): 

2R., 789-90; Std. Com. ‘A’: Nom., 930 

Sri Lanka Institute of Taxation (Inc.) (Am.): 

1R., 991-2 

Sri Lanka Lumbini Development Trust (Inc.): 

1R., 831 

Walpola Piyananda Educational and Cultural  

Foundation (Inc.): 1R., 600-1 

Bribery or Corruption Commission: 

Actions and Report on Findings of COPE,  

1286, 1305, 1320, 1354, 1372, 1373, 1428 
 

Budgetary Support Services and Contingency  

Liabilities Project: 

Supplementary Allocations: Pr., 4, 932 (02) 
 

Casino Business (Gaming): 

Reference to, 227, 237, 786 

re Orders (under Strategic Dev. Projects Act), 932 
 

Central Investments & Finance PLC (CIFL): 

762, 821 
 

Ceylon Electricity Board (CEB): 

COPE: findings, 1260, 1287, 1294, 1321, 1323, 1362 
 

Ceylon Petroleum Corporation: 

COPE: findings, 1286, 1323, 1352, 1387 
 

Chandrasena, The Hon. S.M., M.P., Deputy Minister  

of Economic Development: 

Debates: 

Regulations: 

Imports and Exports (Control) Act, 613-9 
 

China: 

China Harbour Engineering Company (CHEC),  

1386, 1387, 1406 

China Machinery Engineering Corp. (CMEC), 

816-9, 1063, 1387, 1406 
 

Committee of Selection: 

Meeting, 278-9 
 

Committees, Consultative: 

M/Education: New Educational Policies and  

Proposals for General Education in Sri Lanka, 412 

M/Law and Order: 

Const., 1099-100; Nom., 1199-201 
 

Committees, Legislative: 

Standing Com. ‘A’ on Private Bill: 

Nom., 1-2, 930 
 

Committees, Parliament: 

Parliamentary Business: 

Meeting, 59, 278, 547, 930, 1201 

Nom. (member), 1067 
 

Committees, Select: 

Parliamentary Service, Strengthening the Independent 

Character of the: extension of time, 439-40 

Political and Constitutional Measures to Empower the 

Peoples of Sri Lanka to Live as One Nation: 

Statement by DNA (not participating), 442-6 

Statement by UNP (not participating), 440-1 

Ban-Com] 
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Commonwealth Meeting (CHOGM): 

Expenditure, 295, 296, 1310 
 

Consultative Committee Reports on Annual Reports: 

Agricultural and Agrarian Insurance Board, (2011), 

652 

Central Bank of Sri Lanka, (2012), 652 

Central Cultural Fund, (2005 & 2010), 652 

Central Engineering Consultancy Bureau, (2010), 651 

Chilaw Plantations Ltd., (2010 & 2011), 549 

Civil Aviation Authority of Sri Lanka, (2010), 793 

Coconut Cultivation Board, (2010 & 2011), 549 

Coconut Dev. Authority, (2009, 2010 & 2011), 549 

Coconut Research Board, (2011), 549 

Coconut Research Institute - Lunuwila, (2010), 549 

Development Lotteries Board, (2011), 652 

General Sir John Kotelawala Defence University, 

(2010), 651 

Lady Lochore Loan Fund, (2011), 652 

Lanka Puthra Development Bank, (2011), 652 

Local Loan and Development Fund, (2011), 651 

M/Finance and Planning, (2012), 652 

Mihin Lanka (Pvt) Ltd., (2010), 793 

National Dangerous Drug Control Board, (2010), 651 

National Insurance Trust Fund, (2010), 652 

National Science and Techno. Comm., (2010), 1333 

National Transport Commission, (2010), 793 

Ranaviru Sewa Authority, (2006, 2007, 2008, 2009 & 

2010), 651 

Sri Lanka Accreditation Board for Conformity  

Assessment, (2010), 1333 

Srilankan Airlines, (2011), 793 

Urban Development Authority, (2010), 651 
 

COPE Report (2013): 

Findings and Recommendation (debated), 1251, 1350 
 

Dayaratna, The Hon. P., M.P., Minister of Food  

Security: 

Petitions: 

Ponnanthan, Mr. K., Hopton Old Tea Factory, 938 
 

de Silva, The Hon. (Dr.) Harsha, M.P.: 

Points of Order: 

Order Presented by the Minister has not been  

tabled, 933-6, 1250 
 

Reference to: 

Alleged Mr. James Packer’s Intimidation, 229 

Casino Business and Mr. James Packer, 227-9 

Chelina NEB Lanka (Pvt.) Ltd., 230, 1374, 1377 

Global Knowledge Centre/Telecentre, 1037, 1044 

Journalist, Mrs. Mandana Ismail Abeywickrema, 

1373 

Kidney Disease, Arsenic, etc., 226 

Mr. Gotabhaya Rajapakse, 228 

Mr. M.W.H. de Silva, (former Minister), 1381 

Wickrematunga, Mr. Lasantha: assassination, 1373 

de Silva, The Hon. (Dr.) Harsha: (Contd.) 

Debates: 

Bills: 

Science and Technology Development (Am.): 

 2R., 1036-9, 1044 

Resolutions: 

Customs Ordinance (import duty re gold),  

 183, 223-31 
 

Debates, Adjournment: 

Broadlands Hydro Electricity Project, 1055 

COPE: findings and recommendations, 1369-78 
 

Documents, Tabled: 

Casino Business: newspaper reports etc, 227 
 

Questions, Oral: 

Port, Magampura Mahinda Rajapakse: 

loans for construction, 1209-13 

oil tank farms, 697-9 
 

de Silva, The Hon. Mohan Priyadarshana, M.P.: 

Points of Order: 

Misleading the House by Commenting on the Court 

Verdict, 123 
 

Reference to: 

Attack on Rukantha and Chandraleka Case: 

court judgment, 123 
 

Debates: 

Orders: 

Special Commodity Levy Act (02), 115-7 
 

Debates, Adjournment: 

Disabled and Elders, Expeditious Relief to, 640-2 
 

de Silva, The Hon. Nimal Siripala, M.P., Minister of  

Irrigation and Water Resource Management and  

Leader of the House of Parliament: 

Committees, Select: 

Parliamentary Service, Strengthening the  

Independent Character of the: 

 extension of time, 439-40 
 

Reference to: 

Land Issue in Northern and Eastern Provinces,  

Adjournment Motion re, 323 
 

Votes of Condolence: 

Peiris, Hon. Janadasa, 588-91 

Walpitagama, Hon. Ariyapala, 592-4 
 

Debates: 

Bills: 

Science and Technology Development (Am.): 

1R., 318 

Regulations: 

Imports and Exports (Control) Act, 601-2 
 

Questions by Private Notice, Replies to: 

Rathupaswala (Weliweriya) Conflict, 44-8 

[Com-de S 
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de Soysa, The Hon. T. Ranjith, M.P.: 

Reference to: 

Casino Business under UNP regime, 237 

Hon. Dayasiri Jayasekara’s Cross over, 240 
 

Debates: 

Resolutions: 

Customs Ordinance (import duty re gold), 

 237-40 

 

Debates, Adjournment: 

Broadlands Hydro Electricity Project, 1054-66 

COPE: findings and recommendations,  

1251-330, 1350-436 

Disabled and Elders, Expeditious Relief to,  

638-48 

Fishermen, Fuel Subsidy to, 135-50 

Land Issues in Northern and Eastern Provinces, 

325-410 

Point of Order, 320; Sp’s ruling, 325 

Northern Province PC Election: appreciation,  

1186-98 

Port, Colombo: 

South Container Terminal, 260-76 

Public Service, Creation of Dignified, 832-928 

Weliweriya, Rathupaswala Conflict, 446-545 

 

Devananda, The Hon. Douglas, M.P., Minister of  

Traditional Industries and Small Enterprise  

Development: 

Reference to: 

Governor of Northern Province and Hon. Sarath 

Fonseka: UNP’s stance, 362 
 

Debates, Adjournment: 

Land Issues in Northern and Eastern Provinces, 

362, 402-10 
 

Documents, Tabled: 

Rest of the Speech, 409 

 

Dissanayake, The Hon. Anura, M.P.: 

Petitions: 

Ganganatha, Mr. M.D.S.P., Malwana, 1070 
 

Reference to: 

Grama Niladhari, Recruitment of, 851-3 

Land Issue in Northern and Eastern Provinces,  

Adjournment Motion re, 322 

Milk Powder Issues, 829, 858 

New Zealand Milk Products, 712 

School Principals’ Salary Anomalies, 963 

Weliweriya (Rathupaswala) Incident, 58, 74 
 

Statement: 

Select Com. on Political and Constitutional  

Measures to Empower the Peoples of Sri Lanka  

to Live as One Nation: 

 DNA not participating, 442-6 

Dissanayake, The Hon. Anura: (Contd.) 

Debates: 

Orders: 

Special Commodity Levy Act (02), 73-81 

Strategic Development Projects Act,  

 re Lancashire Campus, 1129-47 

 re Sampur Industrial Zone, 717 
 

Debates, Adjournment: 

Public Service, Creation of Dignified, 850-60 
 

Documents, Tabled: 

Central Investments & Finance PLC (CIFL): 

letter sent to depositors (not tendered), 822 
 

Questions by Private Notice: 

Central Investments & Finance PLC (CIFL),  

Collapse of, 821-3, 825-6 

Milk Powder, Controversy over Imported, 712-4, 

829 
 

Questions, Oral: 

Coconut Cultivators: relief, 167-8 

Mihin Lanka Office in Madurai (India): 

attack, 1071-5 

Places/Projects Named ‘Mahinda Rajapakse’: 

details, 1220-31 

School Principals and SLEAS Officers: 

awarding of military ranks, 958-62 

 

Dissanayake, The Hon. Duminda, M.P., Minister of  

Education Services:  
Petitions: 

Arachchige, Mr. Sunil Kumara, Pitakotte, 5 

 

Dissanayake, The Hon. Lalith, M.P., Deputy Minister  

of Health: 

Reference to: 

Co-op City, 219 

Devanagala Rock Issue, 86 

Hambantota Port, etc.: development works, 221 

Hon. Dayasiri Jayasekara’s Cross-over, 84 

Hon. Y.G. Pathmasiri’s Brother, Killing of, 82 

Toxic Liquor Case Suspect, Susantha Dinesh, 82-3 

Weliweriya (Rathupaswala) Incident, 387 
 

Debates: 

Orders: 

Special Commodity Levy Act (02), 82-7 

Resolutions: 

Customs Ordinance (import duty re gold), 218-22 
 

Debates, Adjournment: 

Land Issues in Northern and Eastern Provinces, 

384-8 

Public Service, Creation of Dignified, 885-90 

Weliweriya, Rathupaswala Conflict, 501-6 
 

Questions by Private Notice, Replies to: 

Milk Powder, Controversy over Imported, 827-30 

de S-Dis] 
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Dissanayake, The Hon. Navin, M.P., Minister of  

Public Management Reforms: 

Reference to: 

Hon. Mangala Samaraweera’ s Remarks on  

Mr. Raja Mahendran, 1311 
 

Debates, Adjournment: 

COPE: findings and recommendations, 1310-5 

 

Dissanayake, The Hon. Rohana, M.P., Deputy  

Minister of Transport: 

Debates: 

Bills: 

Science and Technology Development (Am.): 

2R., 1039-4 

 

Dissanayake, The Hon. S.B., M.P., Minister of Higher 

Education: 

Reference to: 

Ampara Technical College: upgrading to 

‘University College’, 423 

Provident Fund Monies, 427 
 

Debates: 

Orders: 

Strategic Development Projects Act: 

 re Lancashire Campus, 1178-85 
 

Debates, Adjournment: 

Northern Province PC Election: 

appreciation, 1194-6 

 

Document, Digital (Pen Drive): 

Video Clips re Matara Incident (UNP clashes), 1269 

 

Documents, Tabled: 

17th Amendment, LLRC Report, etc.: letter to H.E. 

the President by Leader of the Opposition , 441 

Casino Business deal with Crown Ltd.: 

Australian newspaper, website reports, 227 

Central Investments & Finance PLC (CIFL): 

letter sent to depositors (not tendered), 822 

Colombo South Container Terminal: Sinhala and 

Tamil version of adjournment motion, 260 

‘Daily Mirror’ news item of ‘Pillay Exceeded  

Mandate’, 756 

Educational Policies and Proposals for General 

Education in Sri Lanka, 412 

Embassies, Sri Lankan: 

home base officers in labour section, 953 

‘Export Strategy: Time to re-think and re-focus’: 

Dr. Premachandra Atukorala’s article, 744 

Gampaha, Attanagalla and Minuwangoda Integrated 

Water Supply Scheme: 

‘Colombopage’ website article re Chinese  

 company contract, 527 

note to the Leader of the Opposition, 820 

Hydropower Projects, New: proposals, 1053 

Documents, Tabled: (Contd.) 

‘Kapruka Purawara’ Programme: 

coconut nurseries, 812 

Jayasekara, Hon. Dayasiri: 

his letter and statement to UNP Com., 174, 175 

letter from UNP General-Secretary, 175 

Kurunegala Plantations Ltd., Estates of: 

profit/loss, 1242 

Land behind the Seven Hot Water Wells, Construction 

of Vihara at: Hon. R. Sampanthan’s letter to  

Hon. Basil Rajapakse (in 2009), 337 

Land Take over for the Purpose of Tourism at  

Kumpurupiddi, Kuchchaveli: plan, 333 

Land to be declared as "Pooja Bhoomi" at Thiriyai: 

plan, 334 

Land to be declared as "Pooja Bhoomi" in  

Sembimalai and Ilanthaikulam: plans, 335 

Letter re Restoration of the 17th Am., Implementation 

of LLRC Rep., etc.: from Leader of the Opposition 

to H.E. the President, 441 

M/Finance and Planning, Annual Report of: 

summary of economic indicates, 184 

Matara Incident (UNP clashes): 

arrest of persons, 1273 

‘lankaenews’ article re PSD, 1275 

photographs, 1365 

video clips (pen drive) (not tendered), 1269 

Medical Supplies: monthly expenditure report, 985 

Ministries, Institutions under: Vehicles: 

Defence and Urban Development, 969 

Mr. Ajith Nivard Cabral’s Speech: 

‘The Island’ newspaper article, 1397 

Mrs. Navanetham Pillay’s Visit: statement, 756 

Port Expansion Project, Colombo: 

SLPA’s handout, 264 

Ports Development: ‘Daily News’ article, 264 

Radio Stations: allocations of frequencies, 166 

re ‘Sri Lanka’s Export Revenue Reducing’, 740 

School Principals and SLEAS Officers: 

awarding of military ranks, 960 

Schools named ‘Mahinda Rajapakse’: 

expenditure, etc., 1225 

Seventeenth Am., LLRC Report and Commonwealth 

Elections Observers, Letter from Leader of the  

Opposition to H.E. the President re, 441 

Sivan Temple in Kanguveli village in Mutur: letter to 

H.E. the President by Hon. R. Sampanthan, 336 

Speeches of MPP: 

Devananda, Hon. Douglas, 409 

Standing Com. ‘A’ on Private Bills: Nom., 2 

Statutes of North Central Provincial Council, 656 

‘The Bible’ - I Kings 21, Naboth’s Vineyard Story: 

Sinhala and Tamil versions, 344 

Waste Management Project by Matale MC: 

background report, etc, 689 

Weras River Rain Water Drainage and Environment 

Dev. Project: relief package to land owners, 1236 

[Dis-Doc 
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Education in Sri Lanka: 

New Educational Policies and Proposals, 412 
 

Ekanayake, The Hon. T.B., M.P., Minister of Culture  

and the Arts: 

Reference to: 

Cultural Centre in Kinniya, 1077 
 

Ekanayake, The Hon. W.B., M.P. Deputy Minister of  

Irrigation and Water Resources Management: 
Debates: 

Regulations: 

Imports and Exports (Control) Act, 617, 624-9 
 

Election, Provincial Council: 

Northern Province, 1186-98 
 

Embassies, Sri Lankan: 

Welfare Officers, 953 
 

‘e-Sri Lanka’ Project, 566-70 
 

Expressway: 

Colombo - Katunayake, 1411 
 

Expunctions: 

66, 75, 77, 78, 108, 118, 119, 121, 123, 124, 352, 

355,  356, 377, 410, 507, 509, 514, 515, 529, 829, 

1223, 1275, 1276, 1278, 1311, 1318, 1359, 1366, 

1401, 1402 
 

Farook, The Hon. Hunais, M.P.: 
Petitions: 

Adamgani, Mr. U., Rajagiriya, 550 

Hamza, Mrs. U.L.M., Eravur, 1334 

Ummu Safeena, Mrs. A., Dehiwala, 1334 
 

Debates: 

Bills, Private: 

Al Manar College (Inc.): 1R., 1100 

Human Rights Organization (Inc.): 1R., 1101 

Orders: 

Strategic Development Projects Act: 

 re Lancashire Campus, 1172-5 
 

Fernando, The Hon. Arundika, M.P.: 

Reference to: 

Hon. Mangala Samaraweera, 1317-8 

Matara Incident (UNP clashes), 1317 
 

Debates: 

Bills: 

Science and Technology Development (Am.): 

2R., 1045-8 
 

Debates, Adjournment: 

COPE: findings and recommendations, 1315-9 

Northern Province PC Election: 

appreciation, 1193-4 

Fernando, The Hon. Harin, M.P.: 
Reference to: 

Hon. Sarana Gunawardena’s Remarks on  

Hon. Ajith Mannapperuma’s Wife, 528 

Weliweriya (Rathupaswala) Incident, 89 
 

Debates: 

Orders: 

Special Commodity Levy Act (02), 88-94 
 

Debates, Adjournment: 

Weliweriya, Rathupaswala Conflict, 525-30 
 

Documents, Tabled: 
Gampaha, Attanagalla and Minuwangoda Integrated 

Water Supply Scheme: ‘Colombopage’ website  

 article re Chinese company contract, 527 
 

Fernandopulle, The Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudharshani, 

M.P.: 

Petitions: 

Amaratunga, Mr. Sirisinghe, Divulapitiya, 794 

Amaratunga, Mrs. D.C.B.S., Negombo, 794 

Appuhamy, Mr. B. Jemis, Raddolugama, 939 

Medagama, Mrs. Lili, Negombo, 939 

Sirirathne, Mr. K.D. Chithral, Kadawatha, 939 
 

Finance Commission Recommendation: 

Funds to Provinces from Annual Budget (2013): 

allocation, 411 
 

Fonseka, The Hon. (Mrs.) Malani, M.P.: 

Questions, Oral: 

‘e-Sri Lanka’ Development Project: outcome, 566-7 

Kurunegala Plantations Ltd., Estates of: 

profit/loss, 1241 
 

Gamage, The Hon. (Mrs.) Anoma, M.P.: 

Questions, Oral: 

Mid-day Meal to School Children, Free: 

details, 693-5 

Technical College, Hardy Advanced: courses, 421-4 

Thriposha Manufacturing Factory: closure, 23-6 
 

Graduate Employment, 428, 862, 897, 905, 920 
 

Graduate Trainee Bhikkus: 
Recruitments to Public Service, 571 

 

Grero, The Hon. Mohan Lal, M.P., Deputy Minister of 

Education (from 2013.10.10): 

Reference to: 

Textile School Affiliated to Sri Rahula College, 

Kandy, 1337-9 
 

Debates: 

Orders: 

Strategic Development Projects Act: 

 re Lancashire Campus, 1126-9 

Edu-Gre] 
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Gunaratne, The Hon. Sarath Kumara, M.P., Deputy 

Minister of Fisheries and Aquatic Resources  

Development: 

Reference to: 

Indian Trawlers: take into custody, 144 
 

Debates, Adjournment: 

Fishermen, Fuel Subsidy to, 139-50 
 

Gunasekara, The Hon. DEW, M.P., Minister of  

Human Resources: 

Reference to: 

Auditor General’s Salary, 1431 

Bribery or Corruption Commission, 1356, 1428 

COPE, Findings of: actions and report of  

Comm. of Bribery or Corruption, 1356 

Standing Orders, Am. to, 1433 
 

Debates, Adjournment: 

COPE: findings and recommendations,  

1356, 1425-36 
 

Gunawardana, The Hon. M.K.A.D.S., M.P., Deputy  

Minister of Buddha Sasana and Religious Affairs: 

Petitions: 

Siriyalatha, Mrs. K., Nalandapura, 653 
 

Reference to: 

Major General Nanda Mallawaarachchi, 725 
 

Debates: 

Orders: 

Strategic Development Projects Act: 

 re Sampur Industrial Zone, 723-6 
 

Gunawardane, The Hon. Bandula, M.P., Minister of 

Education: 
Ministerial Report on Private Bills: 

Hands for Education Foundation (Inc.): 

(not approved), 937 
 

Reference to: 

Disabled School Children: facilities, 1217 

English Teacher Training Centers, Cabinet Paper 

on, 159 

Exam (2013), G.C.E. (A/L): issuing of question 

paper, 160 

School Girls, Security of: when participating in 

outdoor events, 161, 162 

School Principals’ Salary Anomalies, 964 
 

Report of Consultative Committee on Education: 

Educational Policies and Proposals for General 

Education in Sri Lanka, New, 412 
 

Debates: 

Bills: 

Science and Technology Development (Am.): 

2R., 1012-6 

Orders: 

Special Commodity Levy Act (02), 70-3 

Gunawardena, The Hon. Dinesh, M.P., Minister of  

Water Supply and Drainage and Chief Government 

Whip: 

Budgetary Support Services and Contingency  

Liabilities Project: supplementary allocations, 4 
 

Committees, Consultative: 

Law and Order: constitution, 1099-100 
 

Finance Commission Recommendation: 

Funds to Provinces from Annual Budget (2013), 

allocation of, 411 
 

Parliament: 

Annual Performance Rep. (2012): Pr., 4 

Sittings, Next: motion, 830 
 

Reference to: 

Administrative Province, Delimitation of, 171-2 

Armed Forces, 1081 

Ballot Paper Issue: to be direct to the Elections 

Commissioner, 316 

Diyagama Stadium, 1222, 1230 

Drinking Water Facilities, etc., 33, 36, 38 

‘Facebook’, False Propaganda via, 1083 

‘Facebook’: Government’s stand, 1250 

KP (Kumaran Pathmanathan), 292 

Land Issue in Northern and Eastern Provinces,  

Adjournment Motion re, 324 

Local Government Authorities: vehicles, 680 

Mihin Lanka Office in Madurai: attack, 1074-6 

Mr. P.H. William de Silva, (former Minister), 1381 

Opposition Party’s Role, 1378 

Opposition’s request re a debate (Rathupaswala 

incident), 59 

Opposition’s Stand on Elections, 675 

Oral Question: ‘one day’ allocation, 1096 

Rathupaswela Area, Water Supply to, 36 

Water Supply Contract with China Machinery  

Engineering Corp. (CMEC), 818 

Water Supply to Rathupaswala, etc., 449, 450 

Wickrematunga, Mr. Lasantha: assassination, 1343 
 

Debates: 

Bills: 

Buddhist Temporalities (Am.): 1R., 990-1 

Institute of Policy Studies of Sri Lanka (Am.): 

1R., 1099 

Bills, Private: 

Philip Gunawardena Commemorative Society 

(Inc.): 2R., 789-90 

Orders: 

Strategic Development Projects Act: Pr., 413 

Universities Act: 

 re Jaffna and South Eastern: Pr., 4 

 re Jaffna: Pr., 649 

 re Moratuwa: Pr., 650 

Regulations: 

Imports and Exports (Control) Act: Pr., 152, 547 

[Gun-Gun 
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Gunawardena, The Hon. Dinesh: (Contd.) 

Debates, Adjournment: 

COPE: findings and recommendations,  

1255, 1378-83 

Weliweriya, Rathupaswala Conflict, 449-50, 520-5 
 

Questions by Private Notice, Replies to: 

Central Investments & Finance PLC (CIFL),  

Collapse of, 823-5 

Gampaha, Attanagalla and Minuwangoda Integrated 

Water Supply Scheme, 817-9, 820 

‘Sunday Leader’ Co-Editor, Mrs. Mandana Ismail 

Abeywickrema’s Residence: break-in by a gang, 

 708-10, 711 
 

Gunawardena, The Hon. Sarana, M.P., Deputy  

Minister of Petroleum Industries: 

Reference to: 

Grama Niladhari, Appointment of, 908 

Hon. Ajith Mannapperuma’s Wife (MOH,  

Gampaha), 457, 512 

Mr. Pradeep Kariyawasam (former chairman, 

NSB), 1415 
 

Debates, Adjournment: 
COPE: findings and recommendations, 1413-9 

Public Service, Creation of Dignified, 907-13 

Weliweriya, Rathupaswala Conflict,  

457, 501, 510-4 
 

Handunnetti, The Hon. Sunil, M.P.: 

Petitions: 

Bandara, Mr. P.P.K.B, Kiribathgoda, 1205 

Karunathilake, Mr. I.G. Nimal, Kurunegala, 6 

Somaratne, Mr. T.R., Polgasowita, 6 
 

Reference to: 

Arthur C. Clarke Centre, 1024 

Colombo South Container Terminal, Opening  

Ceremony: singing of National Anthem, 214 

COPE, Findings of: actions and report of Comm. of 

Bribery or Corruption, 1286 

Level Crossings, 1026 

Milk Powder ‘DCD’ Issue, etc., 1024 

NSB, Commercial Loan from, 734 

SLBC Chairman, Mr. Hudson Samarasinghe, 1289 

Sri Lanka Gateway Industries (Pvt) Ltd., 732 
 

Debates: 

Bills: 

Science and Technology Development (Am.): 

2R., 1023-7 

Orders: 

Strategic Development Projects Act: 

 re Sampur Industrial Zone, 731-5 

Resolutions: 

Customs Ordinance (import duty re gold), 214-8 
 

Debates, Adjournment: 

COPE: findings and recommendations, 1284-95 

Harrison, The Hon. P., M.P.: 

Reference to: 

Local Government Authorities, Vehicles belongs 

to, 679-82 

School Girls, Security of: when participating in 

outdoor events, 160-2 
 

Questions, Oral: 

Ministries, Institutions under: Vehicles: 

Defence and Urban Dev., 965-8, 975 

Fisheries and Aquatic Resources Dev., 1231-4 

Local Govt. and Provincial Councils, 676-9 

Welikada Prison, Riot at: 

checking activities and compensation, 16-22 
 

Herath, The Hon. Kanaka, M.P.: 

Questions, Oral: 

Kapruka Investment Loan Programme: 

details, 39-40 
 

Herath, The Hon. Vijitha, M.P.: 

Reference to: 

Attack on Rukantha and Chandraleka Case: 

court judgment, 476 

Canvassing of Buddhism, 370 

Death of Roshan Chanaka: commission report, 474 

Former IGP, Mahinda Balasuriya, 475 

Mrs. Navanethem Pillay, 373, 476 

Secretary, M/Defence, 372 

Weliweriya Incident, 372 
 

Debates, Adjournment: 

Land Issues in Northern and Eastern Provinces, 

367-73 

Weliweriya, Rathupaswala Conflict, 471-7 
 

Hisbullah, The Hon. M.L.A.M., M.P., Deputy  

Minister of Economic Development: 

Debates: 

Orders: 

Strategic Development Projects Act: 

 re Sampur Industrial Zone, 777-9 
 

Hydro Power Project, Broadlands, 1054 
 

Indika, The Hon. V.K., M.P.: 

Petitions: 

Chandrarathana Thero, Ven. Kirama,  

Siridumindarama Vihara, Walgammulla, 653 

Ranatunga, Mr. S., Hakmana, 653 
 

Debates: 

Bills, Private: 

Sri Lanka Lumbini Dev. Trust (Inc.): 1R., 831 
 

Jayamaha, The Hon. Nalin Bandara, M.P.: 

Affirmation, 277 
 

Maiden Speech, 619-23 

Gun-Jay] 
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Jayamaha, The Hon. Nalin Bandara: (Contd.) 

Reference to: 

Sampur Power Project, 1017 
 

Debates: 

Bills: 

Science and Technology Development (Am.): 

2R., 1016-20 

Regulations: 

Imports and Exports (Control) Act, 619-23 
 

Debates, Adjournment: 

Broadlands Hydro Electricity Project, 1054-8, 1063 
 

Documents, Tabled: 

Hydropower Projects, New: proposals, 1053 

 

Jayaratne, The Hon. D.M., M.P., Prime Minister,  

Minister of Buddha Sasana and Religious Affairs: 

Budgetary Support Services and Contingency  

Liabilities Project: 

supplementary allocations: Pr. (02), 932 
 

Debates: 

Bills: 

Science and Technology Development (Am.): 

2R., 1002-5 

Conventions/Agreements (re Taxation, etc.): 

Belarus - Sri Lanka: Pr., 932 

Grand Duchy of Luxembourg - SL: Pr., 932 

Palestine - Sri Lanka: Pr., 932 

Seychelles - Sri Lanka: Pr., 932 

Orders: 

Excise (Sp. Prov.) Act: Pr., 932 

Excise Ordinance: Pr. (02), 931 

Finance Act: Pr., 932 

Special Commodity Levy Act: Pr. (03), 931-2 

Regulations: 

Finance Act: Pr., 932 

Merchant Shipping Act: Pr., 931 

Resolutions: 

Customs Ordinance: Pr., 931 
 

Debates, Adjournment: 

Northern Province PC Election: appreciation, 

1191-3 

 

Jayasekara, The Hon. Dayasiri, M.P.: 

Resignation, 151-2 

 
Jayasena, The Hon. (Mrs.) Sumedha G., M.P.,  

Minister of Parliamentary Affairs: 

Petitions: 

Gamagethara, Mr. Rasika Neranjan,  

Dombagahawela, 413 
 

Debates: 

Regulations: 

Imports and Exports (Control) Act, 607-9 

Jayasinghe, The Hon. (Mrs.) Chandrani Bandara,  

M.P.: 

Petitions: 

Jayasinghe, Mr. R.B. Gamini, Anuradhpura, 938 

Pathmasiri, Mr. C.M.N., Padaviya, 938 
 

Jayasuriya, The Hon. Karu, M.P.: 

Petitions: 

Karunarathne, Mr. Nandasiri, Ambalantota, 794 

Samaranayake, Mr. Chandrasiri, Ambalantota, 794 
 

Reference to: 

‘Clean hands’ Group, 1353 
 

Debates, Adjournment: 

COPE: findings and recommendations, 1350-4 

Weliweriya, Rathupaswala Conflict, 481-6 
 

Kariyawasam, The Hon. Akila Viraj, M.P.: 

Reference to: 
English Teacher Training Centre, Kuliyapitiya, 159 

Level Crossings, Unguarded, 797 

Oral Questions for Answers, 1349 
 

Debates: 

Orders: 

Strategic Development Projects Act: 

 re Lancashire Campus, 1110-6, 1117 
 

Questions, Oral: 

Bhikkus, Graduate Trainee: 

appointments in public service, 571-2 

Colombo Municipal Council: arrears of  

rates due from Government Institutions, 685-6 

Graduates, Trained: 

provision of employment, 428-30 

Power Sets and Luxury Trains, Purchase of: 

financial loss, 795-7 

School, Mahaweligama Primary: 

shortcomings, 157-8 

State Plantations, Privatized: 

labour sanitation facilities, 11-6 
 

Karunanayake, The Hon. Ravi, M.P.: 

Petitions: 

Somachandra, Mr. M.L. Neil, Yatiyantota, 6 
 

Points of Order: 

re his Privilege Question, 48-9 
 

Reference to: 

Annual Reports: hard/soft copies, 1333 

Casino, UNP’s Stance on, 787 

CIFL Finance Company, 762 

COPE, Findings of: actions and report of Comm. of 

Bribery or Corruption, 1355, 1356 

Ethanol and ‘Drug’ Container, 763-4 

Former DIG, Vaas Gunawardena, 558, 559 

Former Police Spokesperson, Mr. Jayakody, 208 

Hansard’ Colombo MC, 210 

[Jay-Kar 
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Karunanayake, The Hon. Ravi: (Contd.) 

Reference to: (Contd.) 

Hedging Agreement, 1405 

Hon. G.L. Peiris’s Statement on 13th Amemdment, 

556 

Kerawalapitiya Project, Shipment for: 

customs duty, 207 

KP (Kumaran Pathmanathan), 292 

Krrish Towers, 760-1 

Land Issue in Northern and Eastern Provinces,  

Adjournment Motion re, 321 

LLRC Report, Implementation of, 375 

Malfunctioning of Speakers in the Chamber, 553 

Mihin Air, Hon. DEW Gunasekara’s  

Statement on, 205 

Mr. Ajith Nivard Cabral, 761, 1355, 1402, 1405 

Norachcholai Power Plant, Expenditure of, 207 

Oluvil Port, 768 

Oral Question of Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake, 

578 

Oral Questions for Answers, 1346 

Oral Questions in the Order Paper, Number of,  

39, 42 

Oral Questions, Inclusion of, 314 

Police Service: salary increase, 555 

President’s Media Unit Workers and some others 

try to abduct a woman in Maharagama, 418 

SATHOSA:  

sale of land, HQ fire incident, etc., 209 

SLPF MPs in the UPFA Government, 206 

Srilankan Airlines Report (hard copy), 1334 

Weliweriya Incident, 203 
 

Debates: 

Orders: 

Strategic Development Projects Act: 

 re Sampur Industrial Zone, 757-68 

Resolutions: 

Customs Ordinance (import duty re gold),  

 187, 201-10 
 

Debates, Adjournment: 

COPE: findings and recommendations,  

1355, 1395-407 

Land Issues in Northern and Eastern Provinces, 

374-9 
 

Questions, Oral: 

Air Force Servicemen, Absconded: details, 311-2 

Army Servicemen, Absconded: details, 415-9 

Assassination of Mr. Lasantha Wickrematunga: 

investigation, 1340-4 

Medicines: funds allocation in budget, 983-5 

Navy Servicemen, Absconded: details, 288-92 

Police Officers, Absconded: details, 551-2, 555-6 

Radio Stations, Frequencies for: allocations, 164-6 

Road Development Project: 

Trincomalee - Mullaitivu, 1247-8 

Karunatileka, The Hon. Gayantha, M.P.: 
Reference to: 

Weliweriya Incident, 242 
 

Debates: 

Resolutions: 

Customs Ordinance (import duty re gold), 240-6 

 

Kiriella, The Hon. Lakshman, M.P.: 

Questions, Oral: 

Water Facilities, Drinking: 

colony 3 in Haragama G.N.Div., 1096-8 

 

Kotalawala, The Hon. Nirmala, M.P., Minister 

of Ports and Highways: 

Petitions: 

Weerasinghe, Mr. B.D.C.D., Dodangoda, 413 
 

Reference to: 

Colombo Outer Circular Highway Project,  

Question re, 420 

 

‘Krrish Towers’ Project, etc.: 

Reference to, 1373, 1377, 1387, 1399, 1400, 1409, 

 

Kumara, The Hon. Ajith, M.P.: 

Debates, Adjournment: 

Weliweriya, Rathupaswala Conflict, 534-7 
 

Questions, Oral: 

Arrest of Puvendran Nitharson: details, 798-800 

Arrest of Sivabalan Sathyakara: details, 432-3 

Fishing Gear, Import of: taxes, 945-50 

 

Lamborghini Car, 308, 915, 918 

 

Lanka Transformers Ltd. (LTL Holdings): 

Reference to, 1294, 1321, 1362 

 

Lessons Learnt and Reconciliation Commission 

(LLRC): 

Parliament Select Com. on the Report, 33, 35 

 

Lokuge, The Hon. Gamini, M.P., Minister of Labour 

and Labour Relations: 

Debates, Adjournment: 

Public Service, Creation of Dignified, 892-904 

 

Madduma Bandara, The Hon. R.M. Ranjith, M.P.: 

Reference to: 

School Principal, awarding ‘Military Rank’ for, 841 
 

Debates: 

Regulations: 

Imports and Exports (Control) Act, 603-7, 618 
 

Debates, Adjournment: 

Public Service, Creation of Dignified, 837-44, 863, 

867, 869, 923 

Kar-Mad] 
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Mannapperuma, The Hon. Ajith, M.P.: 

Personal Explanations: 

Hon. Sarana Gunawardena’s Statement on his Wife 

(MOH, Gampaha), 598-9 
 

Reference to: 

A ‘Bullet’ (picked up from Weliweriya), 455 

Car Race, Road Closed for, 99 

‘Namal Baby’s List’, 1161 

Sri Lanka Gateway Industries (Pvt.) Ltd, 773 

The Sunday Leader’ Co-Editor, Mrs. Mandana 

Ismail Abeywickrema, 775 

Venigros Factory (Weliweriya), 772 

Weliweriya (Rathupaswala) Incident, 99 
 

Debates: 

Bills: 

Science and Technology Development (Am.): 

2R., 1005-12 

Orders: 

Special Commodity Levy Act (02), 97-102 

Strategic Development Projects Act: 

 re Lancashire Campus, 1154-63 

 re Sampur Industrial Zone, 770-5 
 

Debates, Adjournment: 

COPE: findings and recommendations, 1407-13 

Public Service, Creation of Dignified, 866, 870, 

905-7 

Weliweriya, Rathupaswala Conflict, 454-63 
 

Matara Incident: 

Reference to, 1268, 1279, 1317, 1327, 1364 
 

Medhananda Thero, The Hon. (Ven.) Ellawala, M.P.: 

Reference to: 

‘Ape Ellawala Medhananda Hamuduruwo’ books, 

397 

Canvassing of Buddhism, Hon. Vijitha Herath’s 

Statement re, 371 
 

Debates, Adjournment: 

Land Issues in Northern and Eastern Provinces, 

371, 396-8 
 

Members of Parliament: 

Affirmations and Oaths: 

Jayamaha, Hon. Nalin Bandara, 277 
 

Maiden Speech: 

Jayamaha, Hon. Nalin Bandara, 619-23 
 

Resignations: 

Jayasekara, Hon. Dayasiri, 151-2 
 

Messages from the President: 

Public Security Proclamations: 

Sec. (12), 277-8, 929 
 

Mid-day Meal Programme, 693 

Ministerial Report on Private Bills: 

Hands for Education Foundation (Inc.): 

(not approved), 937 

 

Muralidaran, The Hon. Vinayagamoorthi, M.P.,  

Deputy Minister of Resettlement: 
Reference to: 

Mrs. Navanethem Pillay, 738 
 

Debates: 

Orders: 

Strategic Development Projects Act, 735-9 
 

Debates, Adjournment: 

Land Issues in Northern and Eastern Provinces, 

392-6 

 

Nanayakkara, The Hon. Manusha, M.P.: 

Questions, Oral: 

Coconut Cultivation Countries, International 

Relationship with: details, 1245-6 

Coconut Mite: eradication, 808 

Kapruka Societies: details, 583-4 

 
Nanayakkara, The Hon. Vasudeva, M.P., Minister of 

National Languages and Social Integration: 

Petitions: 

Perera, Mr. P.R.A., Wadduwa, 1069 

Sumanasiri, Mr. P., Bulathsinhala, 549 

Weerakkody, Mr. T.N.D.S., Colombo-5, 549 
 

Reference to: 

Auditor General’s Salary, 1295, 1298 

Standing Orders, Am. to, 1296 

Weliweriya Incident, His Statement re: 

‘Virakesari’ incorrect report, 92 
 

Debates, Adjournment: 

COPE: findings and recommendations, 1295-9 

 
National Lotteries Board: 

Reference to, 1313 

 
National Savings Bank (NSB): 

Government Loan, 734, 1305, 1403, 1404 

Mr. Pradeep Kariyawasam (Former Chairman), 1415 

TFC Deal, 1372, 1375 

 

Northern and Eastern Provinces: 

De-merged, 1346 

Land Issues, 325-410 

 
Orders, Regulations, Resolutions, Rules, etc.: 

Agreements/Conventions (re Taxation, etc.): 

Belarus - Sri Lanka : Pr., 932 

Grand Duchy of Luxembourg - Sri Lanka: Pr., 932 

Palestine - Sri Lanka: Pr., 932 

Seychelles - Sri Lanka: Pr., 932 

[Man-Ord 
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Orders, Regulations, Resolutions, Rules, etc: (Contd.) 

Finance Commission Recommendation: 

Funds to Provinces from Annual Budget (2013), 

allocation of, 411 
 

Orders: 

Excise (Sp. Prov.) Act: Pr., 932 

Excise Ordinance: Pr. (02), 931 

Finance Act: Pr., 932 

Special Commodity Levy Act: 

Pr. (03), 931-2 

debated & passed, (02), 51-134 

Strategic Development Projects Act: 

Pr. (02), 932 

re Lancashire Campus: 

 Pr., 650; debated & passed, 1101-85 

re Sampur Industrial Zone: 

 Pr., 413; debated & passed, 717-89 

Universities Act: 

re Jaffna and South Eastern: Pr., 4 

re University of Jaffna: Pr., 649 

re University of Moratuwa: Pr., 650 
 

Proclamation: 

Public Security Ordinance (Sec. 12), 929 
 

Regulations: 

Finance Act: Pr., 932 

Imports and Exports (Control) Act: 

re Paddy Export, etc.: 

 Pr., 152; debated and passed, 601-37 

re Ozone Layer: 

 Pr., 547; debated and passed, 715-89 

Merchant Shipping Act: Pr., 931 
 

Resolutions: 

Customs Ordinance: Pr., 931 

(import duty re gold) debated & passed, 180-259 

 

Ozone Layer: 

Protection, 715, 739, 768 

 

Padmasiri, The Hon. Y.G., M.P.: 

Reference to: 

Ozone Layer, Protection of, 768 
 

Debates: 

Regulations: 

Imports and Exports (Control) Act, 768-70 

 

Parliament: 

Annual Report (2012): Pr., 4 
 

Select Com. on Strengthening the Independent  

Character of the Parliamentary Service:  

extension of time, 439-40 
 

Portraits, Unveiling of: 

Thondaman, Late Hon. S., 411 

Wijetunga, Late H.E. the D.B., 411 

Parliament: (Contd.) 

Rajapaksa, HE the President Mahinda: 

presence, 1350 
 

Sittings, Next: motion, 830 
 

Standing Orders: 

ref. to amendment, 1263, 1296, 1327, 1433 
 

Suspension of Sittings, 325 

 

Pathirana, The Hon. Buddhika, M.P.: 

Petitions: 

Gunasiri, Mr. D.K. Susantha, Telijjawila, 1205 

Sarath Kumara, Mr. Y.M., Hasalaka, 550 
 

Reference to: 

Disabled School Children in Matale: facilities, 1217 

Exam (2013), G.C.E. (A/L): 

issuing of question paper, 160 

Mr. N.C. Kumarasinghe, 303 

National Education Comm., Secretary, 281 

NHDA Lands, 1207-8 

Oral Questions: long Answers to be given earlier, 

301 
 

Questions, Oral: 

Pitabeddara D.S. Div.: unwanted construction of 

canal and road, 800-2 

Power Plant Constructed using ‘Elihatha’  

Waterfall: environmental damage, 976-7 

Sanctuary, Weligama Urban: 

newspaper advertisement re sale, 1205-8 

Sri Lanka Ports Authority, ‘Parent-Child’ basis 

Children Trained by: job opportunities, 987-8 

Sugarcane Research Institute: 

Colombo office and Cess levy income, 282-7 

Sugarcane Research Institute: Three member Com. 

to probe corruption and irregularity, 298-9, 301-4 

Unauthorized Occupancy of Mr. M.J. Mendis: 

court ruling, 1335-8 

Water Supply Scheme: Thihagoda D.S. Div., 682-4 

Zoological Garden in Pinnawala: 

construction, 153-6 

 

Pathirana, The Hon. (Dr.) Ramesh, M.P.: 

Petitions: 

Peiris, Mr. L.R.V., Galle, 414 

 

Perera, The Hon. Ajith P., M.P.: 

Reference to: 

Casino: UNP’s stance, 787 

Colombo South Container Terminal, Opening  

Ceremony: not singing of National Anthem,  

 56, 83, 113 

Dictatorship, 611 

Elections Commission, 673, 674 

Elections Commission, Members of, 776 

Journalist, Mrs.Mandana Ismail Abeywickrema, 880 

Ord-Per] 
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Perera, The Hon. Ajith P.: (Contd.) 

Reference to: (Contd.) 

Major General Nanda Mallawaarachchi 

(Secretary), 776 

Parliament Chamber, Security of, 52 

Police Officers, Appointment of, 881 

Weliweriya (Rathupaswala) Incident, 110 

Ven. Buddhist Monk’s statement, 113 
 

Debates: 

Bills: 

Science and Technology Development (Am.): 

2R., 998-1002 

Bills, Private: 

 Sri Lanka Institute of Taxation (Inc.) (Am.): 

 1R., 991-2 

Orders: 

Special Commodity Levy Act (02), 109-14 

Regulations: 

Imports and Exports (Control) Act,  

 609-13, 617, 776-7 
 

Debates, Adjournment: 

Disabled and Elders, Expeditious Relief to, 642-4 

Fishermen, Fuel Subsidy to, 139 

Public Service, Creation of Dignified, 879-85 
 

Questions, Oral: 

Arrest of Ramasami Francis Ranjan, 581-2 

Compensation Tribunal for Revival of  

under-performing Enterprises and  

under-utilized Assets: members, etc., 579-80 

Railway Department, Sri Lanka: 

distress loan to employees, 430-1 

Statutes of Provincial Councils: details: 

Eastern Province PC, 803-4 

North Central Province PC, 654-6 

Weras River Rain Water Drainage and Environment 

Dev. Project: take over of lands, 1235-6 

 

Perera, The Hon. Dilan, M.P., Minister of Foreign 

Employment Promotion and Welfare: 

Oral Question of Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake: 

Any Member can ask on behalf of a Member not 

present, 574, 576-7 
 

Reference to: 

Sri Lankan Workers in Middle East Countries: 

corpses, 957 

 

Perera, The Hon. Felix, M.P. Minister of Social  

Services: 

Reference to: 

Gold Production, 258 
 

Debates: 

Orders: 

Strategic Development Projects Act: 

 re Lancashire Campus, 1163-8 

Perera, The Hon. Felix: (Contd.) 

Debates: 

Resolutions: 

Customs Ordinance (import duty re gold), 255-9 
 

Debates, Adjournment: 

Disabled and Elders, Expeditious Relief to, 644-8 

Land Issues in Northern and Eastern Provinces, 

379-84 

Weliweriya, Rathupaswala Conflict, 486-90 

 

Perera, The Hon. Gamini Jayawickrama, M.P.: 

Reference to: 

Ballot Paper for the PC Election: 

procedure of printing, 315-6 

 

Perera, The Hon. M. Joseph Michael, M.P.: 

Reference to: 

COPE, Findings of: actions and report of Comm. of 

Bribery or Corruption, 1354 

Land Issue in Northern and Eastern Provinces,  

Adjournment Motion re, 323-4 

Weliweriya (Rathupaswala) Incident, 62 

Most Rev. (Dr.) Cardinal Malcolm Ranjith,  

 press notice of, 516 

Ven. Buddhist Monk, statement of, 65 
 

Debates: 

Orders: 

Special Commodity Levy Act (02), 61-9 
 

Debates, Adjournment: 

COPE: findings and recommendations, 1354 

Weliweriya, Rathupaswala Conflict, 515-20 

 

Perera, The Hon. Niroshan, M.P.: 

Debates: 

Bills: 

Science and Technology Development (Am.): 

2R., 1030-3 
 

Debates, Adjournment: 

COPE: findings and recommendations, 1419-22 

 

Personal Explanations: 

Mannapperuma, Hon. Ajith: 

Hon. Sarana Gunawardena’s Statement on His Wife 

(MOH, Gampaha), 598-9 
 

Wickremasinghe, Hon. Ranil: 

re Hon. Dayasiri Jayasekara’s Resignation  

Statement, 173-7 

 

Petitions, Presentation of: 

Members of Parliament: absence, 152 

 

Petitions: 

Abeynayake, Mr. K.W., Battaramulla, 5 

Abeyrathna, Mr. H.C., Morantuduwa, 653 

[Per-Pet 
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Petitions: (Contd.) 

Adamgani, Mr. U., Rajagiriya, 550 

Amarasinghe, Mr. D.M., Bibile, 550 

Amaratunga, Mr. Sirisinghe, Divulapitiya, 794 

Amaratunga, Mrs. D.C.B.S., Negombo, 794 

Appuhamy, Mr. B. Jemis, Raddolugama, 939 

Arachchige, Mr. Sunil Kumara, Pitakotte, 5 

Bandara, Mr. D.M.W., Kalmunai, 549 

Bandara, Mr. P.P.K.B, Kiribathgoda, 1205 

Bandara, Mr. R.M. Seneviratne, Naula, 1070 

Bandula, Mr. H.A., Colombo-06, 652 

Chandrarathana Thero, Ven. Kirama,  

Siridumindarama Vihara, Walgammulla, 653 

Damayanthi, Mrs. H.G.I. Wasantha, Bulathsinhala, 

413 

Damayanthi, Mrs. W.R., Maththegoda, 653 

Danwatte, Mr. Chandrasoma, Agalawatte, 6 

de Silva, Mrs. D. Teslin, Agalawatta, 413 

Dharmapala, Mr. H.H.M., Badulla, 1205 

Dias, Mr. D.M.C., Kalpitiya, 938 

Dilhani, Mrs. R.P.D., Panirendawa, 938 

Dissanayake, Mrs. D.M. Priyanka Hemamali,  

Andigama, 938 

Doson, Mr. Kingsley, Nugegoda, 1204 

Furhan, Mr. M.T.M., Welipenna, 550 

Galhena, Mr. G.S.C., Akuramboda, 1070 

Gamagethara, Mr. Rasika Neranjan,  

Dombagahawela, 413 

Ganganatha, Mr. M.D.S.P., Malwana, 1070 

Gunasiri, Mr. D.K. Susantha, Telijjawila, 1205 

Hamza, Mrs. U.L.M., Eravur, 1334 

Hemachandra, Mr. H.V.D., Matugama, 6 

Jagathsiri, Mr. W.G., Tanamalwila, 653 

Jayasekara, Mr. V.G.A., Ratmale, 280 

Jayasinghe, Mr. R.B. Gamini, Anuradhpura, 938 

Jayawardena, Mr. P.P., Nilwala Electricity Co. Pvt. 

Ltd., Colombo-5, 550 

Karunarathne, Mr. Nandasiri, Ambalantota, 794 

Karunathilake, Mr. I.G. Nimal, Kurunegala, 6 

Medagama, Mrs. Lili, Negombo, 939 

Nawagamuwa, Mr. Wijedasa, Rajagiriya, 549 

Pathiranarachchi, Mr. A.S.M., Ragama, 414 

Pathmasiri, Mr. C.M.N., Padaviya, 938 

Peiris, Mr. L.R.V., Galle, 414 

Perera, Mr. P.R.A., Wadduwa, 1069 

Perera, Mrs. G.A.K.S., Kegalle, 1204 

Ponnanthan, Mr. K., Hopton Old Tea Factory, 938 

Ranatunga, Mr. S., Hakmana, 653 

Rathnapiriya, Mrs. P.A. Anula, Pannipitiya, 653 

Ratnayake, Dr. S.K., Bandarawela, 1205 

Samaranayake, Mr. Chandrasiri, Ambalantota, 794 

Sarath Kumara, Mr. Y.M., Hasalaka, 550 

Senadheera, Mr. S.S.L., Kantale, 938 

Siripala, Mr. K.A., Uyangoda, 281 

Sirirathne, Mr. K.D. Chithral, Kadawatha, 939 

Siriyalatha, Mrs. K., Nalandapura, 653 

Somachandra, Mr. M.L. Neil, Yatiyantota, 6 

Petitions: (Contd.) 

Somaratne, Mr. T.R., Polgasowita, 6 

Sumanasiri, Mr. P., Bulathsinhala, 549 

Ummu Safeena, Mrs. A., Dehiwala, 1334 

Weerakkody, Mr. T.N.D.S., Colombo-5, 549 

Weerasinghe, Mr. B.D.C.D., Dodangoda, 413 

Wijayawansa, Mr. G.A.H.L.M., Kekanadura, 281 

Wijesekera, Mr. J.S., Matale, 1070 

 

Piyasena, The Hon. P., M.P.: 

Debates, Adjournment: 

Port, Colombo: South Container Terminal, 261 

 

Points of Order: 

A Member can not refer to another Member by name, 

350 

Adjournment Motion re Land Issue in Northern and 

Eastern Provinces is a matter of subjudice, 320 

 Sp’s ruling, 325 

Asking of an Oral Question by Another Member 

when the relevant member is not present, 575-6 

Bringing of a ‘Bullet’ into the Chamber,  

456, 460, 469, 516; Deputy Sp’s ruling, 540 

Misleading the House by Commenting on the  

Court Verdict, 123 

Misleading the House by Producing a Forged  

Document, 599 

Order Presented by the Minister has not been Tabled, 

933-6, 1250 

re Hon. Ravi Karunayake’s Question of Privilege,  

48-9 

Referring to an MP by Name, 1161 

Referring to the Conduct of Chairman, SLBC, 1290 

Requested to Withdraw an MP’s Remarks against the 

Sri Lankan Ambassador, 119 

 

Ports: 

Colombo: 

South Container Terminal, 260 

Hambantota (Magampura Mahinda Rajapakse): 

Loans for Construction, 1209 

Oil Tank Farms, 697 

Reference to, 939, 1387, 1399, 1409 

 

Premadasa, The Hon. Sajith, M.P.: 

Reference to: 

Lamborghini Cars, 308 

Rathupaswela Incident, 9, 10, 36 

SLTB, Employees: salary, 296-7, 307-8 
 

Questions, Oral: 

Election Candidates, Local Government: 

youth percentage, 7-10 

Harbour, Hambantota International: 

employees, 939-44 

Lessons Learnt and Reconciliation Commission, 

Report of: People-centred devolution, 31-5 
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Premajayantha, The Hon. A.D. Susil, M.P., Minister 

of Environment and Renewable Energy: 

Petitions: 

Nawagamuwa, Mr. Wijedasa, Rajagiriya, 549 
 

Reference to: 

Dynastic Politics, Mr. George Bush, etc., 436 

Venigros Factory (Weliweriya), 463 
 

Debates, Adjournment: 

Weliweriya, Rathupaswala Conflict, 463-9 
 

Questions by Private Notice, Replies to: 

Election Laws, Violation of, 436-9 
 

Privileges: 

‘Sudar Oli’ Misreporting of Hon. Alhaj A.H.M.  

Azwer’s Parliamentary Speech, 177-8 
 

Provinces, Administrative: 

Delimitation, 170 
 

Provinces, Northern and Eastern: 

De-merged, 1346 

Land Issues, 325 
 

Public Security Proclamations: 

Section (12), 277-8 
 

Punchinilame, The Hon. Susantha, M.P., Deputy 

Minister of Economic Development: 

Petitions: 
Dias, Mr. D.M.C., Kalpitiya, 938 

Jayawardena, Mr. P.P., Nilwala Electricity Co. Pvt. 

Ltd., Colombo-5, 550 

Senadheera, Mr. S.S.L., Kantale, 938 
 

Votes of Condolence: 

Walpitagama, Hon. Ariyapala, 594-5 
 

Debates, Adjournment: 

Land Issues in Northern and Eastern Provinces, 

363-7 
 

Pushpa Kumara, The Hon. (Dr.) Rohana, M.P.: 
Petitions: 

Dharmapala, Mr. H.H.M., Badulla, 1205 

Ratnayake, Dr. S.K., Bandarawela, 1205 
 

Pushpakumara, The Hon. A.P. Jagath, M.P., Minister 

of Coconut Development and Janata Estate Dev.: 

Reference to: 

Auditor General’s Salary, 1327 

Hon. Mangala Samaraweera’s Private Secretary, 

1327 

‘Kapruka Purawara’ Programme, etc., 563 

Matara Incident (UNP clashes), 1328 

Standing Orders, Am. to, 1327 
 

Debates, Adjournment: 

COPE: findings and recommendations, 1319-30 

Questions by Private Notice: 

Amaratunga, Hon. John: 

Election Laws, Violation of, 434-6 
 

Dissanayake, Hon. Anura: 

Central Investments & Finance PLC (CIFL),  

Collapse of, 821-3, 825-6 

Imported Milk Powder, Controversy over,  

712-4, 829 
 

Wickremasinghe, Hon. Ranil: 

Gampaha, Attanagalla and Minuwangoda Integrated 

Water Supply Scheme, 816-7, 819-20 

Rathupaswala (Weliweriya) Conflict, 42-4, 48 

‘Sunday Leader’ Co-Editor, Mrs. Mandana Ismail 

Abeywickrema’s Residence: break-in by a gang, 

 707-8, 711-2 

 

Questions by Private Notice, Replies to: 

de Silva, Hon. Nimal Siripala: 

Rathupaswala (Weliweriya) Conflict, 44-8 
 

Dissanayake, Hon. Lalith: 

Imported Milk Powder, Controversy over, 827-30 
 

Gunawardena, Hon. Dinesh: 

Central Investments & Finance PLC (CIFL),  

Collapse of, 823-5 

Gampaha, Attanagalla and Minuwangoda Integrated 

Water Supply Scheme, 817-9, 820 

‘Sunday Leader’ Co-Editor, Mrs. Mandana Ismail 

Abeywickrema’s Residence: break-in by a gang, 

 708-10, 711 
 

Premajayantha, Hon. A.D. Susil: 

Election Laws, Violation of, 436-9 

 

Questions, Answers to Oral: 

HE the President’s Attention re Presence of  

Ministers and Deputy Ministers, 1349, 1352 

Special ‘Day’, Allocation of, 1096 

Raised by Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake: 

not asked by any MPs, 573 

 

Questions, Oral: 

Administrative Provinces, Delimitation of: 

amendments, 169-72 

Agricultural Development Programme: details, 704-6 

Agriculture Water Management Project, Sustainable: 

phases I & II, 805-7 

Armed Forces, Absconded: 

Air Force servicemen, 311-3 

Army servicemen, 415-7 

Navy servicemen, 288-90 

Police officers, 551-4 

Army, Sri Lanka: vehicles obtained on hire, 1078-85 

Arrest of Puvendran Nitharson: details, 798-800 

Arrest of Ramasami Francis Ranjan: details, 581-2 

Arrest of Sivabalan Sathyakara: details, 432-3 

[Pre-Que 
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Questions, Oral: (Contd.) 

Assassination of Mr. Lasantha Wickrematunga: 

investigation, 1340-4 

Bhikkus, Graduate Trainee: appointments, 571-3 

Budget: funds allocation for medicines, 983-6 

Canal and Road in Pitabeddara D.S. Div.: 

unwanted construction, 800-2 

Coconut Cultivation Board, Employees of: 

employed in Angelo Estate (Melwatte), 167-9 

Coconut Cultivation Countries,  

International Relationship with: details, 1245-7 

Coconut Cultivation Owners, Small Scale: 

concessions, 701-4 

Coconut Cultivators: relief, 167-9 

Coconut Mite: eradication, 808-9 

Compensation Tribunal: members, 579-80 

Cultivation Projects and Organic  

Fertilizer Programme, 805-7 

Cultural Centre in Kinniya Town, 1076-8 

De-merge of Northern and Eastern Provinces, 1346-8 

Drinking Water Supply Project: 

lines from Bandaththara to Midellawela, 682-4 

Election Candidates, Local Government: 

youth percentage, 7-10 

Embassies, Sri Lankan: welfare officers, 951-6 

‘e-Sri Lanka’ Development Project: outcome, 566-70 

Fishing Gear, Import of: taxes, 945-50 

Fishing Harbours and Development Activities: 

details, 980-4 

Government Institutions in Colombo: 

arrears of assessment tax due to CMC, 685-6 

Graduate Trainee Bhikkus: 

recruitments to public service, 571-3 

Graduates, Trained: provision of employment, 428-30 

Harbour, Hambantota: employees, 939-44 

Information and Communication  

(Nenasala) Project, 564-6 

Kapruka Investment Loan Programme: details, 39-41 

‘Kapruka Purawara’ Programme: seed coconut, 810-3 

Kapruka Societies and ‘Kapruka Purawara’: 

details, 583-5 

Kapruka Societies: cyclical fund, 28-31 

Kurunegala Plantations Ltd., Estates of: 

profit/loss, 1241-4 

Land Reforms Comm. and State Owned Lands: 

Imbulpe D.S. Div., 814-5 

Lessons Learnt and Reconciliation Commission, 

Report of: People-centred devolution, 31-5 

Local Government Authorities run by TNA: 

monies taken by Northern Governor, 1218-20 

Lorries, ‘Dimo Batta’: providing by M/Coconut Dev. 

and Janatha Estate Dev., 560-3 

M/Fisheries and Aquatic Resources Dev.: 

future development activities, 980-4 

Magampura Mahinda Rajapakse Port, Hambantota: 

loans for construction, 1211 

oil tank farms, 697-701 

Questions, Oral: (Contd.) 

‘Mahinda Rajapakse’ Named Ports, Schools, etc., 

1220 

Medicines: funds allocation in budget, 983-6 

Mid-day Meal to School Children, Free: 

details, 693-7 

Mihin Lanka Office in Madurai (India): 

attack, 1071-6 

Ministries, Institutions under: 

Local Government and Provincial Councils, 676-81 

Ministries, Institutions under: Vehicles: 

Defence and Urban Development, 965-75 

Fisheries and Aquatic Resources Dev., 1231-5 

Municipal Council, Colombo: arrears of rates due 

from Government Institutions, 685-6 

Municipal Council, Matale: provision for  

waste management project, 687-94 

National Research Council,  

National Science Found., etc.: functions, 1086-93 

Navy Servicemen, Absconded: details, 288-92 

Nenasala Project: details, 564-6 

Northern and Eastern Provinces, De-merge of: 

SC determination, 1346-8 

Pitabeddara D.S. Div.: 

unwanted construction of canal and road, 800-2 

Places/Projects named ‘Mahinda Rajapakse’: 

details, 1220-31 

Police Officers, Absconded: details, 551-2, 554-6 

Port, Hambantota (Magampura Mahinda Rajapakse): 

employees, 939-44 

loans for construction, 1209-13 

Port, Magampura Mahinda Rajapakse: 

oil tank farms, 697-701 

Power Plant Constructed using ‘Elihatha’ Waterfall: 

environmental damage, 976-8 

Power Sets and Luxury Trains, Purchase of: 

financial loss, 795-7 

Radio Stations, Frequencies for: allocations, 164-6 

Railway Department, Sri Lanka: 

distress loan to employees, 430-2 

Rain Water Drainage and Environment Dev. Project, 

Weras River: lands, 1235 

Revival of Under-performing Enterprises and  

Under-utilized Assets, Compensation Tribunal for: 

members, etc, 579-80 

Road Development Project: 

Trincomalee - Mullaitivu, 1247-9 

Santuary, Weligama Urban: 

newspaper advertisement re sale, 1205-9 

School Principals and SLEAS Officers: 

awarding of military ranks, 958-63 

Schools: 

Mahaweligama Primary School: 

shortcomings, 157-60 

Thibbatumulla Kanishta Vidyalaya: 

land and buildings, 1214-8 

SLTB Employees in Service Stations: EPF, 305-10 

Que-Que] 
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Questions, Oral: (Contd.) 

SLTB, Employees: 

increase of salaries, 585-8 

Jathika Sewaka Sangamaya (JSS) membership fees, 

424-5 

SLTB, Retired Employees: gratuity, 293-8 

Sri Lanka Army, Vehicles obtained on hire by: 

money paid, 1078-85 

Sri Lanka Inventors’ Commission, etc.: 

programmes, 1086-93 

Sri Lanka Ports Authority, ‘Parent-Child’ basis  

Children Trained by: job opportunities, 987-90 

Sri Lanka Telecom, Network Dev. Project: 

progress, 1239-40 

Sri Lankan Diplomatic Missions: 

welfare officers, 951-3 

State Plantations, Privatized: 

labour sanitation facilities, 11-6 

Statutes of Provincial Councils: 

Eastern Province PC, 803-4 

North Central Province PC, 654-74 

Sugarcane Research Institute: 

Colombo office and Cess levy income, 282-7 

Three member Com. to probe corruption and  

irregularities, 298-304 

Technical College, Hardy Advanced: 

courses, 421-4 

Textile School Affiliated to Sri Rahula College,  

Kandy: occupancy of Mr. M.J. Mendis, 1335-9 

Thriposha Manufacturing Factory: closure, 23-6 

Trains, Power Sets and Luxury: purchase, 795-6 

Unauthorized Occupancy of Mr. M.J. Mendis: 

court ruling, 1335-9 

University, Sabaragamuwa: building complex of  

faculty of Geometrics and new playground, 979-80 

Waste Management Project by Matale MC: 

financial provision, 687 

Water Facilities, Drinking: 

colony 3 in Haragama G.N.Div., 1096-8 

Water Purification Projects: Moratuwa/Panadura, 

Ambatale and Negombo, 1237-8 

Water Supply Scheme, Kirindi Oya: 

renovation and expansion project, 1093-5 

Water Supply Scheme: Thihagoda D.S. Div., 682-4 

Welikada Prison, Riot at: 

checking activities and compensation, 16-22 

Weras River Rain Water Drainage and Environment 

Dev. Project: take over of lands, 1235-6 

Zoological Garden in Pinnawala: construction, 153-7 
 

Radio Stations: 

Frequencies: allocations, 165 
 

Rajapaksa, The Hon. Basil Rohana, M.P., Minister of  

Economic Development: 

Reference to: 

Boat Tender received by Navy, 746 

Rajapaksa, His Excellency Mahinda, President,  

Minister of Finance and Planning and Minister of  

Defence: 

Presence in Parliament, 1350 
 

Questions, Answers to Oral: 

Ministers and Deputy Ministers: presence, 1353 

 

Rajapakshe, The Hon. Wijeyadasa, M.P.: 

Reference to: 

COPE, Findings of: 

actions and report of Comm. of Bribery or  

 Corruption, 1354-7 

Bribery Commission’s stand, 1355, 1356 

Sri Lanka Insurance Corp., 1356 
 

Debates, Adjournment: 

COPE: findings and recommendations, 1354-7 

 

Ramanayake, The Hon. Ranjan, M.P.: 

Reference to: 

Armed Forces, 126 

Attack on Rukantha and Chandraleka Case: 

court judgment, 122 

Former IGP’s Resignation, 120 

Hon. Speaker: praised, 956 

Sri Lankan Ambassador for Doha, Qatar, 118 

Sri Lankan Workers in Middle East Countries: 

corpses, 956-7 

Weliweriya (Rathupaswala) Incident, 117 
 

Debates: 

Orders: 

Special Commodity Levy Act (02), 117-28 
 

Debates, Adjournment: 

Weliweriya, Rathupaswala Conflict, 506-10 
 

Questions, Oral: 

Embassies, Sri Lankan: welfare officers, 951-5 
 

Ranawaka, The Hon. Patali Champika, M.P.,  

Minister of Technology and Research: 

Reference to: 

Milk Powder ‘DCD’ Issue, etc., 1049 
 

Debates: 

Bills: 

Science and Technology Development (Am.): 

2R., 992-8, 1048-53; Com. & 3R., 1053-4 
 

Rathupaswala (Weliweriya) Incident: 

Reference to, 47, 58, 60, 62, 70, 74, 89, 95, 99, 102, 

110, 115, 117, 133, 446-545 
 

Samarasinghe, The Hon. Mahinda, M.P., Minister of 

Plantation Industries: 

Reference to: 

State Plantations, Privatized: 

health and sanitation facilities, 15 

[Que-Sam 
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Samaraweera, The Hon. Mangala, M.P.: 
Reference to: 

Commonwealth Charter (Welikada Prison Riot), 22 

Matara Incident (UNP clashes), 1268 

President’s Security Division (PSD), 1275, 1277 

Private Secretary, Mr. Sameera Manahara and  

Others: arrest, 1269 

‘Sirasa’ and Mr. Raja Mahendran, 1270, 1275, 

1278 
 

Debates, Adjournment: 

COPE: findings and recommendations, 1267-78 
 

Documents, Tabled: 

Matara Incident (UNP clashes): 
arrest of persons, 1273 

‘lankaenews’ article re PSD, 1275 

video clips (pen drive) (not tendered), 1269 
 

Sampanthan, The Hon. R., M.P.: 
Reference to: 

Government Agent, Trincomalee (Retired Army 

Officer), 336 

Thirteenth Amendment, Implementation of, 341 
 

Debates, Adjournment: 

Land Issues in Northern and Eastern Provinces, 

325-42 
 

Documents, Tabled: 

Land behind the Seven Hot Water wells,  

Construction of Vihara at: his letter to  

 Hon. Basil Rajapakse (in 2009), 336 

Land take over for the purpose of tourism at  

Kumpurupiddi, Kuchchaveli: plan, 333 

Land to be declared as "Pooja Bhoomi" at Thiriyai: 

plan, 334 

Land to be declared as "Pooja Bhoomi" in  

Sembimalai and Ilanthaikulam: plans, 335 

Sivan Temple in Kanguveli village in Mutur: 

his letter to H.E. the President (in 2010), 336 

 

Saravanapavan, The Hon. E., M.P.: 
Debates, Adjournment: 

Land Issues in Northern and Eastern Provinces, 

388-92 
 

Selvarasa, The Hon. Pon, M.P.: 
Debates, Adjournment: 

Land Issues in Northern and Eastern Provinces, 

398-400 

 

Semasinghe, The Hon. Shehan, M.P.: 

Questions, Oral: 

Fishing Harbours and Development Activities: 

details, 980-2 

‘Kapruka Purawara’ Programme: 

seed coconut, 810-1 

Kapruka Societies: cyclical fund, 28-9, 31 

Senanayake, The Hon. (Mrs.) Rosy, M.P.: 
Reference to: 

Colombo Outer Circular Highway Project,  

Question re, 420 
 

Debates: 

Bills, Private: 

Local Authorities Elections (Am.): 1R., 179-80 
 

Questions, Oral: 

University, Sabaragamuwa: building complex of 

faculty of Geometrics & new playground, 979-80 
 

Senanayake, The Hon. Vasantha, M.P.: 

Debates: 

Orders: 

Strategic Development Projects Act: 

 re Lancashire Campus, 1147-50 
 

Senasinghe, The Hon. Sujeewa, M.P.: 

Reference to: 

Asset Holdings (Pvt.) Ltd., 1386, 1389 

Chelina Company, 917 

Civil Officers, etc., Appointment of, 914 

Commonwealth Heads of Govt. Meeting, 295-6 

CTB, Kataragama: money collected from  

employees, 587-8 

H.E. the President’s Family, 915 

Hon. Mangala Samaraweera’ s Remarks on  

Mr. Raja Mahendran and ‘Sirasa’, 1385 

Ozone Layer, Protection of, 739 

Rajapaksa family and Gateway Company, 742 

SLTB, Employees Provident Fund/Gratuity, 426-7 

Sri Lanka Gateway Industries (Pvt.) Ltd., 741, 744 
 

Debates: 

Orders: 

Strategic Development Projects Act, 

 re Sampur Industrial Zone, 739-47 

Regulations: 

Imports and Exports (Control) Act, 739-47 
 

Debates, Adjournment: 

COPE: findings and recommendations, 1383-91 

Public Service, Creation of Dignified, 895, 902, 

913-8 

Weliweriya, Rathupaswala Conflict, 460, 512, 513 
 

Documents, Tabled: 

‘Export Strategy: Time to re-think and re-focus’: 

Dr. Premachandra Atukorala’s article, 744 

re ‘Sri Lanka’s Export Revenue Reducing’, 740 
 

Questions, Oral: 
SLTB Employees in Service Stations: EPF, 305-7 

SLTB, Employees: 

increase of salaries, 585-8 

Jathika Sewaka Sangamaya (JSS) membership 

fees, 424-5 

SLTB, Retired Employees: gratuity, 293-5 

Sam-Sen] 



INDEX — SESSION 2013 

6th August, 2013 - 11th October, 2013 

23 

Vol. 219] 

Seneviratne, The Hon. Athauda, M.P., Minister of  

Rural Affairs: 
Reference to: 

Arsenic and Milk powder issues, 197 

Colombo South Container Terminal, Opening 

Ceremony: singing of National Anthem,  

 132, 234 

Hon. Dayasiri Jayasekara and Others Cross over, 

235, 850 

Weliweriya (Rathupaswala) Incident, 233, 133 
 

Debates: 

Orders: 

Special Commodity Levy Act (02),  

 131-3, passed, 134 

Strategic Development Projects Act: 

 re Lancashire Campus, 1150-4 

Resolutions: 

Customs Ordinance (import duty re gold), 231-7 
 

Debates, Adjournment: 

Public Service, Creation of Dignified, 844-50 

 

Senewiratne, The Hon. Lakshman, M.P., Minister of 

Sugar Industry Development: 
Reference to: 

Sugarcane Research Institute, 287, 303 

 

Senewiratne, The Hon. W.D.J, M.P., Minister of  

Public Administration and Home Affairs: 

Reference to: 

Girama Niladhari, Recruitment of, 852 

Graduate, Recruitments of, 920 
 

Debates, Adjournment: 

Public Service, Creation of Dignified, 836, 852, 

855, 871, 873, 895, 898, 914, 819-28 

 

Sirisena, The Hon. Maithripala, M.P., Minister of 

Health: 

Reference to: 

Thriposha Manufacturing Factory, 26 

 

Siyambalapitiya, The Hon. Ranjith, M.P., Minister of 

Telecommunication and Information Technology: 

Reference to: 

Gold Smuggling to India: 

"The Wall Street Journal" article, 182 
 

Debates: 

Resolutions: 

Customs Ordinance (import duty re gold), 180-8 
 

Documents, Tabled: 

M/Finance and Planning, Annual Report of: 

summary of economic indicates, 184 

 

SLEAS Officers and School Principals: 

Awarding of Military Ranks, 841, 958, 964 

Sooriyapperuma, The Hon. J.R.P., M.P.: 
Debates, Adjournment: 

COPE: findings and recommendations, 1357-61 
 

South Asian Institute of Technology and Medicine  

(SAITM), 1110, 1123, 1182 
 

Speaker and Deputy Speaker, Rulings of : 

Adjournment Motion re Land Issue in Northern and 

Eastern Provinces: ‘not to refer matters related to 

Court case re Valikamam area in the motion’, 325 
 

Asking of the Oral Question by another member when 

the relevant member is not present: 

‘will take a decision after the Party Leaders’ 

Meeting’, 578-9 
 

Bringing of a ‘Bullet’ into the Chamber: 

‘not a bullet, but a pen cap’, 540 

‘ordered to investigate’, 456, 461, 469, 516 

 ‘to be verified whether it is a real bullet or any 

other object’, 460 
 

Derogatory Remarks on MPs, etc.: 

not to speak against SO since it would be a bad 

precedent, 124 
 

Expunctions: 

66, 75, 77, 78, 108, 118, 119, 121, 123, 124, 352, 

355, 356, 377, 410, 507, 509, 514, 515, 529, 829, 

1223, 1275 

Expunction from the Hansard, 120 

Remarks against the Sri Lankan Ambassador (Doha, 

Qatar), 119, 120 

Unpaliamentary words, 1401, 1402 
 

Misleading the House by producing a forged  

document: ‘can consider it if he is raising it as a 

Question of Privilege’, 599 
 

Parliament: 

Suspension of Sittings, 325 
 

Privilege Question of Hon. Ravi Karunayake: 

‘consult the Hon. Speaker and seek his advice in 

order to allow’ (by Dep. Speaker), 49, 50 
 

Reference to Pending Case before the Court  

(Matara Incident): ‘filed ‘B’ report’, 1276 
 

Speaker and Deputy Speaker: Announcements, etc.: 

Auditor General’s Reports: 

For 2010: Installments: 

6th (part IV), 931 

For 2011: Installments: 

1st (part VI), 5th (part IV), 6th (part IX & X), 791 

2nd (parts XI & XII), 3rd (part III), 4th (part VI), 

 5th (parts V & VI) and 6th (parts XI, XII, XIII, 

XIV & XV): Pr., 931 
 

Certificates on Bills: 

Sri Lanka Electricity (Am.), 278 

[Sen-Spe 
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Speaker and Deputy Speaker: Announcements, etc.: 
(Contd.) 

Comments on: 

Annual Reports (hard/soft copies), 1334 

COPE, Findings of: 

actions and report of Comm. of Bribery or  

 Corruption, 1355, 1356, 1357 

legal actions, 1356 

Criminal Investigation Dept., 1343 

Hambantota Port: recruitments, 943, 944 

Ministers and Deputy Ministers: absence during the 

oral question time, 979, 1339, 1349, 1352 

 HE the President’s attention, 1349, 1352 

Oral Question: 

allocation of ‘one day’, 1096 

Order Paper, number of question in the, 39, 42 

some questions have been withdrawn by the 

MPs, 313 

Petitions, Presentation of: absence of the MPs, 152 

School Principals awarded ‘Military Rank’, 964 

Tabling of Documents: 

‘if not distributed, will take action against the 

staff’, 990 

Order presented by the minister, 934, 935 

not distributing of relevant document on MPs 

tables, 936 
 

Committee of Selection: 

meeting, 278-9 
 

Committees, Consultative: 

Nom. (M/Law and Order), 1199-201 
 

Committees, Legislative: 

Standing Com. ‘A’ on Private Bills: 

Nom., 1-2, 930 
 

Committees, Parliament: 

Parliamentary Business: 

meeting, 59, 278, 547, 930, 1201 

Nom. (member), 1067 
 

Members of Parliament: 

Resignations: 

Jayasekara, Hon. Dayasiri, 151-2 
 

Messages from the President: 

Public Security Proclamations: 

Sec. (12), 277-8, 929 
 

Parliament: 

Malfunctioning of Speakers in the Chamber: 

‘technical unit to find out’, 554 
 

Portraits, Unveiling of: 

Thondaman, Late Hon. S., 411 

Wijetunga, Late H.E. the D.B., 411 
 

Votes of Condolence: 

Peiris, Hon. Janadasa, 592 

Walpitagama, Hon. Ariyapala, 598 

Sports, Convention against Doping in, 991 
 

Sri Ranga, The Hon. J., M.P.: 
Reference to: 

Allegation against MAGA Company, 253 

Customs Officers, Recruitment of, 251 

Hon. Mangala Samaraweera’s Remarks on  

Mr. Raja Mahendran and ‘Sirasa’, 1424 

Indo-Lanka Accord and Trincomalee Oil Tanks, 267 

Killing of Mr. Kumar Ponnambalam, 1425 

Kovil at Dambulla, 924 

Tamil Officers from Nuwera Eliya Dist., SLAS and 

Other High Post for, 891 
 

Debates: 

Orders: 

Strategic Development Projects Act: 

 re Lancashire Campus, 1168-71 

Resolutions: 

Customs Ordinance (import duty re gold), 251-5 
 

Debates, Adjournment: 
COPE: findings and recommendations, 1422-5, 

1433 

Port, Colombo: South Container Terminal, 265-8 

Public Service, Creation of Dignified, 890-2 
 

Statements Other than Ministerial: 

Amaratunga, Hon. John: 

Select Com. on Political and Constitutional  

Measures to Empower the Peoples of Sri Lanka 

to Live as One Nation: UNP not participating, 

440-1 
 

Dissanayake, Hon. Anura: 

Select Com. on Political and Constitutional  

Measures to Empower the Peoples of Sri Lanka 

to Live as One Nation: DNA not participating, 

442-6 
 

Sumanthiran, The Hon. M.A., M.P.: 

Points of Order: 

A Member cannot refer to an MP by name, 350 
 

Debates, Adjournment: 

Land Issues in Northern and Eastern Provinces, 

342-4 

Weliweriya, Rathupaswala Conflict, 490-3 
 

Documents, Tabled: 
‘The Bible’ - I Kings 21, Naboth’s Vineyard Story: 

Sinhala and Tamil versions, 344 
 

Sumathipala, The Hon. Thilanga, M.P.: 

Reference to: 

Attack on Rukantha and Chandraleka Case: 

court judgment, 128 

Colombo South Container Terminal, Opening  

Ceremony: singing of National Anthem, 212 

Former IGP’s Resignation, 129 

Spe-Sum] 
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Sumathipala, The Hon. Thilanga: (Contd.) 

Debates: 

Orders: 

Special Commodity Levy Act (02), 128-31 

Resolutions: 

Customs Ordinance (import duty re gold), 210-3 
 

Supplementary Allocations: 

Budgetary Support Services and Contingency       

Liabilities Project: Pr., 4, (02) 932 
 

Swaminathan, The Hon. D.M., M.P.: 

Reference to: 

Governor, Northern Province, 361 
 

Debates, Adjournment: 

Land Issues in Northern and Eastern Provinces, 

357-63 
 

Thewarapperuma, The Hon. Palitha, M.P.:  
Petitions: 

Danwatte, Mr. Chandrasoma, Agalawatte, 6 

Furhan, Mr. M.T.M., Welipenna, 550 

Hemachandra, Mr. H.V.D., Matugama, 6 
 

Trains: 

Power Sets and Luxury Trains: purchase, 795 
 

University of Lancashire (London): 

Branch at Mirigama (Sri Lanka), 1101-85 
 

Vinayagamoorthy, The Hon. A., M.P.: 

Reference to: 

‘The Sunday Leader’ Co-Editor, Mrs. Mandana  

Ismail Abeywickrema, 726 
 

Debates: 

Regulations: 

Imports and Exports (Control) Act, 726-7 
 

Debates, Adjournment: 

COPE: findings and recommendations, 1361-3 
 

Questions, Oral: 

Local Government Authorities run by TNA: 

monies taken by Northern Governor, 1218-9 
 

Vitarana, The Hon. (Prof.) Tissa, M.P., Minister of  

Scientific Affairs: 
Petitions: 

Bandara, Mr. D.M.W., Kalmunai, 549 
 

Debates: 

Bills: 

Science and Technology Development (Am.): 

2R., 1020-3 
 

Votes of Condolence: 

Peiris, Hon. Janadasa, 588-92 

Walpitagama, Hon. Ariyapala, 592-8 

Wakkumbura, The Hon. Janaka, M.P.: 

Reference to: 

Attack on Rukantha and Chandraleka Case: 

court judgment, 96 

His Relative who worked at State Timber Corp., 

Killing of, 95 

Kegalle Noori Watte Problem, 729 

Leader of the Opposition & some others,  

Kalawana PS, 729 

‘Milla’ Tree: cutting down at Kalawana, 728 

Weliweriya (Rathupaswala) Incident, 95 
 

Debates: 
Orders: 

Special Commodity Levy Act (02), 94-6 

Strategic Development Projects Act,  

 re Sampur Industrial Zone, 727-30 

Regulations: 

Imports and Exports (Control) Act, 727-30 
 

Debates, Adjournment: 

Disabled and Elders, Expeditious Relief to, 638-40 

Northern Province PC Election: 

appreciation, 1189-91 
 

Wanniarachchi, The Hon. (Mrs.) Pavithradevi, M.P., 

Minister of Power and Energy: 

Petitions: 

Bandula, Mr. H.A., Colombo-06, 652 
 

Reference to: 

Norachcholai Power Project, 1064 
 

Debates, Adjournment: 

Broadlands Hydro Electricity Project, 1062-6 
 

Wedaarachchi, The Hon. Dilip, M.P.: 

Debates, Adjournment: 

Fishermen, Fuel Subsidy to, 135-9 
 

Weerawansa, The Hon. Wimal, M.P., Minister of  

Construction, Engineering Services, Housing and 

Common Amenities: 

Reference to: 

NHDA Lands, 1207-9 
 

Petitions: 

Doson, Mr. Kingsley, Nugegoda, 1204 
 

Welgama, The Hon. Kumara, M.P., Minister of 

Transport: 

Petitions: 

Damayanthi, Mrs. H.G.I. Wasantha, Bulathsinhala, 

413 

de Silva, Mrs. D. Teslin, Agalawatta, 413 
 

Reference to: 

Hon. Dayasiri Jayasekara, 587 

Lamborghini Cars, 308 

Level Crossings, 797 

SLTB, Employees: salary, etc., 297, 307, 426 

[Sum-Wel 
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Welikada Prison Incident, 16 

 

Weliweriya (Rathupaswala) Incident: 

Discussion with Party Representatives: 

JVP’s participation, 47, 58 

Reference to, 60, 62, 70, 74, 89, 95, 99, 102, 110, 

115, 117, 133, 446-545 

 

Weras Ganga Project: 

Rain Water Drainage and Environment Development 

Project,  1235-6 
 

Wickramaratne, The Hon. Eran, M.P.: 

Reference to: 

Auditor General’s Salary, 1258 

DCD, Cadmium or Arsenic Issues, 192 

Ethanol and ‘Drug’ Container, 719-21 

Fonterra Company, 191 

Hedging Agreement, 1262, 1266 

Milk Product, ITI report on, 191 

Standing Orders, Am. to, 1263 

Weliweriya Incident, 193 
 

Debates: 

Orders: 

Strategic Development Projects Act: 

 re Lancashire Campus, 1121-6 

Regulations: 

Imports and Exports (Control) Act, 718-23 

Resolutions: 
Customs Ordinance (import duty re gold), 188-95 

 

Debates, Adjournment: 

COPE: findings and recommendations, 1258-63, 

1266, 1328 

 

Wickremasinghe, The Hon. Ranil, M.P., Leader of  

the Opposition: 

Personal Explanations: 

re Hon. Dayasiri Jayasekara’s Resignation  

Statement, 173-7 
 

Points of Order: 

Asking of an Oral Question by Another Member 

when the relevant member is not present, 575-6 
 

Reference to: 

Esna Holdings, Mr. Eshan de Silva, et al, 820 

‘Facebook’: Government’s Policy, 1249-50 

Ketharama Stadium, Naming of, 1231 

Krrish Towers, 711 

Oral Question of Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake, 

578 

Order Presented by the Minister has not been  

Tabled, 933, 937 

Stadium, Construction of, 1222 

Water Supply Contract with China Machinery  

Engineering Corp. (CMEC), 816, 819 

Wickremasinghe, The Hon. Ranil: (Contd.) 
 

Documents, Tabled: 

Gampaha, Attanagalla and Minuwangoda Integrated  

Water Supply Scheme: note to the Leader of the 

Opposition, 820 

Hon. Dayasiri Jayasekara, UNP General-Secretary’s 

letter to, 175 

Hon. Dayasiri Jayasekara’s letter and statement to 

UNP Disciplinary Committee, 174, 175 
 

Questions by Private Notice: 

Gampaha, Attanagalla and Minuwangoda Integrated 

Water Supply Scheme, 816-7, 819-20 

Sunday Leader’ Co-Editor, Mrs. Mandana Ismail 

Abeywickrema’s Residence: break-in by a gang, 

 707-8, 711-2 

Rathupaswala (Weliweriya) Conflict, 42-4, 48 

 
Wickrematunga, Mr. Lasantha (Journalist): 

Reference to, 1340, 1342, 1373 

 
Wijayawardhana, The Hon. Ruwan, M.P.: 

Debates, Adjournment: 

Weliweriya, Rathupaswala Conflict, 498-501 

 

Wijesinghe, The Hon. Nimal, M.P.: 

Questions, Oral: 

Agriculture Water Management Project,  

Sustainable: phases I & II, 805-6 

Coconut Cultivation Owners, Small Scale: 

concessions, 701-2 

Water Supply Scheme, Kirindi Oya: 

renovation and expansion project, 1093-4 

 
Wijesinha, The Hon. (Prof.) Rajiva, M.P.:  
Debates, Adjournment: 

COPE: findings and recommendations, 1299-303 

 
Wijewickrama, The Hon. (Mrs.) Sriyani, M.P.: 

Debates, Adjournment: 

Disabled and Elders, Expeditious Relief to, 647 
 

Questions, Oral: 

Nenasala Project: details, 564-6 

Sri Lanka Telecom, Network Dev. Project: 

progress, 1239-40 

 
Yogarajan, The Hon. R., M.P.: 

Reference to: 

Religious Places in Dambulla, Attack on, 872-5 
 

Debates, Adjournment: 

Public Service, Creation of Dignified, 872-5 

 
Zoological Gardens: 

Dehiwala and Pinnawala, 153, 156 

Wel-Zoo] 
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ඳහර්ලිගම්න්තු භන්ත්රීඅරු 
(2010  අගප්රOේල් 08 න දින ඳත්න රද භව භළතියණගඹන් ගත්රී ඳත් ව) 

 

අ 

 
අඩඩක්කරනහදන්, අ. (න්නි) 
අජිත් කුභහය,  ල්ගඵොක්ක ගවගේ ( හල්ර) 
අතහවුල්රහ, ඒ.එල්.එම්. (දි හභඩුල්ර) 
අතුගකෝයශ භවත්මිඹ, තරතහ (යත්නපුයඹ)   
අත්තනහඹක, තිස (ජහතික රළයිසතු) 
අන්නහභඩර, නගඩ්සු සිලක්ති (න්නි) 
අගේගුණර්ධන, ගයෝහිත (කළුතය) 
අගේර්ධන,  භහින්ද ඹහඳහ (භහතය) 
අගේර්ධන, අ. රක්සභන් ඹහඳහ (භහතය) 
අගේසිාව, අගලෝක් (කුරුණෆ ර) 
අේදුල් කහදර්, ඒ.ආර්.එම්. (භවනුය) 
අේදුල් වලීම්, ගභොවභඩ් වහෂිම් (භවනුය) 
අභයතුා , ගජෝන්  ඇන්තනී එම්භහනුගල් ( ම්ඳව) 
අභයවීය, භහින්ද (වම්ඵන්ගතො ) 
අමුණු භ,  ඩී.එස.බී.   (භවනුය) 
අමුණු භ, යත්  (භවනුය) 
අරිඹගන්ත්තියන් ඳහක්කිඹගල්ම් (භඩකරපු)  
අරගිඹන්න, අ.අ. රන්ත ( ම්ඳව) 
අරස, ටියහන් (ජහතික රළයිසතු) 
අරවප්ගඳරුභ, ඩරස (ජහතික රළයිසතු)  
අරහන්ටින්, ගල්ගේස්රි  (ඹහඳනඹ) 
අලුත් භගේ, භහින්දහනන්ද (භවනුය) 
අලුවිවහගර්, න්ත (භහතගල්) 
අසර්, ඒ.එච්.එම්. (ජහතික රළයිසතු) 
 

ඉ 
 

ඉන්දික, ගේවළල්ර කාකහනම්ගේ (වම්ඵන්ගතො ) 

 

ඒ 
 

ඒකනහඹක, ඇම්. නන්දිමිත්රස  (භහතගල්)   
ඒකනහඹක, ටී.බී. (කුරුණෆ ර) 
ඒකනහඹක, විල්ප්රOඩ් ඵාඩහය (අනුයහධපුයඹ) 

 

ක 
 

කබීර්,  ගභොගවොභඩ් වෂීම් ගභොගවොභඩ් (කෆ ල්ර) 
කයල්ලිඹද්ද, තිස විජඹයත්න (අනුයහධපුයඹ) 
කරුණහතිරක,  ඹන්ත ( හල්ර) 
කරුණහනහඹක, යවීන්ද්රස න්ගද්රසේස (ගකොශම) 
කහරිඹම්, අකිර වියහජ් (කුරුණෆ ර) 

කළ ග ොඩ, ජඹන්ත (ගකොශම) [2011 ගඳඵයහරි 07 සි ] 
කිරිඇල්ර, රක්සභන් ඵණ්ඩහය (භවනුය) 
කුභහයණතුා , ජීන් (ගකොශම) 
කුගර්, ගයජිගනෝල්ඩ් (කළුතය)  
ගකොතරහර, නිර්භර (කළුතය)  
 

 

  
 

 ජදීය, විදහන ආයච්ිකගේ ඵහන්ස  චන්ද්රසසිරි (භහතය) 
 න්කන්ද, දුගන්ස  (යත්නපුයඹ) 
 භගේ භවත්මිඹ, අගනෝභහ (ජහතික රළයිසතු) 
 භගේ, ඉවශ භළද භ ිළඹගේන ( හල්ර) 
 භරත්, සිරිඳහර (ගඳොගශොන්නරු) 



(vi) 

ගුණයත්න, අයච්ිකගේ යත් කුභහය  ( ම්ඳව)  
ගුණර්ධන, ගීතහාජන රඳසිාව (ජහතික රළයිසතු) 
ගුණර්ධන, දිගන්ස  (ගකොශම) 
ගුණර්ධන, ඵන්දුර (ගකොශම) 
ගුණර්ධන, යණ ගුප්ත ( ම්ඳව)  
ගුණර්ධන, මුණසිාව කහරිඹම් අ.අ. අප්පුවහමිරහගේ ගදොන් ගෝභදහ (්රි කුණහභරඹ) 
ගුණර්ධන, ජින් ද හස ( හල්ර) 
ගුණගේකය, අර්ල්  යත් වික්ර භසිාව (ගඳොගශොන්නරු) 
ගුණගේකය, ඩිේ (ජහතික රළයිසතු) 
ගුණගේකය, ගවේභහල් (භහතය) 
ගේේරු, ගභොවහන් රහල් (ගකොශම)  

 

 
 

ජ 
ජඹයත්න, ිළඹාකය (පුත්තරභ)  
ජඹයත්න, දි. මු. (ජහතික රළයිසතු) 

ජඹර්ධන,  ජඹරත් ( ම්ඳව) [2013 භළයි 30 අබහප්රOහප්ත විඹ.] 
ජඹසරිඹ, කරු ( ම්ඳව) 
ජඹසරිඹ, නත් (භහතය) 

 ජඹගේකය, දඹහසිරි  (කුරුණෆ ර) [2013  ජලි 29 ළනි දින ඉල්රහ අස විඹ.] 
ජඹගේකය, වල්කලිඹ ගල්කම්රහගේ ගප්රOේභරහල් (යත්නපුයඹ) 
ජඹගේන භවත්මිඹ, සුගම්ධහ ජී. (ගභොණයහ ර) 
ජහග ොඩ, අචර  (ජහතික රළයිසතු) 
ගජඹයත්නම්, ශ්රීන යා හ (නුයඑිතඹ) 

 
ත 

තවුෆීක්, මුවම්භදු රිෂස  (්රි කුණහභරඹ) 
තිගේයහ, ඇන් න් දඹහශ්රි ත (පුත්තරභ) 
ගතන්නගකෝන්, ජනක ඵණ්ඩහය (භහතගල්) 
ගතයප්ගඳරුභ, ඳහලිත කුභහය (කළුතය) 
ගතොන්ඩභන්, ගෞභා මර්ති ආරුමු ම්  යහභනහදන් (නුයඑිතඹ) 
 

 

ද 
 

දඹහයත්න, ඳළටිකිරිගේ (දි හභඩුල්ර) 
ද සිල්හ, අ ම්ගඳොඩි ගභොවහන් ප්රිදඹදර්ලන ( හල්ර) 
ද සිල්හ, ජී.එම්. වර් (ජහතික රළයිසතු) 
ද සිල්හ, නිගරන්ති නිභල් සිරිඳහර (ඵදුල්ර) 
ද ගොයිහ,  හමිණී විජිත් විජඹමුණි (ගභොණයහ ර) 
ද ගොයිහ, තිරිභහදුය යාජිත් (යත්නපුය) 
දවනහඹක, අභය ධර්භවිජඹ විගජ්ගේකය (භහතය) 
දි ම්ඵයම්, උගඩයිඅප්ඳන් ඳරනි (නුයඑිතඹ) 
දිහනහඹක, අනුය කුභහය (ජහතික රළයිසතු) 
දිහනහඹක, එයන්ජන් නවින් (නුයඑිතඹ) 
දිහනහඹක, දිහනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ  ගයෝවණ කුභහය (භහතගල්) 
දිහනහඹක, ඇස. බී. (භවනුය)        
දිහනහඹක, දුමින්ද (අනුයහධපුයඹ) 
දිහනහඹක, රලිත් (කෆ ල්ර) 
දිහනහඹක,  වීයකුභහය (අනුයහධපුයඹ) 
දිහනහඹක, හලින්ද (කුරුණෆ ර) 
ගද්හනන්දහ,  ඩේරස (ඹහඳනඹ) 

න 
 

නහනහඹක්කහය, ඇම්.ගක්.ඇන්. භනු ( හල්ර) 
නහනහඹක්කහය, හසුගද් (යත්නපුයඹ) 
නහවින්න,  ආර්.ඇම්.ඇස.බී. (කුරුණෆ ර) 

නිපුණආයච්ික, රක්සභන් (ගකොශම) [2010 ඔක්ගතෝඵර් 12 ළනි දින සි ] (ආණ්ඩුක්ර භ ාසථහගේ 66(ඊ) ාසථහ ඹ ගත් 
අසුන හිසවිඹ.) 

ගනෝකයහදලිා ම්, සු.  (න්නි) 



(vii) 

ඳ 
ඳතියණ, අකරාක බුද්ධික (භහතය) 
ඳතියණ, යගම්ස ( හල්ර) 
ඳද්භසිරි, යි.ජී. (කෆ ල්ර) 
ිළඹගේන, පී.එච්.පී. (දි හභඩුල්ර) 
පීරිස, ජී.එල්.(ජහතික රළයිසතු) 
පුාිකනිරගම්,  සුන්ත  ල් මු (්රි කුණහභරඹ) 
පුසඳකුභහය, අප්පුවහමිල්රහගේ ගයෝවන (ඵදුල්ර) 
පුසඳකුභහය, අ.ඳ. ජ ත් (ගභොණයහ ර) 
ගඳගර්යහ, අ. අ. අයච්ිකරහගේ රක්සභන් න්ත (භහතගල්) 
ගඳගර්යහ, අජිත් ඳත්භකහන්ත (කළුතය) 
ගඳගර්යහ,  භභළදලිඹනගේ  ගජෝප් රලිත් නිගඹොභහල් (පුත්තරභ) 
ගඳගර්යහ,  ගජෝලප්  භයිකල් (ජහතික රළයිසතු) 
ගඳගර්යහ, නහනහඹක්කහය ර්නකුර ඳ ඵළඳිගේ නිගයෝන් අර්ඩ්ලි ප්රිදඹන්ත (පුත්තරභ) 
ගඳගර්යහ, බිඹන්විරගේ ඇන් නී වික් ර්  (පුත්තරභ) 
ගඳගර්යහ, ගඵෝධිඹ  ඵදුගේ ඩිරහන් ප්රිදඹන්ජන් අඑන්සරම් (ඵදුල්ර) 
ගඳගර්යහ, භල්ර ආයච්ිකගේ  හමිණී ජඹවික්ර භ (කුරුණෆ ර) 
ගඳගර්යහ, ෆීලික්ස ( ම්ඳව) 
ප්රOනහන්දු, අරුන්දික (පුත්තරභ) 
ප්රOනහන්දු, ගජොන්ස න්  (කුරුණෆ ර) 
ප්රOනහන්දු, මිල්ගයෝයි (පුත්තරභ) 
ප්රOනහන්දු, වරින් (ඵදුල්ර) 
ප්රOනහන්දු පුල්ගල් භවත්මිඹ, අ. සුදර්ශිනී ( ම්ඳව) 
ප්රOබහ,  ගන්න් (ගකොශම) 
ගප්රOේභචන්තියන්, ආරුමු ම් කන්ද ඹහ (ඹහඳනඹ) 
ගප්රOේභජඹන්ත, අච්ිකගේ ගදොන් සුසිල් (ගකොශම) 
ගප්රOේභදහ, අඵතළන්න  ගද්ඹරහගේ චම්ිළක  (කෆ ල්ර) 
ගප්රOේභදහ, ජිත් (වම්ඵන්ගතො ) 
 

ඵ 

ඵණ්ඩහය භවත්මිඹ, කුරතුා  දිහනහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ චන්ද්රසහනී (අනුයහධපුයඹ) 
ඵණ්ඩහය, ජඹසිාව මුදිඹන්ගේරහගේ ජහනක ප්රිදඹන්ත (ජහතික රළයිසතු) 
ඵණ්ඩහය, ඳහලිත යාගේ (පුත්තරභ) 
ඵණ්ඩහය, ගක්.ඩේලිේ. ලහන්ත (කුරුණෆ ර) 
ඵණ්ඩහයනහඹක, ඉන්දික (කුරුණෆ ර) 
ඵණ්ඩහයනහඹක, චක්ර ර්ති ඳණ්ඩුකහබඹ ඩඹස ( ම්ඳව) 
ඵදියුදීන්, අේදුල් රිහත් (න්නි) 
ඵෂීර්, ගේගු ඩහවුඩ් (භඩකශපු) 
ඵසනහඹක, තහයහනහත් (කුරුණෆ ර) 
ඵහරසරිඹ, අයච්ිකරහගේ ජ ත් (කෆ ල්ර) 
බුද්ධදහ, අන්තින්න භයක්කරගේ ලීල් චහමික (ඵදුල්ර) 
ගේරුග ොඩ, අයච්ිකගේ විජිත (ගභොණයහ ර) 
 

භ 
 

භද්දුභඵණ්ඩහය, යත්නහඹක මුදිඹන්ගේරහගේ යාජිත් (ගභොණයහ ර) 

භෂූර්, නර්දීන් (න්නි) [2010 ගදළම්ඵර් 02 අබහප්රOහප්ත විඹ.] 
භගවේසයන් භවත්මිඹ, විජඹකරහ (ඹහඳනඹ)  

භහන්නප්ගඳරුභ, අ. අජිත් කුභහය ( ම්ඳව) [2013 ජුනි 03 සි ] 
මිත්රසඳහර, එච්. ආර්. කෆ ල්ර)  
මුතුගවට්ටි භගේ, නිලහන්ත ( හල්ර) 
මුතුකුභහයණ, යත් චන්ද්රසසිරි (අනුයහධපුයඹ) 
මුයලිදයන්, විනඹහ මර්ති (ජහතික රළයිසතු) 
මුරුගේසු, චන්ද්රසකුභහර් (ඹහඳනඹ) 
මුසතහඳහ, ගභොවභඩ්  ෂයිර් (භවනුය) 
ගම්ධහනන්ද හිමි,  පජා එල්රහර (ජහතික රළයිසතු) 
ගභොවභඩ්, අසරම් ගභොවභඩ් ලීම් (ජහතික රළයිසතු) 

ඹ 
ඹහඳහ, අනුය ප්රිදඹදර්ලන (කුරුණෆ ර) 
ගඹෝ යහජන්, ආර්. (ජහතික රළයිසතු) 
ගඹෝගේසයන්, සීනිතම්බි (භඩකශපු) 



(viii) 

ය 
යණතුා , අර්ජුන (කළුතය) 
යණතුා  ගභගනවිඹ, කභරහ (ජහතික රළයිසතු) 
යණතුා , රුන් ( ම්ඳව) 
යණක, ඳහඨලී චම්ිළක (ගකොශම) 
යණසිාව, ආයච්ිකගේ ගයොහන් අනුරුද්ධ (ගඳොගශොන්නරු) 
යතන හිමි, පජා අතුයලිග  ( ම්ඳව) 
යත්නහඹක, ආර්.ඇම්.සී.බී. (නුයඑිතඹ) 
යත්ත්ත, එවින්දහ ගරොවහන් (භවනුය) 
යඹුක්ළල්ර, ගකගවිතඹ  (භවනුය) 
යහජතුගයයි, සුන්දයම් ගඳරුභහල් (නුයඑිතඹ) 
යහජඳක්, චභල් (වම්ඵන්ගතො ) 
යහජඳක්, නහභල් (වම්ඵන්ගතො ) 
යහජඳක් භවත්මිඹ, නිරඳභහ දීිළකහ  (වම්ඵන්ගතො )   
යහජඳක්, ඵළසිල් ගයෝවණ ( ම්ඳව)  
යහජඳක්, විජඹදහ (ගකොශම) 
යහධක්රි සනන්, ගේදුගේල් හමි (නුයඑිතඹ) 
යහභනහඹක, අ.අ. යාජන් (යත්නපුයඹ)  
ගයෝවණ, නී (යත්නපුය) 

ර 
 
ගරොකුගේ,  හමිණී  (ගකොශම) 
ගරොකුඵණ්ඩහය, විගජ්සිාව ජඹවීය මුදිඹන්ගේරහගේ උදිත් ාජඹ (ඵදුල්ර) 

 

 
 

ක්කුඹුය, ජහනක (යත්නපුයඹ) 
න්නිආයච්ික භවත්මිඹ, ආයච්ිකගේ ඳවිත්රසහ ගද්වි (යත්නපුයඹ) 
වික්ර භනහඹක, යත්නසිරි (ජහතික රළයිසතු)  
වික්ර භනහඹක, විදුය (කළුතය)  
වික්ර භයත්න, ඉයහන් (ජහතික රළයිසතු) 
වික්ර භසිාව, ගනයන්ජන් (කුරුණෆ ර)   
වික්ර භසිාව, යනිල් (ගකොශම) 
විජඹර්ධන, දිගන්න්ද්රස රුන් ( ම්ඳව) 
විගජ්වික්ර භ භවත්මිඹ, ශ්රි ඹහනි (දි හභඩුල්ර) 
විගජ්සිාව, ආයච්ිකගේ මුතුගවට්ටි නිභල් ගනයත් (කුරුණෆ ර) 
විගජ්සිාව, යහජී (ජහතික රළයිසතු) 
විගජ්ගේකය,   අයච්ිකගේ   ගන්ගඳොර ඩුලිප් ඳණ්ඩුර  ගඳගර්යහ ( ම්ඳව)  
විතහයණ, උඳහලි තිස (ජහතික රළයිසතු)  
විදහන  භගේ, අමිත් ගත්නුක (ඵදුල්ර)  
විනහඹකමර්ති, අප්ඳහදුයයි (ඹහඳනඹ) 
වීයක්ගකොඩි, චන්දිභ ( හල්ර)  
වීයගකෝන්,  මුහුදු භ ගවේගේ ගුණයත්න ( හල්ර) 
වීයාල, විභල් (ගකොශම) 
වීයර්ධන, ආර්.ආර්.ඇම්. එරික් ප්රOන්න (භවනුය) 
වීයගේකය, යත් ිළඹනන්ද (දි හභඩුල්ර) 
ගදආයච්ික, දිලිප් (වම්ඵන්ගතො ) 
ගල් භ,  කුභහය (කළුතය) 

 
 
භයගකෝන්, මුදිඹන්ගේරහගේ චන්ද්රසගේන (අනුයහධපුයඹ) 
භයවීය, භා ර ිළන්සිරි (භහතය) 
භයසිාව, භහින්ද බුද්ධදහ (කළුතය)    
ම්ඳන්දන්, ඉයහජගයෝදඹම් (්රි කුණහභරඹ) 
යනඳන්, ඊලසයඳහතම් (ඹහඳනඹ) 
සිලිා ම්, මුත්තු (ජහතික රළයිසතු) 
සිඹමරහිළටිඹ, යාජිත් (කෆ ල්ර) 
සිරිතයන්, සිඥහනම් (ඹහඳනඹ) 
සිරිගේන, ඳල්ගල්ත්ගත  භයහශරහගේ ඩභත්රීඅඳහර  (ගඳොගශොන්නරු) 
සිල්හ, අරුභදුය ගරෝයන්ස ගයොගභගල් දුමින්ද (ගකොශම) 



(ix) 

සිල්හ, භර්වින් ( ම්ඳව) 
සුභතිඳහර, උඩුටුගේ ජනත්ප්රිදඹ තිරා  (ගකොශම) 
සුභන්තියන්, භතිඹහඳයනන් ආබ්රපවම් (ජහතික රළයිසතු) 
සරිඹආයච්ික,   චන්ද්රසසිරි ආරිඹාල (ගඳොගශොන්නරු)   
සරිඹප්ගඳරුභ, ගජ්.ආර්.පී. (ජහතික රළයිසතු)    
ගගනවියත්න, අතහවුද (කෆ ල්ර) 
ගගනවියත්න, රක්සභන් ිළන්තු ජඹතිරක (ඵදුල්ර) 
ගගනවියත්න,  ගජෝන්  (යත්නපුයඹ) 
ගල්යහහ, ගඳොන්නම්ඳරම් (භඩකශපු) 
ගේනසිාව, අර්ජුන සුජී (ගකොශම) 
ගේනහතියහහ, භහයි ගෝභසුන්දයම් (ඹහඳනඹ) 
ගේනහනහඹක භවත්මිඹ, ඵර්නඩීන් ගයෝස (ගකොශම) 
ගේනහනහඹක, න්ත වගර්ස ඳයහක්ර භ ( ම්ඳව) 
ගේනහයත්න, යහජිත (කළුතය) 
ගේභසිාව, අාක ගලවහන් (අනුයහධපුයඹ) 
සර්ණභහලිනී භවත්මිඹ, උගප්ක්හ ( ම්ඳව) 
සහමිනහදන්, ඩී.එම්. (ජහතික රළයිසතු) 

ව 
 
වකීම්, අ.ඉඵතුල් යවුෂස  (භවනුය)  
වඳුන්ගනත්ති, සුනිල් (ගකොශම) 
වරීස, වබීේ ගභොවභඩ් ගභොවභඩ් (දි හභඩුල්ර) 
වන් අලි, ගභොවභඩ් තම්බි (ජහතික රළයිසතු)  
වළරින්, ඳෆලිසගේ (අනුයහධපුයඹ) 
ගවේයත්, කනක (කෆ ල්ර) 
ගවේයත්, විජිත ( ම්ඳව) 
ගවේයත්, ජඹයත්න (කුරුණෆ ර) 
හිසබුල්රහ, ගභොගවොමුඩ් ගරේගේ ආලිම් ගභොවභඩ් (භඩකශපු) 

 

ෂ 
 
ෂයිහල්, ගභොගවොභඩ් කහසීම් ගභොගවොභඩ් (දි හභඩුල්ර) 
ෂවුසි, අ.අේදුල් වමීඩ් ගභොගවොභඩ් (ගකොශම)  

ෂහරුක්, මුත්තලි ඵහහ (න්නි) [2010 ගදළම්ඵර් 09 ළනි දින සි ] 
ෂහරුක්, හුගනයිස (න්නි) 

ගෂොන්ගේකහ, ජී. යත් චන්ද්රසරහල් (ගකොශම) [2010 ළප්තළම්ඵර් 29 ළනි දින සි ] (ආණ්ඩුක්ර භ ාසථහගේ 66(ඈ) ාසථහ 
ඹ ගත් අසුන හිස විඹ.) 

ගෂොන්ගේකහ භවත්මිඹ, භහරනී (ජහතික රළයිසතු) [2012 ළප්තළම්ඵර් 24 ළනි දින ඉල්රහ අස විඹ.] [2012 ළප්තළම්ඵර් 24 
ළනි දින ඳත් විඹ.] 

 
 



 



ශ්රීන රාකහ ප්රOජහතහන්්රි ක භහජහදී ජනයජඹ 
ජනහධිඳති 

අති රු භහින්ද යහජඳක් භවතහ 

අභහතා භණ්ඩරඹ   
අේහභහතාතුභහ ව බුද්ධ ලහන වහ ආ මික ක යුතු අභහතා -   රු  දි. මු. ජඹයත්න භවතහ    

ඹවඳහරනඹ වහ ඹටිතර ඳවසුකම්  අභහතා  -  රු යත්නසිරි වික්ර භනහඹක භවතහ 

ආවහය සුයක්ෂිතතහ අභහතා -   රු පී. දඹහයත්න භවතහ 

හරිභහර්  වහ ජරම්ඳත් කශභනහකයණ අභහතා ව ඳහර්ලිගම්න්තුගේ බහනහඹකතුභහ  -  රු නිභල් සිරිඳහර  ද සිල්හ  භවතහ 

උස අධාහඳන අභහතා  -  රු එස. බී. දිහනහඹක භවතහ 

නහ රික ක යුතු  අභහතා -  රු ඒ. එච්. එම්. ෂවුසි භවතහ 

විගද්ල ක යුතු අභහතා  -  රු (භවහචහර්ඹ) ජී. එල්. පීරිස භවතහ  

ගෞඛ්යා අභහතා -  රු ඩභත්රීඅඳහර සිරිගේන භවතහ 

යහජා ඳරිඳහරන වහ සගද්ල ක යුතු අභහතා  -  රු ඩේලිේ. ඩී. ගජ්. ගගනවියත්න භවතහ 

ඳහර්ලිගම්න්තු ක යුතු අභහතා -  රු  සුගම්ධහ ජී. ජඹගේන භවත්මිඹ 

ජහතාන්තය මරා වගඹෝගීතහ අභහතා -  රු (ආචහර්ඹ) යත් අමුණු භ භවතහ 

ඳශු ම්ඳත් වහ ේහමීඹ ප්රOජහ  ා ර්ධන අභහතා -  රු ආරුමු න්  ගතොණ්ඩභන් භවතහ 

භහජ සුඵහධන අභහතා  -  රු මිල්ගයෝයි ප්රOනහන්දු භවතහ  

තළඳළල් ගේහ අභහතා -   රු ජීන් කුභහයණතුා  භවතහ 

විදුලිඵර වහ ඵරලක්ති අභහතා  -  රු ඳවිත්රසහගද්වී න්නිආයච්ික භවත්මිඹ 

ඛ්යනිජ ගතල් කර්භහන්ත  අභහතා  -  රු අනුය ප්රිදඹදර්ලන ඹහඳහ භවතහ 

ශභහ ාර්ධන වහ කහන්තහ ක යුතු අභහතා  -  රු තිස කයල්ලිඹද්ද භවතහ  

ජර ම්ඳහදන වහ ජරහඳවන අභහතා ව ආණ්ඩු ඳක්ග  ප්රOධහන ාවිධහඹකතුභහ  -  රු දිගන්ස ගුණර්ධන භවතහ 

ම්ප්රOදහයික කර්භහන්ත වහ කුඩහ ාහඹ ාර්ධන අභහතා -  රු ඩේරස ගද්හනන්ද භවතහ 

ඳරිය වහ පුනර්ජනනීඹ ඵරලක්ති අභහතා -  රු ඒ. ඩී. සුසිල් ගප්රOේභජඹන්ත භවතහ 

ගද්ශීඹ ඩදා අභහතා -  රු හලින්ද දිහනහඹක භවතහ 

අධිකයණ අභහතා -  රු යවුෂස වකීම් භවතහ 

ේහමීඹ ක යුතු අභහතා  -  රු අතහවුද ගගනවියත්න භවතහ 

කම්කරු වහ කම්කරු ඵතහ අභහතා  -  රු  හමිණී ගරොකුගේ භවතහ  

අධාහඳන අභහතා -   රු ඵන්දුර ගුණර්ධන භවතහ 

ළවිලි කර්භහන්ත අභහතා  -  රු භහින්ද භයසිාව භවතහ 

ධීය වහ ජරජ ම්ඳත් ාර්ධන අභහතා -  රු (ඩදා) යහජිත ගේනහයත්න භවතහ 

ඳශහත් ඳහරන වහ ඳශහත් බහ අභහතා  -  රු  ඒ. එල්. එම්. අතහවුල්රහ භවතහ 

ඳහරිගබෝගික සුඵහදන අභහතා  -  රු එස. බී. නහවින්න භවතහ 

ජහතික ම්ඳත්  අභහතා -  රු ිළඹගේන  භගේ භවතහ  

ඉඩම් වහ ඉඩම් ාර්ධන අභහතා -   රු ජනක ඵණ්ඩහය ගතන්නගකෝන් භවතහ 

භහජ ගේහ අභහතා -  රු  ෆීලික්ස ගඳගර්යහ භවතහ 

පුද් ලික ප්රOහවන ගේහ අභහතා -  රු සී. බී. යත්නහඹක භවතහ 

සුප අඳනඹන ගබෝ   ප්රOර්ධන අභහතා  -  රු ගයජිගනෝල්ඩ් කුගර් භවතහ 

විදාහත්භක ක යුතු  අභහතා -  රු (භවහචහර්ඹ) තිස විතහයණ භවතහ  

භහන ම්ඳත්  අභහතා -  රු ඩිේ ගුණගේකය භවතහ 

කෘෂිකර්භ අභහතා  -  රු භහින්ද ඹහඳහ අගේර්ධන භවතහ 

විගද්ල රැකිඹහ ප්රOර්ධන වහ සුඵහධන අභහතා  -  රු ඩිරහන් ගඳගර්යහ භවතහ 

ජනභහධා වහ ප්රOෘත්ති අභහතා -  රු ගකගවිතඹ යඹුක්ළල්ර  භවතහ 

කර්භහන්ත වහ හණිජ ක යුතු අභහතා  -   රු රිහඩ් ඵදියුදීන් භවතහ  

ප්රOහවන අභහතා -  රු කුභහය ගල් භ භවතහ 

ගඹෞන ක යුතු වහ නිපුණතහ ාර්ධන අභහතා  -  රු ඩරස අරවප්ගඳරුභ භවතහ 

තහක්ණ වහ ඳර්ග ණ අභහතා  -  රු ඳහඨලී චම්ිළක යණක භවතහ  

මුඳකහය වහ අබාන්තය ගගශ අභහතා -  රු ගජොන්ස න් ප්රOනහන්දු භවතහ  

ඉදිකිරීම්, ඉාජිගන්රු ගේහ, නිහ වහ ගඳොදු ඳවසුකම් අභහතා  -  රු විභල් වීයාල භවතහ 

ආර්ථික ාර්ධන අභහතා -  රු  ඵළසිල් ගයෝවණ යහජඳක්ෂා භවතහ 

සීනි කර්භහන්ත ාර්ධන අභහතා  -  රු රක්සභන් ගගනවියත්න භවතහ 

පුනරුත්ථහඳන වහ ඵන්ධනහ හය ප්රOතිාසකයණ අභහතා  -  රු චන්ද්රසසිරි  ජදීය භවතහ    

ගඳොල් ාර්ධන වහ ජනතහ තු ාර්ධන අභහතා  -  රු ඒ. පී. ජ ත් පුසඳකුභහය භවතහ 

ාසකෘතික වහ කරහ ක යුතු අභහතා -  රු ටී. බී. ඒකනහඹක භවතහ 

ආඳදහ කශභනහකයණ අභහතා -  රු භහින්ද අභයවීය භවතහ 



(xii) 

නළත ඳදිාික කිරීගම් අභහතා -  රු ගුණයත්න වීයගකෝන් භවතහ 

භවජන ම්ඵන්ධතහ වහ භවජන ක යුතු අභහතා  -  රු (ආචහර්ඹ) භර්වින් සිල්හ භවතහ 

ක්රී ඩහ  අභහතා -  රු භහින්දහනන්ද අලුත් භගේ භවතහ 

යහජා කශභනහකයණ ප්රOතිාසකයණ අභහතා -  රු නවින් දිහනහඹක භවතහ 

යහජා ම්ඳත් වහ ාහඹ ාර්ධන අභහතා -   රු දඹහශ්රි ත තිගේයහ භවතහ 

විදුලි ාගද්ල වහ ගතොයතුරු තහක්ණ අභහතා -   රු යාජිත් සිඹමරහිළටිඹ භවතහ  

සිවිල් ගුන් ගේහ අභහතා -  රු ිළඹාකය ජඹයත්න භවතහ 

ජහතික උරුභඹන්  අභහතා -  රු ජ ත් ඵහරසරිඹ භවතහ 

ජහතික බහහ වහ භහජ ඒකහඵද්ධතහ අභහතා -  රු හසුගද් නහනහඹක්කහය භවතහ  

ආගඹෝජන ප්රOර්ධන අභහතා -  රු  රක්ෂාසභන් ඹහඳහ අගේර්ධන භවතහ  

පරදහයීතහ ප්රOර්ධන අභහතා -  රු ඵෂීර් ගේගු ඩහවුඩ්  භවතහ 

උද්භිද උදාහන වහ ගඳොදු විගනෝදහත්භක ක යුතු අභහතා -   රු ජඹයත්න ගවේයත් භවතහ 

අධාහඳන ගේහ අභහතා -   රු දුමින්ද දිහනහඹක භවතහ   

නජීවී ම්ඳත් ායක්ණ  අභහතා  -  රු   හමිණී විජිත් විජඹමුණි ද ගොයිහ භවතහ 
 

[ඹම් අභහතායඹකු  නිලසිකත ඳයනු ගනොරළබ සිඹලුභ විඹඹන්, කහර්ඹඹන්, ගදඳහර්තගම්න්තු වහ ාසථහිළත ආඹතන          
අති රු ජනහධිඳතිතුභහ තභහ ගත ඳයහ ග න ඇත.] 
 

 
ාහඳෘති අභහතාරු 

 

යහඹ වහ භවහභහර්  අභහතා -  රු ගයෝහිත අගේගුණර්ධන භවතහ 

යහඹ වහ භවහභහර්  අභහතා -  රු නිර්භර ගකොතරහර භවතහ  
 

 

නිගඹෝජා අභහතාරු 
උස අධාහඳන නිගඹෝජා අභහතා  -  රු නන්දිමිත්රස ඒකනහඹක භවතහ 

ඳරිය වහ පුනර්ජනනීඹ ඵරලක්ති නිගඹෝජා අභහතා  -  රු ඒ.ආර්.එම්. අේදුල් කහදර් භවතහ 

ආර්ථික ාර්ධන නිගඹෝජා අභහතා -  රු මුත්තු සිලිා ම් භවතහ 

ආර්ථික ාර්ධන නිගඹෝජා අභහතා  -  රු එස.එම්. චන්ද්රසගේන භවතහ 

ආර්ථික ාර්ධන නිගඹෝජා අභහතා -  රු සුන්ත පුාිකනිරගම් භවතහ 

ළවිලි කර්භහන්ත නිගඹෝජා අභහතා -  රු අර්ල්  ගුණගේකය භවතහ 

මුදල් වහ ක්ර භම්ඳහදන නිගඹෝජා අභහතා  -  රු (ආචහර්ඹ) යත් අමුණු භ භවතහ 

සිවිල් ගුන් ගේහ නිගඹෝජා අභහතා -  රු ගීතහාජන ගුණර්ධන භවතහ  

ගද්ශීඹ ඩදා නිගඹෝජා අභහතා -   රු සී. පී. ඩී. ඵණ්ඩහයනහඹක භවතහ 

ඉදිකිරීම්, ඉාජිගන්රු ගේහ, නිහ වහ ගඳොදු ඳවසුකම් නිගඹෝජා  අභහතා  -  රු රන්ත අරගිඹන්න භවතහ 

ප්රOහවන නිගඹෝජා අභහතා  -  රු ගයෝවණ දිහනහඹක භවතහ 

ඳශු ම්ඳත් වහ ේහමීඹ ප්රOජහ ාර්ධන නිගඹෝජා අභහතා  -  රු එච්. ආර්. මිත්රසඳහර භවතහ 

විදුලිඵර වහ ඵරලක්ති නිගඹෝජා අභහතා  -  රු එච්.එල්. ගප්රOේභරහල් ජඹගේකය භවතහ 

නළත ඳදිාික කිරීගම් නිගඹෝජා අභහතා  -  රු විනහඹ මර්ති මුයලිදයන් භවතහ 

ආගඹෝජන ප්රOර්ධන නිගඹෝජා අභහතා  -  රු ෂයිර් මුසතහඳහ භවතහ 

ඳශහත් ඳහරන වහ ඳශහත් බහ නිගඹෝජා අභහතා  -   රු ඉන්දික ඵණ්ඩහයනහඹක භවතහ 

ජර ම්ඳහදන වහ ජරහඳවන නිගඹෝජා අභහතා  -   රු නිරඳභහ යහජඳක්ෂා භවත්මිඹ 

ආර්ථික ාර්ධන නිගඹෝජා අභහතා -  රු එම්. එල්. ඒ. එම්. හිසබුල්රහ භවතහ 

ගෞඛ්යා නිගඹෝජා අභහතා  -  රු රලිත් දිහනහඹක භවතහ    

ඉඩම් වහ ඉඩම් ාර්ධන නිගඹෝජා අභහතා  -   රු සිරිඳහර  භරත් භවතහ 

හරිභහර්  වහ ජරම්ඳත් කශභනහකයණ නිගඹෝජා අභහතා  -   රු ඩේලිේ. බී. ඒකනහඹක භවතහ 

භහජ ගේහ නිගඹෝජා අභහතා  -  රු සී. ඒ. සරිඹආයච්ික භවතහ 

විගද්ල ක යුතු නිගඹෝජා අභහතා -  රු නිගඹෝභහල් ගඳගර්යහ භවතහ 

ධීය වහ ජරජ ම්ඳත් ාර්ධන නිගඹෝජා අභහතා  -  රු යත් කුභහය ගුණයත්න භවතහ 

ම්ප්රOදහයික කර්භහන්ත වහ කුඩහ ාහඹ ාර්ධන නිගඹෝජා අභහතා -   රු වීයකුභහය දිහනහඹක භවතහ 

ඛ්යනිජ ගතල් කර්භහන්ත නිගඹෝජා අභහතා  -  රු යණ ගුණර්ධන භවතහ 

බුද්ධ ලහන වහ ආ මික ක යුතු නිගඹෝජා අභහතා  -  රු එම්.ගක්.ඒ.ඩී.එස. ගුණර්ධන භවතහ 

ආඳදහ කශභනහකයණ නිගඹෝජා අභහතා -  රු ඩුලිප් විගජ්ගේකය භවතහ  

යහජා ඳරිඳහරන වහ සගද්ල ක යුතු නිගඹෝජා අභහතා -  රු  විජඹ දවනහඹක භවතහ  



(xiii) 

බහඳති නහභහලිඹ 
 රු (අල්වහජ්) ඒ.එච්.එම්. අසර් භවතහ,  රු ආර්. ගඹෝ යහජන් භවතහ,  රු  ඹන්ත කරුණහතිරක භවතහ,  රු තරතහ 

අතුගකෝයර භවත්මිඹ,  රු අජිත් කුභහය භවතහ,  රු ගභොවහන් ප්රිදඹදර්ලන ද සිල්හ භවතහ,  රු අජිත් පී. ගඳගර්යහ භවතහ, 
 රු ගඳරුභහල් යහජදු යයි භවතහ,  රු උදිත් ගරොකුඵණ්ඩහය භවතහ,  රු ශ්රි ඹහනි වි ගජ්වික්ර භ භවත්මිඹ. 

 

ඳහර්ලිගම්න්තු කහයක බහ 
ගත්රීම් කහයක බහ 
      

 රු චභල් යහජඳක් භවතහ (බහඳති),  රු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භවතහ,  රු ඩභත්රීඅඳහර සිරිගේන භවතහ,  රු ආරුමු න් 
ගතොණ්ඩභන් භවතහ,  රු දිගන්ස ගුණර්ධන භවතහ,  රු යවුෂස වකීම් භවතහ,  රු ඒ.එල්.එම්. අතහවුල්රහ භවතහ,   රු ඩිේ 
ගුණගේකය භවතහ,   රු රිහඩ් ඵදියුදීන් භවතහ,   රු විභල් වීයාල භවතහ,   රු ඵළසිල් ගයෝවණ යහජඳක් භවතහ,      
 රු ගජෝන් අභයතුා  භවතහ,  රු කරු ජඹසරිඹ භවතහ,  රු යවී කරුණහනහඹක භවතහ,   රු අනුය දිහනහඹක භවතහ,  
 රු යහජගයෝදිඹම් ම්ඳන්දන් භවතහ,  රු සුගර්ස ක.  ගප්රOේභචන්ද්රසන් භවතහ,  රු (පජා) අතුයලිග  යතන හිමි, 

 ෘවා කහයක බහ  
 රු චභල් යහජඳක් භවතහ (බහඳති),  රු ිළඹාකය ජඹයත්න භවතහ,  රු තිස කයල්ලිඹද්ද භවතහ,  රු චන්ද්රසසිරි  ජදීය 

භවතහ,  රු ගීතහාජන ගුණර්ධන භවතහ  රු වීයකුභහය දිහනහඹක භවතහ,  රු එම්. ගජෝලප් භයිකල් ගඳගර්යහ 
භවතහ,  රු (අල්වහජ්) ඒ.එච්.එම්. අසර් භවතහ,  රු ගල්ම් අඩඩක්කරනහදන් භවතහ,  රු අජිත් කුභහය භවතහ,           
 රු ගයෝසි ගේනහනහඹක භවත්මිඹ. 

සථහය නිගඹෝ  ිළිතඵ  කහයක  බහ 
 රු චභල් යහජඳක් භවතහ (බහඳති),  රු චන්දිභ වීයක්ගකොඩි භවතහ,   රු මුරුගේසු චන්ද්රසකුභහර් භවතහ,  රු නිභල් සිරිඳහර 

ද සිල්හ භවතහ,  රු අනුය ප්රිදඹදර්ලන ඹහඳහ භවතහ,  රු දිගන්ස ගුණර්ධන භවතහ,  රු රලිත් දිහනහඹක භවතහ,                 
 රු ගජෝන් අභයතුා  භවතහ,   රු (අල්වහජ්) ඒ.එච්.එම්. අසර් භවතහ,  රු විජඹදහ යහජඳක්ෂා භවතහ,  රු අජිත් කුභහය 
භවතහ,   රු (භවහචහර්ඹ) යහජී විගජ්සිාව භවතහ,  රු එම්.ඒ. සුභන්තියන් භවතහ. 

 

ඳහර්ලිගම්න්තු ක යුතු ිළිතඵ කහයක බහ 
 රු චභල් යහජඳක් භවතහ (බහඳති),  රු චන්දිභ වීයක්ගකොඩි භවතහ,  රු මුරුගේසු චන්ද්රසකුභහර් භවතහ ,  රු නිභල් සිරිඳහර 

ද සිල්හ භවතහ,  රු යනිල් වික්ර භසිාව භවතහ,  රු දිගන්ස ගුණර්ධන භවතහ,  රු ගජෝන් අභයතුා  භවතහ,                    
 රු ඩභත්රීඅඳහර සිරිගේන භවතහ,  රු ඩේලිේ.ඩී.ගජ්. ගගනවියත්න භවතහ,  රු ආරුමු න් ගතොණ්ඩභන් භවතහ,              
 රු ඩේරස ගද්හනන්ද  භවතහ,  රු ඒ.ඩී. සුසිල් ගප්රOේභජඹන්ත භවතහ,  රු යවුෂස වකීම් භවතහ,  රු භහින්ද භයසිාව 
භවතහ,  රු ඒ.එල්.එම්. අතහවුල්රහ භවතහ,  රු ඩිේ ගුණගේකය භවතහ,  රු රිහඩ් ඵදියුදීන් භවතහ,  රු විභල් වීයාල 
භවතහ,  රු ඵළසිල් ගයෝවණ යහජඳක් භවතහ,  රු හසුගද් නහනහඹක්කහය භවතහ,  රු භා ර භයවීය භවතහ,                 
 රු රක්සභන් කිරිඇල්ර භවතහ,  රු කරු ජඹසරිඹ භවතහ,  රු යවී කරුණහනහඹක භවතහ,  රු විජිත ගවේයත් භවතහ,  
 රු අනුය දිහනහඹක භවතහ,  රු විජඹදහ යහජඳක් භවතහ,  රු යහජගයෝදිඹම් ම්ඳන්දන් භවතහ,  රු සුගර්ස                 
ක. ගප්රOේභචන්ද්රසන් භවතහ,  රු (පජා) අතුයලිග  යතන හිමි. 

 

යජග  ගිණුම් ිළිතඵ කහයක බහ  
 රු (ආචහර්ඹ) යත් අමුණු භ භවතහ (බහඳති),  රු අනුය ප්රිදඹදර්ලන ඹහඳහ භවතහ,  රු තිස කයල්ලිඹද්ද භවතහ,  රු යවුෂස 

වකීම් භවතහ,  රු ඵන්දුර ගුණර්ධන භවතහ,  රු ජනක ඵණ්ඩහය ගතන්නගකෝන් භවතහ,  රු ඩිරහන් ගඳගර්යහ භවතහ, 
 රු ඳහඨලී චම්ිළක යණක භවතහ,   රු ගජොන්ස න් ප්රOනහන්දු භවතහ,  රු රක්සභන් ගගනවියත්න භවතහ,  රු යාජිත් 
සිඹමරහිළටිඹ භවතහ,  රු ජ ත් ඵහරසරිඹ භවතහ,  රු හසුගද් නහනහඹක්කහය භවතහ,   රු මුත්තු සිලිා ම් භවතහ,    
 රු නිර්භර ගකොතරහර භවතහ,  රු අනුය දිහනහඹක භවතහ,   රු අචර ජහග ොඩගේ භවතහ,   රු කබීර් වහෂීම් භවතහ, 
 රු විජඹදහ යහජඳක්ෂා භවතහ,  රු භහඩ ගෝ. ගේනහධියහජහ භවතහ,  රු ආර්. ගඹෝ යහජන් භවතහ,  රු අකිර වියහජ් 
කහරිඹම් භවතහ,  රු ටියහන් අරස භවතහ,  රු (ආචහර්ඹ) වර් ද සිල්හ භවතහ,  රු භනු නහනහඹක්කහය භවතහ,        
 රු බුද්ධික ඳතියණ භවතහ,  රු අජිත් පී. ගඳගර්යහ භවතහ,  රු ලහන්ත ඵණ්ඩහය භවතහ,  රු එස. ශ්රීනතයන් භවතහ,        
 රු එම්.ඒ. සුභන්තියන් භවතහ,  රු හුගනයිස ෂහරක් භවතහ. 

 

ගඳොදු ාහඳහය ිළිතඵ කහයක බහ 
 රු ඩිේ ගුණගේකය භවතහ (බහඳති),  රු ඳවිත්රසහගද්වී න්නිආයච්ික භවත්මිඹ,  රු ඒ. ඩී. සුසිල් ගප්රOේභජඹන්ත භවතහ,          

 රු (ඩදා) යහජිත ගේනහයත්න භවතහ,  රු චන්ද්රසසිරි  ජදීය භවතහ,  රු ඒ. පී. ජ ත් පුසඳකුභහය භවතහ,  රු ටී. බී. 
ඒකනහඹක භවතහ,  රු භහින්ද අභයවීය භවතහ,   රු එස. එම්. චන්ද්රසගේන භවතහ,  රු (ආචහර්ඹ) භර්වින් සිල්හ භවතහ, 
 රු රන්ත අරගිඹන්න භවතහ,  රු යණ ගුණර්ධන භවතහ,  රු වීයකුභහය දිහනහඹක භවතහ,  රු රක්සභන් 
කිරිඇල්ර භවතහ,  රු කරු ජඹසරිඹ භවතහ,  රු යවි කරුණහනහඹක භවතහ,  රු (අල්වහජ්) ඒ.එච්.එම්. අසර් භවතහ,   
 රු ජිත් ගප්රOේභදහ භවතහ,  රු සුනිල් වඳුන්ගනත්ති භවතහ,  රු අර්ජුන යණතුා  භවතහ,  රු එම්.ටී. වන් අලි භවතහ,       
 රු ඒ. විනහඹ මර්ති භවතහ,  රු (පජා) අතුයලිග  යතන හිමි,  රු සීනිතම්බි ගඹෝගේසයන් භවතහ,  රු නහභල් 
යහජඳක්ෂා භවතහ,  රු ඉයහන් වික්ර භයත්න භවතහ,  රු (භවහචහර්ඹ) යහජි විගජ්සිාව භවතහ,  රු ඊ. යනඳන් භවතහ,  රු 
සුජී ගේනසිාව භවතහ,  රු ගයෝසි ගේනහනහඹක භවත්මිඹ. 



(xiv) 

යප්රOහද ිළිතඵ කහයක බහ 
 රු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භවතහ (බහඳති),  රු (භවහචහර්ඹ) ජී. එල්. පීරිස භවතහ,  රු අනුය ප්රිදඹදර්ලන ඹහඳහ භවතහ,        

 රු දිගන්ස ගුණර්ධන භවතහ,  රු ඒ. ඩී. සුසිල් ගප්රOේභජඹන්ත භවතහ,  රු ඵන්දුර ගුණර්ධන භවතහ,  රු භහින්ද 
භයසිාව භවතහ,  රු ඳහඨලී චම්ිළක යණක භවතහ,  රු එම්. ගජෝලප් භයිකල් ගඳගර්යහ භවතහ,  රු ගජෝන් අභයතුා  
භවතහ,  රු විජිත ගවේයත් භවතහ,   රු අචර ජහග ොඩගේ භවතහ,  රු ඳහලිත යාග  ඵණ්ඩහය භවතහ,   රු ඊ. යනඳන් 
භවතහ. 

 
 

භවජන ගඳත්ම් ිළිතඵ කහයක බහ 

 රු රලිත් දිහනහඹක භවතහ (බහඳති),  රු ඳවිත්රසහගද්වී න්නිආයච්ික භවත්මිඹ,  රු  හමිණී ගරොකුගේ භවතහ,  රු (ඩදා) 
යහජිත ගේනහයත්න භවතහ,  රු කුභහය ගල් භ භවතහ,  රු මුත්තු සිලිා ම් භවතහ,  රු සුන්ත පුාිකනිරගම් භවතහ,   
 රු ටී. බී. ඒකනහඹක භවතහ,  රු නිරඳභහ යහජඳක් භවත්මිඹ,  රු එම්.ගක්.ඒ.ඩී.එස. ගුණර්ධන භවතහ,  රු  හමිණී 
විජිත් විජඹමුණි ද ගොයිහ භවතහ,   රු අචර ජහග ොඩගේ භවතහ,  රු ඳහලිත යාග  ඵණ්ඩහය භවතහ,   රු සුනිල් 
වඳුන්ගනත්ති භවතහ,  රු ෂයිහල් කහසිම් භවතහ,  රු ගඳොන්. ගල්යහහ භවතහ,  රු  ඹන්ත කරුණහතිරක භවතහ,  රු 
ඒ. විනහඹ මර්ති භවතහ,  රු තරතහ අතුගකෝයර භවත්මිඹ,  රු අජිත් කුභහය භවතහ,  රු (පජා) අතුයලිග  යතන 
හිමි,   රු න්ත අලුවිවහගර් භවතහ,  රු (ඩදා) සුදර්ශිනී ප්රOනහ්දු්පුල්ගල් භවත්මිඹ,  රු (ආචහර්ඹ) යත් වීයගේකය 
භවතහ,  රු සුජී ගේනසිාව භවතහ,  රු ගයෝසි ගේනහනහඹක භවත්මිඹ,  රු හුගනයිස ෂහරක් භවතහ. 

 

උස නිරතර ිළිතඵ කහයක බහ 

 රු යත්නසිරි වික්ර භනහඹක භවතහ (බහඳති),  රු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භවතහ,  රු (භවහචහර්ඹ) ජී. එල්. පීරිස භවතහ,        
 රු ඩභත්රීඅඳහර සිරිගේන භවතහ,   රු ඩේලිේ. ඩී. ගජ්. ගගනවියත්න භවතහ,  රු දිගන්ස ගුණර්ධන භවතහ,                 
 රු ඩේරස ගද්හනන්ද භවතහ,  රු ඒ. ඩී. සුසිල් ගප්රOේභජඹන්ත භවතහ,  රු යවුෂස වකීම් භවතහ,   රු රිහඩ් ඵදියුදීන් 
භවතහ,  රු ඳහඨලී චම්ිළක යණක භවතහ,  රු විභල් වීයාල භවතහ,   රු එම්. ගජෝලප් භයිකල් ගඳගර්යහ භවතහ,         
 රු ගජෝන් අභයතුා  භවතහ,   රු කරු ජඹසරිඹ භවතහ,  රු යවී කරුණහනහඹක භවතහ,   රු යහජගයෝදිඹම් ම්ඳන්දන් 
භවතහ,   රු සුගර්ස ක. ගප්රOේභචන්ද්රසන් භවතහ. 

 

 

ාසථහදහඹක සථහය කහයක බහ 

“ඒ” සථහය  කහයක බහ 

 රු ඒ.එච්.එම්. ෂවුසි භවතහ,   රු (ආචහර්ඹ) යත් අමුණු භ භවතහ,  රු අතහවුද ගගනවියත්න භවතහ,   රු  හමිණී 
ගරොකුගේ භවතහ,  රු (භවහචහර්ඹ) තිස විතහයණ භවතහ,   රු ගජොන්ස න් ප්රOනහන්දු භවතහ,   රු ජ ත් ඵහරසරිඹ 
භවතහ,    රු අර්ල් ගුණගේකය භවතහ,   රු ඵෂීර් ගේගු ඩහවුඩ් භවතහ,  රු වීයකුභහය දිහනහඹක භවතහ,   රු අර්ජුන 
යණතුා  භවතහ,  රු එම්.ටී. වන් අලි භවතහ,  රු සුගර්ස ක. ගප්රOේභචන්ද්රසන් භවතහ,   රු භහඩ ගෝ. ගේනහධියහජහ 
භවතහ,  රු අේදුල් වලීම් භවතහ,   රු ඒ.ඩී. චම්ිළක ගප්රOේභදහ භවතහ,  රු ඒ. විනහඹ මුර්ති භවතහ,  රු (පජා) අතුයලිග  
යතන හිමි,  රු සිල්ගේස්රි  අරහන්ටින් භවතහ,  රු නී ගයෝවන ගකොඩිතුක්කු භවතහ,   රු අගනෝභහ  භගේ භවත්මිඹ, 
 රු බුද්ධික ඳතියණ භවතහ,  රු යි.ජී. ඳද්භසිරි භවතහ,  රු ලහන්ත ඵණ්ඩහය භවතහ,  රු ඒ.එම්. චහමික බුද්ධදහ භවතහ, 
 රු විජඹකරහ භගවේසයන් භවත්මිඹ,  රු කභරහ යණතුා  ගභගනවිඹ,   රු (ආචහර්ඹ) යත් වීයගේකය භවතහ,   රු 
ආර්. දුමින්ද සිල්හ භවතහ. 

“බී” සථහය  කහයක බහ 
  රු ජීන් කුභහයණතුා  භවතහ,  රු අනුය ප්රිදඹදර්ලන ඹහඳහ භවතහ,  රු ඩේරස ගද්හනන්ද භවතහ,  රු ජනක ඵණ්ඩහය 

ගතන්නගකෝන් භවතහ,  රු සී.බී. යත්නහඹක භවතහ,  රු (ආචහර්ඹ) භර්වින් සිල්හ භවතහ,  රු ඒ.ආර්.එම්. අේදුල් කහදර් 
භවතහ,  රු නිර්භර ගකොතරහර භවතහ,  රු එම්.ගක්.ඒ.ඩී.එස. ගුණර්ධන භවතහ,  රු (අල්වහජ්) ඒ.එච්.එම්. අසර් 
භවතහ,  රු කබීර් වෂීම් භවතහ,  රු සුගර්ස ක. ගප්රOේභචන්ද්රසන් භවතහ,   රු ගඳොන්. ගල්යහහ භවතහ,  රු අජිත් කුභහය 
භවතහ,  රු ටියහන් අරස භවතහ,  රු න්ත අලුවිවහගර් භවතහ,  රු ගභොවභඩ් අසරම් භවතහ,  රු වික් ර් ඇන් නි 
භවතහ,  රු ප්රOබහ  ගන්න් භවතහ,  රු ඳරනි දි ම්ඵයම් භවතහ,  රු (ඩදා) ගයෝවණ පුසඳ කුභහය භවතහ,  රු ගජ්. ශ්රීන 
යා හ  භවතහ,  රු වී.එස. යහධක්රි සනන් භවතහ,  රු යන්ජන් යහභනහඹක භවතහ,  රු විදුය වික්ර භනහඹක භවතහ,  රු ශ්රි ඹහනි 
විගජ්වික්ර භ භවත්මිඹ,  රු එරික් ප්රOන්න වීයර්ධන භවතහ,  රු එස. ශ්රීනතයන් භවතහ,   රු ගජ්.ආර්.පී. සරිඹප්ගඳරුභ 
භවතහ,  රු හුගනයිස ෂහරුක් භවතහ. 



(xv) 

විගලේ කහයක බහ 
 

ශීඝ්ර ගඹන් ඉවශ ඹන යථහවන අනතුරු ිළිතඵ කරුණු විභර්ලනඹ කිරීභ වහ න විගලේ කහයක බහ  
 රු පී. දඹහයත්න භවතහ (බහඳති),  රු ඩභත්රීඅඳහර සිරිගේන භවතහ,  රු  හමිණී ගරොකුගේ භවතහ,  රු සී.බී. යත්නහඹක 

භවතහ,  රු කුභහය ගල් භ භවතහ,  රු ඵෂීර් ගේගු ඩහවුඩ් භවතහ,  රු  රු රන්ත අරගිඹන්න භවතහ,  රු ගයෝවණ 
දිහනහඹක භවතහ,  රු නිර්භර ගකොතරහර භවතහ,  රු ඩේලිේ.බී. ඒකනහඹක භවතහ,  රු විජඹදහ යහජඳක් භවතහ, 
 රු සුගර්ස ක. ගප්රOේභචන්ද්රසන් භවතහ,  රු  ඹන්ත කරුණහතිරක භවතහ,  රු ඳහලිත යාග  ඵණ්ඩහය භවතහ,  රු දිලිප් 
ගදආයච්ික භවතහ,  රු අකිර වියහජ් කහරිඹම් භවතහ,  රු අජිත් කුභහය භවතහ,  රු අජිත් පී. ගඳගර්යහ භවතහ,  රු 
ලහන්ත ඵණ්ඩහය භවතහ,  රු (ඩදා) සුදර්ශිනී ප්රOනහන්දුපුල්ගල් භවත්මිඹ,  රු නහභල් යහජඳක් භවතහ,  රු ගනයන්ජන් 
වික්ර භසිාව භවතහ,  රු (ආචහර්ඹ) යත් වීයගේකය භවතහ,   රු ඩී.එම්. සහමිනහදන් භවතහ.   

 

ඳහර්ලිගම්න්තු ගේග  සහධීන තත්ත්ඹ ලක්තිභත් කිරීභ ිළිතඵ කරුණු ගොඹහ ඵරහ හර්තහ කිරීභ ිළණි 
න විගලේ කහයක බහ  
 රු භහින්ද ඹහඳහ අගේර්ධන භවතහ (බහඳති),   රු එම්. ගජෝලප් භයිකල් ගඳගර්යහ භවතහ,  රු ගජෝන් අභයතුා  භවතහ,  

 රු අජිත් පී. ගඳගර්යහ භවතහ,  රු රක්සභන් න්ත ගඳගර්යහ භවතහ,  රු ජහනක ඵණ්ඩහය භවතහ,  රු උදිත් 
ගරොකුඵණ්ඩහය භවතහ 

 

ඳහර්ලිගම්න්තු භන්ත්රීඅරිඹන්ගේ ාදඹ 
 රු සුගම්ධහ ජී. ජඹගේන භවත්මිඹ (බහඳතිනි),  රු ඳවිත්රසහගද්වී න්නිආයච්ික භවත්මිඹ,  රු නිරඳභහ යහජඳක් භවත්මිඹ, 

 රු චන්ද්රසහනි ඵණ්ඩහය ජඹසිාව භවත්මිඹ,  රු තරතහ අතුගකෝයර භවත්මිඹ,  රු අගනෝභහ  භගේ භවත්මිඹ,  රු ඩදා 
සුදර්ලනී ප්රOනහන්දුපුල්ගල් භවත්මිඹ,  රු විජඹකරහ භගවේසයන් භවත්මිඹ,  රු කභරහ යණතුා  ගභගනවිඹ,  රු ශ්රි ඹහනි 
විගජ්වික්ර භ භවත්මිඹ,  රු උගප්ක්හ සර්ණභහලී භවත්මිඹ,  රු ගයෝසි ගේනහනහඹක භවත්මිඹ,  රු භහරනී ගෂොන්ගේකහ 
භවත්මිඹ. 

 

ඳහර්ලිගම්න්තුගේ ායඹ, විනඹ, ම්ප්රOදහඹන් ව ආයක්හ ඳත්හග න ඹහගම් ක්රි ඹහභහර්  නිර්ගද්ල කිරීභ 
වහ න විගලේ කහයක බහ 
 රු ඩිේ ගුණගේකය භවතහ (බහඳති),  රු පී. දඹහයත්න භවතහ,  රු අනුය ප්රිදඹදර්ලන ඹහඳහ භවතහ,  රු යවුෂස වකීම් භවතහ, 

 රු කරු ජඹසරිඹ භවතහ,  රු විජඹදහ යහජඳක් භවතහ,  රු යහජගයෝදිඹම් ම්ඳන්දන් භවතහ 

 

ශ්රීන රාකහහසීන් එක් ජහතිඹක් ගර ජීත්වීභ ඵරහත්භක කිරීභ වහ අලා ගද්ලඳහරන වහ ආණ්ඩුක්ර භ 
ාසථහනුකර ිළඹය නිර්ගද්ල ගකො  හර්තහ කිරීභ වහ න විගලේ කහයක බහ 

 රු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ (බහඳති),  රු (භවහචහර්ඹ) ජී. එල්. පීරිස භවතහ,  රු ඩභ්රි ඳහර සිරිගේන භවතහ,  රු ඩේලිේ. 
ඩී. ගජ්. ගගනවියත්න භවතහ,  රු අනුය ප්රිදඹදර්ලන ඹහඳහ භවතහ,  රු දිගන්ස ගුණර්ධන භවතහ,  රු ඩේරස ගද්හනන්ද 
භවතහ,  රු ඒ. ඩී. සුසිල් ගප්රOේභජඹන්ත භවතහ,  රු ඒ. එල්. එම්. අතහවුල්රහ භවතහ,  රු ඩිේ ගුණගේකය භවතහ,  රු රිහඩ් 
ඵදියුදීන් භවතහ,  රු ඳහඨලී චම්ිළක යණක භවතහ,  රු විභල් වීයාල භවතහ,  රු ඵළසිල් ගයෝවණ යහජඳක් භවතහ,  රු 
රක්සභන් ගගනවියත්න භවතහ,  රු හසුගද් නහනහඹක්කහය භවතහ,  රු මුත්තු සිලිා ම් භවතහ,  රු (ඩදා) 
සුදර්ශිනී ප්රOනහ්දු්පුල්ගල් භවත්මිඹ,  රු ජහනක ඵණ්ඩහය භවතහ 

 

උඳගද්ලක කහයක  බහ 
 

බුද්ධ ලහන වහ ආ මික ක යුතු  ිළිතඵ උඳගද්ලක කහයක බහ 
 රු දි.මු. ජඹයත්න භවතහ (බහඳති),  රු එම්.ගක්.ඒ.ඩී.එස. ගුණර්ධන භවතහ,  රු මිල්ගයෝයි ප්රOනහන්දු භවතහ,  රු දිගන්ස 

ගුණර්ධන භවතහ,  රු භහින්ද ඹහඳහ අගේර්ධන භවතහ,  රු සී.පී.ඩී.  ඵණ්ඩහයනහඹක භවතහ,  රු දඹහශ්රි ත තිගේයහ භවතහ, 
 රු  හමිණී ජඹවික්ර භ ගඳගර්යහ භවතහ,  රු රක්සභන් කිරිඇල්ර භවතහ,  රු විජිත ගවේයත් භවතහ,  රු අර්ල් ගුණගේකය 
භවතහ,  රු විජඹදහ යහජඳක් භවතහ,  රු අර්ජුන යණතුා  භවතහ,  රු චන්ද්රසහනි ඵණ්ඩහය ජඹසිාව භවත්මිඹ,  රු (පජා) 
අතුයලිග  යතන හිමි,  රු (පජා) එල්රහර ගම්ධහනන්ද හිමි,  රු න්ත අලුවිවහගර් භවතහ,  රු ඳහලිත ගතයප්ගඳරුභ 
භවතහ,  රු බුද්ධික ඳතියණ භවතහ,  රු ජහනක ඵණ්ඩහය භවතහ,  රු කභරහ යණතුා  ගභගනවිඹ,  රු ගඳරුභහල් යහජදුයයි 
භවතහ,  රු ගත්නුක විදහන භගේ භවතහ,  රු උගප්ක්හ සර්ණභහලි භවත්මිඹ,  රු හුගනයිස ෂහරුක් භවතහ. 

 

 

යහජා කශභනහකයණ ප්රOතිාසකයණ ක යුතු ිළිතඵ උඳගද්ලක කහයක බහ 
 රු නවින් දිහනහඹක භවතහ (බහඳති),  රු (ආචහර්ඹ) යත් අමුණු භ භවතහ,  රු ඩේලිේ.ඩී.ගජ්. ගගනවියත්න භවතහ,         

 රු මිල්ගයෝයි ප්රOනහන්දු භවතහ,  රු ිළඹගේන  භගේ භවතහ,  රු ජනක ඵණ්ඩහය ගතන්නගකෝන් භවතහ,  රු ඩිේ 
ගුණගේකය භවතහ,  රු භහින්ද ඹහඳහ අගේර්ධන භවතහ,  රු ජ ත් ඵහරසරිඹ භවතහ,  රු  හමිණී ජඹවික්ර භ ගඳගර්යහ 
භවතහ,  රු භා ර භයවීය භවතහ,  රු රක්සභන් කිරිඇල්ර භවතහ,  රු කරු ජඹසරිඹ භවතහ,  රු විජිත ගවේයත් භවතහ, 
 රු අර්ල් ගුණගේකය භවතහ,  රු කබීර් වහෂීම් භවතහ,  රු විජඹ දවනහඹක භවතහ,  රු එච්.එම්.එම්. වරීස භවතහ,            
 රු වික් ර් ඇන් නි භවතහ,  රු (ආචහර්ඹ) වර් ද සිල්හ භවතහ,  රු වී.එස. යහධක්රි සනන් භවතහ,  රු ඉයහන් වික්ර භයත්න 
භවතහ,  රු (භවහචහර්ඹ) යහජී විගජ්සිාව භවතහ,  රු එරික් ප්රOන්න වීයර්ධන භවතහ,  රු ඩී.එම්. සහමිනහදන් භවතහ. 



(xvi) 

හරිභහර්  වහ ජරම්ඳත් කශභනහකයණ ක යුතු ිළිතඵ උඳගද්ලක කහයක බහ 
 රු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භවතහ (බහඳති),  රු ඩේලිේ. බී. ඒකනහඹක භවතහ,  රු ඩභත්රීඅඳහර සිරිගේන භවතහ,  රු හලින්ද 

දිහනහඹක භවතහ,  රු රක්සභන් ගගනවියත්න භවතහ,  රු සුන්ත පුාිකනිරගම් භවතහ,  රු ඒ.පී. ජ ත් පුසඳකුභහය 
භවතහ,  රු ටී.බී. ඒකනහඹක භවතහ,  රු භහින්ද අභයවීය භවතහ,  රු එස. එම්. චන්ද්රසගේන භවතහ,  රු වීයකුභහය 
දිහනහඹක භවතහ,  රු  හමිණී ජඹවික්ර භ ගඳගර්යහ භවතහ,  රු අනුය දිහනහඹක භවතහ,  රු පී. වළරින් භවතහ,  රු ජිත් 
ගප්රOේභදහ භවතහ,  රු චන්ද්රසහනි ඵණ්ඩහය ජඹසිාව භවත්මිඹ,  රු ඳහලිත යාග  ඵණ්ඩහය භවතහ,  රු දිලිප් ගදආයච්ික භවතහ, 
 රු එම්.එස. තේෆීක් භවතහ,   රු ගවේභහල් ගුණගේකය භවතහ,  රු ඳහලිත ගතයප්ගඳරුභ භවතහ,  රු බුද්ධික ඳතියණ 
භවතහ,  රු ලහන්ත ඵණ්ඩහය භවතහ,  රු ගනයන්ජන් වික්ර භසිාව භවතහ,   රු හුගනයිස ෂහරුක් භවතහ. 

 

ආඳදහ කශභනහකයණ ක යුතු ිළිතඵ උඳගද්ලක කහයක බහ 
 රු භහින්ද අභයවීය භවතහ (බහඳති),  රු ඩුලිප් විගජ්ගේකය භවතහ,  රු භහින්ද භයසිාව භවතහ,  රු ිළඹගේන  භගේ භවතහ, 

 රු ඩිරහන් ගඳගර්යහ භවතහ,  රු ඉන්දික ඵණ්ඩහයනහඹක භවතහ,  රු සිරිඳහර  භරත් භවතහ,  රු නිගඹෝභහල් ගඳගර්යහ 
භවතහ,  රු රක්සභන් කිරිඇල්ර භවතහ,  රු අජිත් කුභහය භවතහ,  රු න්ත අලුවිවහගර් භවතහ,  රු ඳහලිත 
ගතයප්ගඳරුභ භවතහ,  රු ටී. යාජිත් ද ගොයිහ භවතහ,  රු ඳරනි දි ම්ඵයම් භවතහ,  රු (ඩදා) ගයෝවණ පුසඳ කුභහය 
භවතහ,  රු වරින් ප්රOනහන්දු භවතහ,  රු විජිත ගේරුග ොඩ භවතහ,  රු විජඹකරහ භගවේසයන් භවත්මිඹ,  රු ගජ්. ශ්රීන යා හ 
භවතහ,  රු ගරොවහන් යත්ත්ගත් භවතහ,  රු විදුය වික්ර භනහඹක භවතහ,  රු එරික් ප්රOන්න වීයර්ධන භවතහ,  රු ඊ. 
යනඳන් භවතහ,  රු පී. අරිඹගන්ත්රසන් භවතහ. 

 

 

ගෞඛ්යා ක යුතු ිළිතඵ උඳගද්ලක කහයක බහ 
 රු ඩභත්රීඅඳහර සිරිගේන භවතහ (බහඳති),  රු රලිත් දිහනහඹක භවතහ,  රු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භවතහ,  රු සුගම්ධහ ජී. 

ජඹගේන භවත්මිඹ,  රු තිස කයල්ලිඹද්ද භවතහ,  රු (ඩදා) යහජිත ගේනහයත්න භවතහ,  රු නිරඳභහ යහජඳක් 
භවත්මිඹ,  රු එම්.එල්.ඒ.එම්. හිසබුල්රහ භවතහ,  රු පී. වළරින් භවතහ,  රු විජඹදහ යහජඳක් භවතහ,  රු ජිත් 
ගප්රOේභදහ භවතහ,  රු ඵෂීර් ගේගු ඩහවුඩ් භවතහ,  රු ගඳොන්. ගල්යහහ භවතහ,  රු අේදුල් වලීම් භවතහ,  රු එස. විගනෝ 
භවතහ,  රු තරතහ අතුගකෝයර භවත්මිඹ,  රු අගලෝක් අගේසිාව භවතහ,  රු ටී. යාජිත් ද ගොයිහ භවතහ,  රු (ඩදා) 
යගම්ස ඳතියණ භවතහ,  රු (ඩදා) ගයෝවණ පුසඳ කුභහය භවතහ,  රු (ඩදා)  සුදර්ශිනී ප්රOනහන්දුපුල්ගල් භවත්මිඹ,  රු 
ඒ.එම්. චහමික බුද්ධදහ භවතහ,  රු එරික් ප්රOන්න වීයර්ධන භවතහ. 

 

 

ඛ්යනිජ ගතල් කර්භහන්ත ක යුතු ිළිතඵ උඳගද්ලක කහයක බහ 
 රු අනුය ප්රිදඹදර්ලන ඹහඳහ  භවතහ (බහඳති),  රු යණ ගුණර්ධන භවතහ,  රු පී. දඹහයත්න භවතහ,   රු ඒ.එච්.එම්. ෂවුසි 

භවතහ,  රු ඒ.එල්.එම්. අතහවුල්රහ භවතහ,  රු එස.බී. නහවින්න භවතහ,  රු ඒ.ඩී. සුසිල් ගප්රOේභජඹන්ත භවතහ,  රු ඳහඨලී 
චම්ිළක යණක භවතහ,  රු දුමින්ද දිහනහඹක භවතහ,  රු එම්.ගක්.ඒ.ඩී.එස. ගුණර්ධන භවතහ,  රු කරු ජඹසරිඹ භවතහ, 
 රු විජිත ගවේයත් භවතහ,  රු සුගර්ස ක. ගප්රOේභචන්ද්රසන් භවතහ,  රු ගල්ම් අඩඩක්කරනහදන් භවතහ,  රු දිළුම් අමුණු භ 
භවතහ,  රු න්ත අලුවිවහගර් භවතහ,  රු ගභොවභඩ් අසරම් භවතහ,   රු ප්රOබහ  ගන්න් භවතහ,  රු ජින් ද හස 
ගුණර්ධන භවතහ,  රු අජිත් පී. ගඳගර්යහ භවතහ,  රු වරින් ප්රOනහන්දු භවතහ,  රු විජිත ගේරුග ොඩ භවතහ,  රු විජඹකරහ 
භගවේසයන් භවත්මිඹ,  රු නිභල් විගජ්සිාව භවතහ,   රු ගලවහන් ගේභසිාව භවතහ. 

 

ජර ම්ඳහදන වහ ජරහඳවන ක යුතු ිළිතඵ උඳගද්ලක කහයක බහ 

 රු දිගන්ස ගුණර්ධන භවතහ (බහඳති),  රු නිරඳභහ යහජඳක් භවත්මිඹ,  රු ඒ.එල්.එම්. අතහවුල්රහ භවතහ,  රු ෆීලික්ස 

ගඳගර්යහ භවතහ,  රු භහින්ද අභයවීය භවතහ,  රු එස.එම්. චන්ද්රසගේන භවතහ,  රු ඩේලිේ.බී. ඒකනහඹක භවතහ,             
 රු  හමිණී ජඹවික්ර භ ගඳගර්යහ භවතහ,  රු ජිත් ගප්රOේභදහ භවතහ,  රු සුනිල් වඳුන්ගනත්ති භවතහ,  රු ෂයිහල් කහසිම් 
භවතහ,  රු  ඹන්ත කරුණහතිරක භවතහ,  රු ඒ.ඩී. චම්ිළක ගප්රOේභදහ භවතහ,  රු ඳහලිත යාග  ඵණ්ඩහය භවතහ,              
 රු එම්.එස. තේෆීක් භවතහ,  රු සිලක්ති ආනන්දන් භවතහ,  රු ඩුලිප් විගජ්ගේකය භවතහ,  රු සිල්ගේස්රි  අරහන්ටින් 
භවතහ,  රු විදුය වික්ර භනහඹක භවතහ,  රු යි.ජී. ඳද්භසිරි භවතහ,  රු ලහන්ත ඵණ්ඩහය භවතහ,  රු සීනිතම්බි 
ගඹෝගේසයන්  භවතහ,  රු රුන් විජඹර්ධන භවතහ,  රු ශ්රි ඹහනි විගජ්වික්ර භ භවත්මිඹ,  රු ආර්. දුමින්ද සිල්හ භවතහ. 

  
ම්ප්රOදහයික කර්භහන්ත වහ කුඩහ ාහඹ ාර්ධන ක යුතු ිළිතඵ උඳගද්ලක කහයක බහ 
 රු ඩේරස ගද්හනන්ද භවතහ (බහඳති),  රු වීයකුභහය දිහනහඹක භවතහ,  රු  හමිණී ගරොකුගේ භවතහ,  රු එස.බී. නහවින්න 

භවතහ,  රු රිහඩ් ඵදියුදීන් භවතහ,  රු ගයෝහිත අගේගුණර්ධන භවතහ,  රු එච්.එල්. ගප්රOේභරහල් ජඹගේකය භවතහ,  රු  
ඉන්දික ඵණ්ඩහයනහඹක භවතහ,  රු යත් කුභහය ගුණයත්න භවතහ,  රු විජිත ගවේයත් භවතහ,  රු ජිත් ගප්රOේභදහ භවතහ,             
 රු එම්.ටී. වන් අලි භවතහ,  රු ගඳොන්. ගල්යහහ භවතහ,  රු ආර්. ගඹෝ යහජන් භවතහ,  රු චන්ද්රසහනි ඵණ්ඩහය ජඹසිාව 
භවත්මිඹ,  රු  ඒ.ඩී. චම්ිළක ගප්රOේභදහ  භවතහ ,  රු චන්දිභ වීයක්ගකොඩි භවතහ,  රු වික් ර් ඇන් නි භවතහ,  රු වී.ගක්. 
ඉන්දික භවතහ,  රු අගනෝභහ  භගේ භවත්මිඹ,  රු බුද්ධික ඳතියණ භවතහ,  රු පී. ිළඹගේන භවතහ,  රු විජඹකරහ 
භගවේසයන් භවත්මිඹ,  රු රුන් යණතුා  භවතහ,  රු තිරා  සුභතිඳහර භවතහ. 

 



(xvii) 

ඳශහත් ඳහරන වහ ඳශහත් බහ ක යුතු ිළිතඵ උඳගද්ලක කහයක බහ 
 රු ඒ.එල්.එම්. අතහවුල්රහ භවතහ (බහඳති),  රු ඉන්දික ඵණ්ඩහයනහඹක භවතහ,  රු මුරුගේසු චන්ද්රසකුභහර් භවතහ,  රු පී. 

දඹහයත්න භවතහ,  රු තිස කයල්ලිඹද්ද භවතහ,  රු දිගන්ස ගුණර්ධන භවතහ,  රු ජනක ඵණ්ඩහය ගතන්නගකෝන් 
භවතහ,  රු මුත්තු සිලිා ම් භවතහ,  රු රලිත් දිහනහඹක භවතහ,  රු  හමිණී විජිත් විජඹමුණි ද ගොයිහ භවතහ,                  
 රු  හමිණී ජඹවික්ර භ ගඳගර්යහ භවතහ,  රු කරු ජඹසරිඹ භවතහ,  රු අනුය දිහනහඹක භවතහ,  රු ආර්.එම්. යාජිත් භද්දුභ 
ඵණ්ඩහය භවතහ,  රු යහජගයෝදිඹම් ම්ඳන්දන් භවතහ,  රු සුගර්ස ක. ගප්රOේභචන්ද්රසන් භවතහ,  රු අේදුල් වලීම් භවතහ,            
 රු දිලිප් ගදආයච්ික භවතහ,  රු තරතහ අතුගකෝයර භවත්මිඹ,  රු අගලෝක් අගේසිාව භවතහ,  රු න්ත අලුවිවහගර් 
භවතහ,  රු ගභොවහන් ප්රිදඹදර්ලන ද සිල්හ භවතහ,  රු තහයහනහත් ඵසනහඹක භවතහ,  රු ජහනක ක්කුඹුය භවතහ,            
 රු ගලවහන් ගේභසිාව භවතහ. 

 

පුනරුත්ථහඳන වහ ඵන්ධනහ හය ප්රOතිාසකයණ ක යුතු ිළිතඵ උඳගද්ලක කහයක බහ 
 රු චන්ද්රසසිරි  ජදීය භවතහ (බහඳති),  රු  හමිණී විජිත් විජඹමුණි ද ගොයිහ භවතහ,  රු (භවහචහර්ඹ) ජී.එල්. පීරිස භවතහ,         

 රු ඩේරස ගද්හනන්ද භවතහ,  රු විනහඹ මර්ති මුයලිදයන් භවතහ,  රු රක්සභන් ගගනවියත්න භවතහ,                     
 රු ඒ. විනහඹ මර්ති භවතහ,  රු විජඹ දවනහඹක භවතහ,  රු අජිත් කුභහය භවතහ,  රු ටියහන් අරස භවතහ,  රු වී.ගක්. 
ඉන්දික භවතහ,  රු නත් ජඹසරිඹ භවතහ,  රු ඳහලිත ගතයප්ගඳරුභ භවතහ,   රු නිගයෝන් ගඳගර්යහ භවතහ,  රු අජිත් 
පී. ගඳගර්යහ භවතහ,  රු රක්සභන් න්ත ගඳගර්යහ භවතහ,  රු අරුන්දික ප්රOනහන්දු භවතහ,     රු විජඹකරහ භගවේසයන් 
භවත්මිඹ,  රු එස.සී. මුතුකුභහයණ භවතහ,  රු නිලහන්ත මුතුගවට්ටි භගේ භවතහ,   රු යන්ජන් යහභනහඹක භවතහ,  රු 
එම්.ඒ. සුභන්තියන් භවතහ,  රු ගලවහන් ගේභසිාව භවතහ,  රු කනක ගවේයත් භවතහ. 

 

කර්භහන්ත වහ හණිජ ක යුතු ිළිතඵ උඳගද්ලක කහයක බහ 
 රු රිහඩ් ඵදියුදීන් භවතහ (බහඳති),  රු එස.බී. නහවින්න භවතහ,  රු ිළඹගේන  භගේ භවතහ,  රු ගකගවිතඹ යඹුක්ළල්ර 

භවතහ,  රු කුභහය ගල් භ භවතහ,  රු ගජොන්ස න් ප්රOනහන්දු භවතහ,   රු ජඹයත්න ගවේයත් භවතහ,  රු  හමිණී විජිත් 
විජඹමුණි ද ගොයිහ භවතහ,  රු සී.ඒ. සරිඹආයච්ික භවතහ,  රු අචර ජහග ොඩගේ භවතහ,  රු පී. වළරින් භවතහ,               
 රු කබීර් වහෂීම් භවතහ,  රු නවින් දිහනහඹක භවතහ,  රු සුනිල් වඳුන්ගනත්ති භවතහ,  රු ඒ.ඩී. චම්ිළක ගප්රOේභදහ  භවතහ, 
 රු එච්.එම්.එම්. වරීස භවතහ,  රු චන්දිභ වීයක්ගකොඩි භවතහ,  රු අගලෝක් අගේසිාව භවතහ,  රු අගනෝභහ  භගේ 
භවත්මිඹ,  රු අජිත් පී. ගඳගර්යහ භවතහ,  රු වරින් ප්රOනහන්දු භවතහ,  රු ගජ්. ශ්රීන යා හ භවතහ,  රු (ආචහර්ඹ) යත් 
වීයගේකය භවතහ,  රු තිරා  සුභතිඳහර භවතහ,  රු ගයෝසි ගේනහනහඹක භවත්මිඹ. 

   

ඉදිකිරීම්, ඉාජිගන්රු ගේහ, නිහ වහ ගඳොදු ඳවසුකම් ක යුතු ිළිතඵ උඳගද්ලක කහයක බහ 
 රු විභල් වීයාල භවතහ (බහඳති),  රු රන්ත අරගිඹන්න භවතහ,  රු භහින්ද ඹහඳහ අගේර්ධන භවතහ,  රු (ඩදා) 

යහජිත ගේනහයත්න භවතහ,  රු ඒ.එල්.එම්. අතහවුල්රහ භවතහ,  රු කුභහය ගල් භ භවතහ,  රු මුත්තු සිලිා ම් භවතහ,          
 රු ටී.බී. ඒකනහඹක භවතහ,  රු ගුණයත්න වීයගකෝන් භවතහ,  රු ෂයිර් මුසතහඳහ භවතහ,  රු යවි කරුණහනහඹක භවතහ, 
 රු අචර ජහග ොඩගේ භවතහ,  රු පී. වළරින් භවතහ,   රු කබීර් වහෂීම් භවතහ,  රු ඵෂීර් ගේගු ඩහවුඩ් භවතහ,  රු සුනිල් 
වඳුන්ගනත්ති භවතහ,  රු හසුගද් නහනහඹක්කහය භවතහ,  රු  ඒ.ඩී. චම්ිළක ගප්රOේභදහ  භවතහ ,  රු ඳහලිත යාග  ඵණ්ඩහය 
භවතහ,  රු දිලිප් ගදආයච්ික භවතහ,  රු ගනයන්ජන් වික්ර භසිාව භවතහ,  රු (ආචහර්ඹ) යත් වීයගේකය භවතහ,  රු සුජී 
ගේනසිාව භවතහ.    

 

 

 

විදුලිඵර වහ ඵරලක්ති ක යුතු ිළිතඵ උඳගද්ලක කහයක බහ 
 රු ඳවිත්රසහගද්වි න්නිආයච්ික භවත්මිඹ (බහඳති),  රු එච්.එල්. ගප්රOේභරහල් ජඹගේකය භවතහ,   රු ිළඹාකය ජඹයත්න භවතහ, 

 රු පී. දඹහයත්න භවතහ,  රු ඩේලිේ.ඩී.ගජ්. ගගනවියත්න භවතහ,  රු ජනක ඵණ්ඩහය ගතන්නගකෝන් භවතහ,  රු 
(භවහචහර්ඹ) තිස විතහයණ භවතහ,  රු භහින්දහනන්ද අලුත් භගේ භවතහ,  රු දඹහශ්රි ත තිගේයහ භවතහ,  රු ඉන්දික 
ඵණ්ඩහයනහඹක භවතහ,  රු සිරිඳහර  භරත් භවතහ,  රු  හමිණී ජඹවික්ර භ ගඳගර්යහ භවතහ,  රු කරු ජඹසරිඹ භවතහ,  රු 
විජිත ගවේයත් භවතහ,  රු විජඹදහ යහජඳක් භවතහ,  රු ජිත් ගප්රOේභදහ භවතහ,  රු ඵෂීර් ගේගු ඩහවුඩ් භවතහ,  රු 
යහජගයෝදිඹම් ම්ඳන්දන් භවතහ,    රු ගල්ම් අඩඩක්කරනහදන් භවතහ,  රු  ඒ.ඩී. චම්ිළක ගප්රOේභදහ  භවතහ,  රු 
ඒ.එම්. චහමික බුද්ධදහ භවතහ,  රු රුන් යණතුා  භවතහ,  රු ගනයන්ජන් වික්ර භසිාව භවතහ,  රු රුන් විජඹර්ධන 
භවතහ. 

 

  

ආර්ථික ාර්ධන ක යුතු ිළිතඵ උඳගද්ලක කහයක බහ 
 රු ඵළසිල් ගයෝවණ යහජඳක් භවතහ (බහඳති),  රු රක්සභන් ඹහඳහ අගේර්ධන භවතහ,  රු මුත්තු සිලිා ම් භවතහ,  රු 

යාජිත් සිඹමරහිළටිඹ භවතහ,  රු එස.එම්. චන්ද්රසගේන භවතහ,  රු එම්.එල්.ඒ.එම්. හිසබුල්රහ භවතහ,  රු ඳවිත්රසහගද්වි 
න්නිආයච්ික භවත්මිඹ,  රු සුන්ත පුාිකනිරගම් භවතහ,  රු ඒ.පී. ජ ත් පුසඳකුභහය භවතහ,  රු ගයෝහිත අගේගුණර්ධන 
භවතහ,   රු ෂයිර් මුසතහඳහ භවතහ,  රු කරු ජඹසරිඹ භවතහ,  රු යවි කරුණහනහඹක භවතහ,  රු කබීර් වහෂීම් භවතහ , 
 රු ඵෂීර් ගේගු ඩහවුඩ් භවතහ,  රු අර්ජුන යණතුා  භවතහ,  රු යහජගයෝදිඹම් ම්ඳන්දන් භවතහ,  රු  ඹන්ත 
කරුණහතිරක භවතහ,  රු අකිර වියහජ් කහරිඹම් භවතහ,  රු දුගන්ස  න්කන්ද භවතහ,  රු ජින් ද හස ගුණර්ධන 
භවතහ,  රු ටී. යාජිත් ද ගොයිහ භවතහ,  රු බුද්ධික ඳතියණ භවතහ,  රු (ඩදා) යගම්ස ඳතියණ භවතහ,  රු ඊ. 
යනඳන් භවතහ. 



(xviii) 

යහජා ම්ඳත් වහ ාහඹ ාර්ධන ක යුතු ිළිතඵ උඳගද්ලක කහයක බහ 
 රු දඹහශ්රි ත තිගේයහ භවතහ (බහඳති),  රු යත් කුභහය ගුණයත්න භවතහ,  රු රිහඩ් ඵදියුදීන් භවතහ,  රු ඒ.පී. ජ ත් 

පුසඳකුභහය භවතහ,  රු ගයෝහිත අගේගුණර්ධන භවතහ,  රු  හමිණී විජිත් විජඹමුණි ද ගොයිහ භවතහ,  රු  හමිණී 
ජඹවික්ර භ ගඳගර්යහ භවතහ,  රු අනුය දිහනහඹක භවතහ,  රු නවින් දිහනහඹක භවතහ,  රු හසුගද් නහනහඹක්කහය භවතහ, 
 රු අේදුල් වලීම් භවතහ,  රු චන්දිභ වීයක්ගකොඩි භවතහ,  රු න්ත අලුවිවහගර් භවතහ,  රු ගභොවභඩ් අසරම් භවතහ, 
 රු අගනෝභහ  භගේ භවත්මිඹ,  රු (ආචහර්ඹ) වර් ද සිල්හ භවතහ,  රු රක්සභන් න්ත ගඳගර්යහ භවතහ,  රු 
අරුන්දික ප්රOනහන්දු භවතහ,  රු වරින් ප්රOනහන්දු භවතහ,  රු තහයහනහත් ඵසනහඹක භවතහ,  රු ගජ්.ශ්රීන යා හ භවතහ,  රු තිරා  
සුභතිඳහර භවතහ,  රු සුජී ගේනසිාව භවතහ,  රු න්ත ගේනහනහඹක භවතහ. 

 

විගද්ල ක යුතු ිළිතඵ උඳගද්ලක කහයක බහ 

 රු (භවහචහර්ඹ) ජී.එල්. පීරිස භවතහ (බහඳති),  රු නිගඹෝභහල් ගඳගර්යහ භවතහ,  රු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භවතහ,           
 රු ඒ.එච්.එම්. ෂවුසි භවතහ,  රු ආරුමු න් ගතොණ්ඩභන් භවතහ,  රු ඩේරස ගද්හනන්ද භවතහ,  රු භහින්ද භයසිාව 
භවතහ,  රු ඳහඨලී චම්ිළක යණක භවතහ,  රු විභල් වීයාල භවතහ,  රු (ආචහර්ඹ) යත් අමුණු භ භවතහ,                   
 රු ගයජිගනෝල්ඩ් කුගර් භවතහ,  රු යවුෂස වකීම් භවතහ,  රු රක්සභන් කිරිඇල්ර භවතහ,  රු යවි කරුණහනහඹක භවතහ, 
 රු විජඹදහ යහජඳක් භවතහ,  රු අර්ජුන යණතුා  භවතහ,  රු යහජගයෝදිඹම් ම්ඳන්දන් භවතහ,  රු සුගර්ස ක. 
ගප්රOේභචන්ද්රසන් භවතහ,  රු දුගන්ස  න්කන්ද භවතහ,  රු ජින් ද හස ගුණර්ධන භවතහ,  රු (ඩදා) සුදර්ශිනී 
ප්රOනහන්දුපුල්ගල් භවත්මිඹ,  රු නහභල් යහජඳක් භවතහ,  රු යන්ජන් යහභනහඹක භවතහ,  රු ගයෝසි ගේනහනහඹක 
භවත්මිඹ. 

 

යහජා ඳරිඳහරන වහ සගද්ල ක යුතු ිළිතඵ උඳගද්ලක කහයක බහ 

 රු ඩේලිේ.ඩී.ගජ්. ගගනවියත්න භවතහ (බහඳති),  රු විජඹ දවනහඹක භවතහ,  රු චන්දිභ වීයක්ගකොඩි භවතහ,   රු මුරුගේසු 
චන්ද්රසකුභහර් භවතහ, රු යත්නසිරි වික්ර භනහඹක භවතහ,  රු අතහවුද ගගනවියත්න භවතහ,  රු භහින්ද භයසිාව භවතහ,  රු 
ජනක ඵණ්ඩහය ගතන්නගකෝන් භවතහ,  රු (ආචහර්ඹ) යත් අමුණු භ භවතහ,  රු චන්ද්රසසිරි  ජදීය භවතහ,  රු ටී.බී. 
ඒකනහඹක භවතහ,  රු සී.පී.ඩී.  ඵණ්ඩහයනහඹක භවතහ,  රු යවුෂස වකීම් භවතහ,  රු කරු ජඹසරිඹ භවතහ,  රු විජිත 
ගවේයත් භවතහ,  රු අර්ල් ගුණගේකය භවතහ,  රු එම්.ටී. වන් අලි භවතහ,  රු ගඳොන්. ගල්යහහ භවතහ,  රු ආර්. 
ගඹෝ යහජන් භවතහ,  රු ඒ. විනහඹ මර්ති භවතහ,  රු ගභොවහන් ප්රිදඹදර්ලන ද සිල්හ භවතහ,  රු භනු නහනහඹක්කහය 
භවතහ,  රු අජිත් පී. ගඳගර්යහ භවතහ,  රු ගයොහන් යණසිාව භවතහ. 

   

ඳහර්ලිගම්න්තු ක යුතු ිළිතඵ උඳගද්ලක කහයක බහ 
 රු සුගම්ධහ ජී. ජඹගේන භවත්මිඹ (බහඳති),  රු තිස කයල්ලිඹද්ද භවතහ,  රු මුරුගේසු චන්ද්රසකුභහර් භවතහ,  රු ඩිේ 

ගුණගේකය භවතහ,  රු ගයජිගනෝල්ඩ් කුගර් භවතහ,  රු එස.එම්. චන්ද්රසගේන භවතහ,  රු නන්දිමිත්රස ඒකනහඹක භවතහ,  රු 
රක්සභන් ඹහඳහ අගේර්ධන භවතහ,  රු එච්.ආර්. මිත්රසඳහර භවතහ,  රු යත් කුභහය ගුණයත්න භවතහ,  රු  හමිණී 
ජඹවික්ර භ ගඳගර්යහ භවතහ,  රු (අල්වහජ්) ඒ.එච්.එම්. අසර් භවතහ,  රු විජඹදහ යහජඳක් භවතහ,  රු ගඳොන්. ගල්යහහ 
භවතහ,  රු අේදුල් වලීම් භවතහ,  රු දිලිප් ගදආයච්ික භවතහ,  රු ටියහන් අරස භවතහ,   රු නත් ජඹසරිඹ භවතහ,          
 රු ඳහලිත ගතයප්ගඳරුභ භවතහ,  රු රක්සභන් න්ත ගඳගර්යහ භවතහ,  රු ගරොවහන් යත්ත්ගත් භවතහ,  රු ඉයහන් 
වික්ර භයත්න භවතහ,  රු නිභල් විගජ්සිාව භවතහ,  රු ඊ. යනඳන් භවතහ,  රු සුජී ගේනසිාව භවතහ. 

 

නළත ඳදිාික කිරීගම් ක යුතු ිළිතඵ උඳගද්ලක කහයක බහ     
 රු ගුණයත්න වීයගකෝන් භවතහ (බහඳති),  රු විනහඹ මර්ති මුයලිදයන් භවතහ,  රු ඩේරස ගද්හනන්ද භවතහ,  රු භහින්ද 

භයසිාව භවතහ,  රු රිහඩ් ඵදියුදීන් භවතහ,  රු සුන්ත පුාිකනිරගම් භවතහ,  රු ඒ.පී. ජ ත් පුසඳකුභහය භවතහ,           
 රු එච්.එල්. ගප්රOේභරහල් ජඹගේකය භවතහ,  රු එම්.ගක්.ඒ.ඩී.එස. ගුණර්ධන භවතහ,   රු විජිත ගවේයත් භවතහ,  රු එස. 
විගනෝ භවතහ,  රු අගලෝක් අගේසිාව භවතහ,  රු සිල්ගේස්රි  අරහන්ටින් භවතහ,  රු ප්රOබහ  ගන්න් භවතහ,  රු ඳහලිත 
ගතයප්ගඳරුභ භවතහ,  රු භනු නහනහඹක්කහය භවතහ,  රු විජඹකරහ භගවේසයන් භවත්මිඹ,  රු (භවහචහර්ඹ) යහජී 
විගජ්සිාව භවතහ,  රු එස. ශ්රීනතයන් භවතහ,   රු ඩී.එම්. සහමිනහදන් භවතහ,  රු ආර්. දුමින්ද සිල්හ භවතහ,  රු න්ත 
ගේනහනහඹක භවතහ. 

 
 

තළඳළල් ගේහ ක යුතු ිළිතඵ උඳගද්ලක කහයක බහ 
 රු ජීන් කුභහයණතුා  භවතහ (බහඳති),  රු අනුය ප්රිදඹදර්ලන ඹහඳහ භවතහ,  රු සී.බී. යත්නහඹක භවතහ,  රු කුභහය ගල් භ 

භවතහ,  රු හලින්ද දිහනහඹක භවතහ,  රු ගුණයත්න වීයගකෝන් භවතහ,  රු  හමිණී විජිත් විජඹමුණි ද ගොයිහ භවතහ, 
 රු දුමින්ද දිහනහඹක භවතහ,  රු නවින් දිහනහඹක භවතහ,  රු ජිත් ගප්රOේභදහ භවතහ,  රු අර්ජුන යණතුා  භවතහ,  රු 
ගඳොන්. ගල්යහහ භවතහ,  රු ආර්. ගඹෝ යහජන් භවතහ,  රු ගල්ම් අඩඩක්කරනහදන් භවතහ,  රු අේදුල් වලීම් 
භවතහ,  රු  ඹන්ත කරුණහතිරක භවතහ,  රු දිලිප් ගදආයච්ික භවතහ,  රු සිල්ගේස්රි  අරහන්ටින් භවතහ,  රු න්ත 
අලුවිවහගර් භවතහ,  රු ඳරනි දි ම්ඵයම් භවතහ,  රු නිගයෝන් ගඳගර්යහ භවතහ,  රු කභරහ යණතුා  ගභගනවිඹ,  රු 
ගයොහන් යණසිාව භවතහ,  රු උදිත් ගරොකුඵණ්ඩහය භවතහ,  රු ගනයන්ජන් වික්ර භසිාව භවතහ. 



(xix) 

ජහතික උරුභඹන් ිළිතඵ උඳගද්ලක කහයක බහ 
 රු (ආචහර්ඹ) ජ ත් ඵහරසරිඹ භවතහ (බහඳති),  රු ගුණයත්න වීයගකෝන් භවතහ,  රු අනුය ප්රිදදර්ලන ඹහඳහ භවතහ,  රු භහින්ද 

ඹහඳහ අගේර්ධන භවතහ,  රු ඩරස අරවප්ගඳරුභ භවතහ,  රු ටී.බී. ඒකනහඹක භවතහ,  රු සී.ඒ. සරිඹආයච්ික භවතහ,          
 රු වීයකුභහය දිහනහඹක භවතහ,  රු  හමිණී ජඹවික්ර භ ගඳගර්යහ භවතහ,  රු පී. වළරින් භවතහ,  රු එච්.එම්.එම්. වරීස 
භවතහ,  රු තරතහ අතුගකෝයර භවත්මිඹ,  රු අජිත් කුභහය භවතහ,  රු (පජා)  අතුයලිග  යතන හිමි,  රු (පජා) එල්රහර 
ගම්ධහනන්ද හිමි,  රු භනු නහනහඹක්කහය භවතහ,  රු බුද්ධික ඳතියණ භවතහ,  රු ජහනක ඵණ්ඩහය භවතහ,  රු ගඳරුභහල් 
යහජදුයයි භවතහ,  රු නිභල් විගජ්සිාව භවතහ,  රු උගප්ක්හ සර්ණභහලි භවත්මිඹ,  රු සුජී ගේනසිාව භවතහ,                
 රු හුගනයිස ෂහරුක් භවතහ,   රු භහරනී ගෂොන්ගේකහ භවත්මිඹ. 

 
ඳරිය ක යුතු ිළිතඵ උඳගද්ලක කහයක බහ 
 රු සුසිල් ගප්රOේභජඹන්ත භවතහ (බහඳති),  රු අනුය ප්රිදදර්ලන ඹහඳහ භවතහ,  රු ඒ. ආර්. එම්. අේදුල් කහදර් භවතහ,  රු ඳහඨලී 

චම්ිළක යණක භවතහ,  රු භහින්දහනන්ද අලුත් භගේ භවතහ,  රු ගයෝවණ දිහනහඹක භවතහ,  රු  හමිණී ජඹවික්ර භ 
ගඳගර්යහ භවතහ,  රු පී. වළරින් භවතහ,  රු නවින් දිහනහඹක භවතහ,  රු භහඩ ගෝ. ගේනහධියහජහ භවතහ,  රු තරතහ 
අතුගකෝයර භවත්මිඹ,  රු අගලෝක් අගේසිාව භවතහ,  රු ඳහලිත ගතයප්ගඳරුභ භවතහ,  රු බුද්ධික ඳතියණ භවතහ,           
 රු යි.ජී. ඳද්භසිරි භවතහ,  රු එස.සී. මුතුකුභහයණ භවතහ,  රු රුන් යණතුා  භවතහ,  රු ගයොහන් යණසිාව භවතහ, 
 රු උදිත් ගරොකුඵණ්ඩහය භවතහ,  රු ජහනක ක්කුඹුය භවතහ,  රු විදුය වික්ර භනහඹක භවතහ,  රු එස. ශ්රීනතයන් භවතහ,        
 රු ගයෝසි ගේනහනහඹක භවත්මිඹ. 

 
 

ශභහ ාර්ධන වහ කහන්තහ ක යුතු ිළිතඵ උඳගද්ලක කහයක බහ 
 රු තිස කයල්ලිඹද්ද භවතහ (බහඳති),  රු සුගම්ධහ ජී. ජඹගේන භවත්මිඹ,  රු ඳවිත්රසහගද්වි න්නිආයච්ික භවත්මිඹ,  රු 

ජඹයත්න ගවේයත් භවතහ,  රු එම්.එල්.ඒ.එම්. හිසබුල්රහ භවතහ,  රු සී.පී.ඩී.  ඵණ්ඩහයනහඹක භවතහ,  රු නිරඳභහ 
යහජඳක් භවත්මිඹ,  රු විජිත ගවේයත් භවතහ,  රු ජිත් ගප්රOේභදහ භවතහ,  රු ගල්ම් අඩඩක්කරනහදන් භවතහ,              
 රු චන්ද්රසහනි ඵණ්ඩහය ජඹසිාව භවත්මිඹ,  රු තරතහ අතුගකෝයර භවත්මිඹ,  රු ඩුලිප් විගජ්ගේකය භවතහ,  රු අගනෝභහ 
 භගේ භවත්මිඹ,  රු භනු නහනහඹක්කහය භවතහ,  රු (ඩදා) සුදර්ශිනී ප්රOනහන්දුපුල්ගල් භවත්මිඹ,  රු විජඹකරහ 
භගවේසයන් භවත්මිඹ,  රු නිලහන්ත මුතුගවට්ටි භගේ භවතහ,  රු කභරහ යණතුා  ගභගනවිඹ,  රු ශ්රි ඹහනි විගජ්වික්ර භ 
භවත්මිඹ,  රු (භවහචහර්ඹ) යහජී විගජ්සිාව භවතහ,  රු එස. ශ්රීනතයන් භවතහ,  රු උගප්ක්හ සර්ණභහලි භවත්මිඹ,              
 රු ගයෝසි ගේනහනහඹක භවත්මිඹ,  රු භහරනී ගෂොන්ගේකහ භවත්මිඹ. 

 

අධිකයණ ක යුතු ිළිතඵ උඳගද්ලක කහයක බහ 
 රු යවුෂස වකීම් භවතහ (බහඳති),   රු (භවහචහර්ඹ) ජී.එල්. පීරිස භවතහ,  රු ඩේලිේ.ඩී.ගජ්. ගගනවියත්න භවතහ,  රු ඒ.ඩී. 

සුසිල් ගප්රOේභජඹන්ත භවතහ,  රු ඩිේ ගුණගේකය භවතහ,  රු ගයජිගනෝල්ඩ් කුගර් භවතහ, රු ඩිරහන් ගඳගර්යහ භවතහ,         
 රු එච්.ආර්. මිත්රසඳහර භවතහ,  රු නවින් දිහනහඹක භවතහ,  රු රක්සභන් කිරිඇල්ර භවතහ,  රු එම්.එස. තේෆීක් භවතහ, 
 රු ඒ. විනහඹ මර්ති භවතහ,  රු තරතහ අතුගකෝයර භවත්මිඹ,  රු අජිත් කුභහය භවතහ,  රු චන්දිභ වීයක්ගකොඩි භවතහ, 
 රු ටියහන් අරස භවතහ,  රු ඳහලිත ගතයප්ගඳරුභ භවතහ,  රු අජිත් පී. ගඳගර්යහ භවතහ,  රු රක්සභන් න්ත ගඳගර්යහ 
භවතහ,  රු වරින් ප්රOනහන්දු භවතහ,  රු ජහනක ඵණ්ඩහය භවතහ,  රු නිලහන්ත මුතුගවට්ටි භගේ භවතහ,  රු වී.එස. 
යහධක්රි සනන් භවතහ,  රු එම්.ඒ. සුභන්තියන් භවතහ,  රු සුජී ගේනසිාව භවතහ. 

 

 

කම්කරු වහ කම්කරු ඵතහ ක යුතු ිළිතඵ උඳගද්ලක කහයක බහ 
 රු  හමිණී ගරොකුගේ භවතහ (බහඳති),   රු දිගන්ස ගුණර්ධන භවතහ,  රු අතහවුද ගගනවියත්න භවතහ,  රු (ඩදා) 

යහජිත ගේනහයත්න භවතහ,  රු ෆීලික්ස ගඳගර්යහ භවතහ,  රු ගකගවිතඹ යඹුක්ළල්ර භවතහ,   රු ඩරස අරවප්ගඳරුභ 
භවතහ,  රු හලින්ද දිහනහඹක භවතහ,  රු (ආචහර්ඹ) භර්වින් සිල්හ භවතහ,  රු ෂයිර් මුසතහඳහ භවතහ,  රු විජිත 
ගවේයත් භවතහ,  රු සුනිල් වඳුන්ගනත්ති භවතහ,   රු ආර්. ගඹෝ යහජන් භවතහ,  රු  ඹන්ත කරුණහතිරක භවතහ,  රු 
විජඹ දවනහඹක භවතහ,  රු දුගන්ස  න්කන්ද භවතහ,   රු නී ගයෝවන ගකොඩිතුක්කු භවතහ,  රු වරින් ප්රOනහන්දු භවතහ, 
 රු ගඳරුභහල් යහජදුයයි භවතහ,  රු යන්ජන් යහභනහඹක භවතහ,  රු ගයෝසි ගේනහනහඹක භවත්මිඹ. 

   

 
අධාහඳන ක යුතු ිළිතඵ උඳගද්ලක කහයක බහ 
 රු ඵන්දුර ගුණර්ධන භවතහ (බහඳති),  රු  හමිණී විජිත් විජඹමුනි ද ගොයිහ භවතහ,  රු එස.බී. දිහනහඹක භවතහ,         

 රු ඒ.ඩී. සුසිල් ගප්රOේභජඹන්ත භවතහ,  රු (භවහචහර්ඹ) තිස විතහයණ භවතහ,  රු (ආචහර්ඹ) යත් අමුණු භ භවතහ,         
 රු රක්සභන් ඹහඳහ අගේර්ධන භවතහ,  රු රන්ත අරගිඹන්න භවතහ,  රු නිර්භර ගකොතරහර භවතහ,  රු යවුෂස 
වකීම් භවතහ,  රු කබීර් වහෂීම් භවතහ ,  රු ආර්.එම්. යාජිත් භද්දුභ ඵණ්ඩහය භවතහ,  රු විජඹදහ යහජඳක් භවතහ,        
 රු ජිත් ගප්රOේභදහ භවතහ,  රු සිලක්ති ආනන්දන් භවතහ,  රු අකිර වියහජ් කහරිඹම් භවතහ,  රු (පජා) අතුයලිග  
යතන හිමි,  රු සිල්ගේස්රි  අරහන්ටින් භවතහ,  රු ගභොවහන් රහල් ගේේරු භවතහ,  රු (ඩදා) යගම්ස ඳතියණ භවතහ,     
 රු පී. ිළඹගේන භවතහ,  රු ලහන්ත ඵණ්ඩහය භවතහ,  රු ගජ්. ශ්රීන යා හ භවතහ,  රු (භවහචහර්ඹ) යහජී විගජ්සිාව භවතහ. 



(xx) 

ළවිලි කර්භහන්ත ිළිතඵ උඳගද්ලක කහයක බහ 
 රු භහින්ද භයසිාව භවතහ (බහඳති),  රු අර්ල් ගුණගේකය භවතහ,  රු මිල්ගයෝයි ප්රOනහන්දු භවතහ,  රු ඳවිත්රසහගද්වි 

න්නිආයච්ික භවත්මිඹ,  රු ිළඹගේන  භගේ භවතහ,  රු ගීතහාජන ගුණර්ධන භවතහ,  රු කබීර් වහෂීම් භවතහ,                  
 රු ආර්.එම්. යාජිත් භද්දුභ ඵණ්ඩහය භවතහ,  රු නවින් දිහනහඹක භවතහ,  රු ආර්. ගඹෝ යහජන් භවතහ,  රු  ඹන්ත 
කරුණහතිරක භවතහ,  රු විජඹ දවනහඹක භවතහ,  රු තරතහ අතුගකෝයර භවත්මිඹ,  රු අකිර වියහජ් කහරිඹම් භවතහ, 
 රු අජිත් කුභහය භවතහ,  රු දිළුම් අමුණු භ භවතහ,  රු ඳහලිත ගතයප්ගඳරුභ භවතහ,  රු බුද්ධික ඳතියණ භවතහ,            
 රු යි.ජී. ඳද්භසිරි භවතහ,  රු (ඩදා) ගයෝවණ පුසඳ කුභහය භවතහ,  රු අජිත් පී. ගඳගර්යහ භවතහ,  රු ගජ්. ශ්රීන යා හ 
භවතහ,  රු ගඳරුභහල් යහජදුයයි භවතහ,  රු ජහනක ක්කුඹුය භවතහ,  රු විදුය වික්ර භනහඹක භවතහ. 

 

ධීය වහ ජරජ ම්ඳත් ාර්ධන ක යුතු ිළිතඵ උඳගද්ලක කහයක බහ 
 රු (ඩදා) යහජිත ගේනහයත්න භවතහ (බහඳති),  රු සුන්ත පුාිකනිරගම් භවතහ,  රු මිල්ගයෝයි ප්රOනහන්දු භවතහ,  රු ෆීලික්ස 

ගඳගර්යහ භවතහ,  රු චන්ද්රසසිරි  ජදීය භවතහ,  රු එම්.එල්.ඒ.එම්. හිසබුල්රහ භවතහ,  රු නිගඹෝභහල් ගඳගර්යහ භවතහ,             
 රු  හමිණී ජඹවික්ර භ ගඳගර්යහ භවතහ,  රු ජිත් ගප්රOේභදහ භවතහ,  රු ෂයිහල් කහසිම් භවතහ,  රු එම්.ටී. වන් අලි 
භවතහ,  රු සුගර්ස ක. ගප්රOේභචන්ද්රසන් භවතහ,   රු ගල්ම් අඩඩක්කරනහදන් භවතහ,  රු දිලිප් ගදආයච්ික භවතහ,  රු 
අජිත් කුභහය භවතහ,  රු චන්දිභ වීයක්ගකොඩි භවතහ,  රු සිල්ගේස්රි  අරහන්ටින් භවතහ,  රු වී.ගක්. ඉන්දික භවතහ,  රු 
ගභොවහන් ප්රිදඹදර්ලන ද සිල්හ භවතහ,   රු බුද්ධික ඳතියණ භවතහ,  රු නිගයෝන් ගඳගර්යහ භවතහ,  රු අරුන්දික ප්රOනහන්දු 
භවතහ,  රු ශ්රි ඹහනි විගජ්වික්ර භ භවත්මිඹ,  රු යත් කුභහය ගුණයත්න භවතහ. 

 

ගද්ශීඹ ඩදා ක යුතු ිළිතඵ උඳගද්ලක කහයක බහ 
 රු හලින්ද දිහනහඹක භවතහ (බහඳති),  රු සී.පී.ඩී.  ඵණ්ඩහයනහඹක භවතහ,  රු තිස කයල්ලිඹද්ද භවතහ,  රු (භවහචහර්ඹ) 

තිස විතහයණ භවතහ,  රු භහින්ද ඹහඳහ අගේර්ධන භවතහ,  රු මුත්තු සිලිා ම් භවතහ,  රු භහින්ද අභයවීය භවතහ,             
 රු  හමිණී ජඹවික්ර භ ගඳගර්යහ භවතහ,  රු පී. වළරින් භවතහ,  රු ජිත් ගප්රOේභදහ භවතහ,  රු අේදුල් වලීම් භවතහ,  රු 
චන්ද්රසහනි ඵණ්ඩහය ජඹසිාව භවත්මිඹ,  රු අජිත් කුභහය භවතහ,  රු ඩුලිප් විගජ්ගේකය භවතහ,  රු අගලෝක් අගේසිාව භවතහ, 
 රු දිළුම් අමුණු භ භවතහ,  රු න්ත අලුවිවහගර් භවතහ,   රු ගභොවභඩ් අසරම් භවතහ,  රු (ඩදා) යගම්ස ඳතියණ 
භවතහ,  රු (ඩදා) ගයෝවණ පුසඳ කුභහය භවතහ,    රු (ඩදා) සුදර්ශිනී ප්රOනහන්දුපුල්ගල් භවත්මිඹ,  රු රුන් යණතුා  
භවතහ,  රු ගත්නුක විදහන භගේ භවතහ,    රු ඩී.එම්. සහමිනහදන් භවතහ. 

 

ජහතික බහහ වහ භහජ ඒකහඵද්ධතහ ක යුතු ිළිතඵ උඳගද්ලක කහයක බහ 
 රු හසුගද් නහනහඹක්කහය භවතහ (බහඳති),  රු මුරුගේසු චන්ද්රසකුභහර් භවතහ,  රු (භවහචහර්ඹ) ජී.එල්. පීරිස භවතහ,  රු ඩිේ 

ගුණගේකය භවතහ,  රු එච්.ආර්. මිත්රසඳහර භවතහ,  රු විනහඹ මර්ති මුයලිදයන් භවතහ,  රු  හමිණී ජඹවික්ර භ ගඳගර්යහ 
භවතහ,  රු විජිත ගවේයත් භවතහ,  රු ෂයිහල් කහසිම් භවතහ,  රු අේදුල් වලීම් භවතහ,  රු (පජා) එල්රහර ගම්ධහනන්ද 
හිමි,  රු අගලෝක් අගේසිාව භවතහ,  රු නත් ජඹසරිඹ භවතහ,  රු භනු නහනහඹක්කහය භවතහ,  රු බුද්ධික ඳතියණ 
භවතහ,  රු අරුන්දික ප්රOනහන්දු භවතහ,  රු විජඹකරහ භගවේසයන් භවත්මිඹ,  රු ගරොවහන් යත්ත්ගත් භවතහ,                   
 රු ගඳරුභහල් යහජදුයයි භවතහ,  රු ඉයහන් වික්ර භයත්න භවතහ,  රු (භවහචහර්ඹ) යහජී විගජ්සිාව භවතහ,  රු ගජ්.ආර්.පී. 
සරිඹප්ගඳරුභ භවතහ,  රු සුජී ගේනසිාව භවතහ,  රු ගයෝසි ගේනහනහඹක භවත්මිඹ,  රු හුගනයිස ෂහරුක් භවතහ. 

 

ඉඩම් ව ඉඩම් ාර්ධන ක යුතු ිළිතඵ උඳගද්ලක කහයක බහ 
 රු ජනක ඵණ්ඩහය ගතන්නගකෝන් භවතහ (බහඳති),  රු සිරිඳහර  භරත් භවතහ,  රු ජීන් කුභහයණතුා  භවතහ,                     

 රු (ඩදා) යහජිත ගේනහයත්න භවතහ,  රු ගයෝවණ දිහනහඹක භවතහ,  රු එම්.එල්.ඒ.එම්. හිසබුල්රහ භවතහ,  රු සී.ඒ. 
සරිඹආයච්ික භවතහ,  රු යණ ගුණර්ධන භවතහ,  රු  හමිණී ජඹවික්ර භ ගඳගර්යහ භවතහ,  රු අනුය දිහනහඹක භවතහ, 
 රු පී. වළරින් භවතහ,  රු අර්ල් ගුණගේකය භවතහ,  රු එම්.ටී. වන් අලි භවතහ,  රු භහඩ ගෝ. ගේනහධියහජහ භවතහ, 
 රු දිලිප් ගදආයච්ික භවතහ,  රු තරතහ අතුගකෝයර භවත්මිඹ,  රු පී. අරිඹගන්ත්රසන් භවතහ,  රු සිල්ගේස්රි  අරහන්ටින් 
භවතහ,  රු න්ත අලුවිවහගර් භවතහ,  රු ගවේභහල් ගුණගේකය භවතහ,  රු වරින් ප්රOනහන්දු භවතහ,  රු රුන් යණතුා  
භවතහ,  රු විදුය වික්ර භනහඹක භවතහ,  රු ශ්රි ඹහනි විගජ්වික්ර භ භවත්මිඹ,  රු න්ත ගේනහනහඹක භවතහ . 

 

භහජ ගේහ ක යුතු ිළිතඵ උඳගද්ලක කහයක බහ 
 රු ෆීලික්ස ගඳගර්යහ භවතහ (බහඳති),  රු සී.ඒ. සරිඹආයච්ික භවතහ,  රු ඩේරස ගද්හනන්ද භවතහ,  රු එස.බී. නහවින්න 

භවතහ,  රු රිහඩ් ඵදියුදීන් භවතහ,  රු මුත්තු සිලිා ම් භවතහ,  රු රක්සභන් ඹහඳහ අගේර්ධන භවතහ,  රු ජඹයත්න 
ගවේයත් භවතහ,  රු ජිත් ගප්රOේභදහ භවතහ,  රු සුනිල් වඳුන්ගනත්ති භවතහ,  රු දිලිප් ගදආයච්ික භවතහ,  රු ඩුලිප් 
විගජ්ගේකය භවතහ,  රු ගභොවභඩ් අසරම් භවතහ,  රු අගනෝභහ  භගේ භවත්මිඹ,  රු බුද්ධික ඳතියණ භවතහ,  රු පී. 
ිළඹගේන භවතහ,  රු වරින් ප්රOනහන්දු භවතහ,  රු විජිත ගේරුග ොඩ භවතහ,  රු විජඹකරහ භගවේසයන් භවත්මිඹ,                 
 රු සීනිතම්බි ගඹෝගේසයන් භවතහ,  රු කභරහ යණතුා  ගභගනවිඹ,  රු ගයොහන් යණසිාව භවතහ,  රු යන්ජන් 
යහභනහඹක භවතහ,  රු ගලවහන් ගේභසිාව භවතහ,  රු භහරනී ගෂොන්ගේකහ භවත්මිඹ. 



(xxi) 

ක්රී ඩහ ක යුතු ිළිතඵ උඳගද්ලක කහයක බහ 
 රු භහින්දහනන්ද අලුත් භගේ භවතහ (බහඳති),  රු නහභල් යහජඳක් භවතහ,  රු  හමිණී ගරොකුගේ භවතහ,  රු ආරුමු න් 

ගතොණ්ඩභන් භවතහ,   රු ජීන් කුභහයණතුා  භවතහ,  රු ඳවිත්රසහගද්වී න්නිආයච්ික භවත්මිඹ,  රු නන්දිමිත්රස ඒකනහඹක 
භවතහ,  රු ඩිරහන් ගඳගර්යහ භවතහ,  රු දුමින්ද දිහනහඹක භවතහ,  රු රන්ත අරගිඹන්න භවතහ,  රු රක්සභන් 
කිරිඇල්ර භවතහ,  රු ආර්.එම්. යාජිත් භද්දුභ ඵණ්ඩහය භවතහ,  රු ජිත් ගප්රOේභදහ භවතහ,  රු අර්ජුන යණතුා  භවතහ,  
 රු චන්ද්රසහනි ඵණ්ඩහය ජඹසිාව භවත්මිඹ,  රු එස. විගනෝ භවතහ,  රු දුගන්ස  න්කන්ද භවතහ,  රු වී.ගක්. ඉන්දික භවතහ, 
 රු නත් ජඹසරිඹ භවතහ,  රු නිගයෝන් ගඳගර්යහ භවතහ,  රු අජිත් පී. ගඳගර්යහ භවතහ,  රු වරින් ප්රOනහන්දු භවතහ,          
 රු සීනිතම්බි ගඹෝගේසයන්  භවතහ,  රු තිරා  සුභතිඳහර භවතහ,  රු කනක ගවේයත් භවතහ. 

 

 

කෘෂිකර්භ ක යුතු ිළිතඵ උඳගද්ලක කහයක බහ 
 රු භහින්ද ඹහඳහ අගේර්ධන භවතහ (බහඳති),  රු ඒ.පී. ජ ත් පුසඳකුභහය භවතහ,  රු සී.ඒ. සරිඹආයච්ික භවතහ,                      

 රු ඩභත්රීඅඳහර සිරිගේන භවතහ,  රු සුගම්ධහ ජී. ජඹගේන භවත්මිඹ,  රු ජනක ඵණ්ඩහය ගතන්නගකෝන් භවතහ,                
 රු නන්දිමිත්රස ඒකනහඹක භවතහ,  රු එස.එම්. චන්ද්රසගේන භවතහ,  රු එම්.ගක්.ඒ.ඩී.එස. ගුණර්ධන භවතහ,  රු  හමිණී 
ජඹවික්ර භ ගඳගර්යහ භවතහ,  රු අනුය දිහනහඹක භවතහ,  රු අචර ජහග ොඩගේ භවතහ,  රු පී. වළරින් භවතහ,                    
 රු විජඹදහ යහජඳක් භවතහ,  රු එම්.ටී. වන් අලි භවතහ,  රු ගල්ම් අඩඩක්කරනහදන් භවතහ,  රු චන්ද්රසහනි 
ඵණ්ඩහය ජඹසිාව භවත්මිඹ,  රු ඳහලිත යාග  ඵණ්ඩහය භවතහ,  රු දිලිප් ගදආයච්ික භවතහ,  රු සිලක්ති ආනන්දන් 
භවතහ,  රු අගනෝභහ  භගේ භවත්මිඹ,  රු ලහන්ත ඵණ්ඩහය භවතහ,  රු එස.සී. මුතුකුභහයණ භවතහ,  රු වී.එස. 
යහධක්රි සනන් භවතහ,  රු ගත්නුක විදහන භගේ භවතහ. 

 

 

ප්රOහවන ක යුතු ිළිතඵ උඳගද්ලක කහයක බහ 
 රු කුභහය ගල් භ භවතහ (බහඳති),  රු ගයෝවණ දිහනහඹක භවතහ,  රු ඒ.එච්.එම්. ෂවුසි භවතහ,  රු ජීන් කුභහයණතුා  

භවතහ,  රු ඩරස අරවප්ගඳරුභ භවතහ,  රු එස.එම්. චන්ද්රසගේන භවතහ,  රු රන්ත අරගිඹන්න භවතහ,  රු එච්.එල්. 
ගප්රOේභරහල් ජඹගේකය භවතහ,  රු ගීතහාජන ගුණර්ධන භවතහ,  රු පී. වළරින් භවතහ,  රු අර්ල් ගුණගේකය භවතහ,  රු 
ගඳොන්. ගල්යහහ භවතහ,  රු  ඹන්ත කරුණහතිරක භවතහ,  රු ඳහලිත යාග  ඵණ්ඩහය භවතහ,   රු සිලක්ති ආනන්දන් 
භවතහ,  රු දිළුම් අමුණු භ භවතහ,  රු ඳහලිත ගතයප්ගඳරුභ භවතහ,  රු තහයහනහත් ඵසනහඹක භවතහ,  රු විජිත 
ගේරුග ොඩ භවතහ,  රු ගජ්. ශ්රීන යා හ භවතහ,  රු නිභල් විගජ්සිාව භවතහ,  රු ගජ්.ආර්.පී. සරිඹප්ගඳරුභ භවතහ,  රු 
ගලවහන් ගේභසිාව භවතහ. 

 

 

ගඹෞන ක යුතු  වහ නිපුණතහ ාර්ධන ක යුතු ිළිතඵ උඳගද්ලක කහයක බහ 
 රු ඩරස අරවප්ගඳරුභ භවතහ (බහඳති),  රු දුමින්ද දිහනහඹක භවතහ,   රු භහින්දහනන්ද අලුත් භගේ භවතහ,  රු මුරුගේසු 

චන්ද්රසකුභහර් භවතහ,   රු ඳවිත්රසහගද්වී න්නිආයච්ික භවත්මිඹ,  රු සී.බී. යත්නහඹක භවතහ,  රු විභල් වීයාල භවතහ,  රු 
දඹහශ්රි ත තිගේයහ භවතහ,    රු එම්.ටී. වන් අලි භවතහ,  රු ගල්ම් අඩඩක්කරනහදන් භවතහ,  රු චන්ද්රසහනි ඵණ්ඩහය 
ජඹසිාව භවත්මිඹ,  රු එස. විගනෝ භවතහ,   රු ටී. යාජිත් ද ගොයිහ භවතහ,  රු භනු නහනහඹක්කහය භවතහ,   රු බුද්ධික 
ඳතියණ භවතහ,  රු (ඩදා) යගම්ස ඳතියණ භවතහ,  රු නිගයෝන් ගඳගර්යහ භවතහ,  රු වරින් ප්රOනහන්දු භවතහ,  රු 
නහභල් යහජඳක් භවතහ,  රු උදිත් ගරොකුඵණ්ඩහය භවතහ,  රු ජහනක ක්කුඹුය භවතහ,  රු උගප්ක්හ සර්ණභහලි 
භවත්මිඹ,  රු ආර්. දුමින්ද සිල්හ භවතහ,   රු ගයෝසි ගේනහනහඹක භවත්මිඹ. 

 
 

මුඳකහය වහ අබාන්තය ගගශ ක යුතු ිළිතඵ උඳගද්ලක කහයක බහ 
 රු ගජොන්ස න් ප්රOනහන්දු භවතහ (බහඳති),  රු ඵෂීර් ගේගු ඩහවුඩ් භවතහ,  රු ඩභත්රීඅඳහර සිරිගේන භවතහ,  රු සුගම්ධහ ජී. 

ජඹගේන භවත්මිඹ,  රු ඵන්දුර ගුණර්ධන භවතහ,  රු ජනක ඵණ්ඩහය ගතන්නගකෝන් භවතහ,  රු චන්ද්රසසිරි  ජදීය 
භවතහ,  රු එච්.ආර්. මිත්රසඳහර භවතහ,  රු නිරඳභහ යහජඳක් භවත්මිඹ,  රු රලිත් දිහනහඹක භවතහ,  රු යවි 
කරුණහනහඹක භවතහ,  රු අර්ල් ගුණගේකය භවතහ,  රු සුනිල් වඳුන්ගනත්ති භවතහ,  රු අේදුල් වලීම් භවතහ,                  
 රු  ඹන්ත කරුණහතිරක භවතහ,  රු චන්ද්රසහනි ඵණ්ඩහය ජඹසිාව භවත්මිඹ,  රු අගලෝක් අගේසිාව භවතහ,   රු වික් ර් 
ඇන් නි භවතහ,  රු නී ගයෝවන ගකොඩිතුක්කු භවතහ,  රු ඳහලිත ගතයප්ගඳරුභ භවතහ,  රු (ආචහර්ඹ) වර් ද සිල්හ 
භවතහ,  රු සීනිතම්බි ගඹෝගේසයන්  භවතහ,  රු වී.එස. යහධක්රි සනන් භවතහ,  රු ජහනක ක්කුඹුය භවතහ,  රු එස. 
ශ්රීනතයන් භවතහ. 

 

තහක්ණ වහ ඳර්ග ණ ක යුතු ිළිතඵ උඳගද්ලක කහයක බහ 
  රු ඳහඨලී චම්ිළක යණක භවතහ, ඳවිත්රසහගද්වි න්නිආයච්ික භවත්මිඹ,  රු ෂයිර් මුසතහඳහ භවතහ,  රු(භවහචහර්ඹ) තිස 

විතහයණ භවතහ,  රු රන්ත අරගිඹන්න භවතහ,  රු ගීතහාජන ගුණර්ධන භවතහ,  රු විනහඹ මර්ති මුයලිදයන් භවතහ, 
 රු ජ ත් ඵහරසරිඹ භවතහ,  රු කරු ජඹසරිඹ  භවතහ,  රු විජිත ගවේයත් භවතහ,  රු රක්සභන් ගගනවියත්න භවතහ,  රු 
විජඹදහ යහජඳක් භවතහ,  රු ජිත් ගප්රOේභදහ භවතහ,  රු එම්.ටී. වන් අලි භවතහ,  රු ආර්. ගඹෝ යහජන් භවතහ,   රු 
දිළුම් අමුණු භ භවතහ,  රු (ආචහර්ඹ) වර් ද සිල්හ භවතහ,  රු යි.ජී. ඳද්භසිරි භවතහ,  රු තහයහනහත් ඵසනහඹක භවතහ, 
 රු ගජ්. ශ්රීන යා හ භවතහ,  රු ජහනක ක්කුඹුය භවතහ,  රු ඊ. යනඳන් භවතහ,  රු එම්.ඒ. සුභන්තියන් භවතහ,  රු 
න්ත  ගේනහනහඹක භවතහ,   රු හුගනයිස ෂහරුක් භවතහ. 



(xxii) 

මුදල් වහ ක්ර භ ම්ඳහදන ක යුතු ිළිතඵ උඳගද්ලක කහයක බහ 
 රු (ආචහර්ඹ) යත් අමුණු භ භවතහ,  රු ගීතහාජන ගුණර්ධන භවතහ,  රු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භවතහ,  රු ඒ.එච්.එම්. 

ෂවුසි භවතහ,  රු ආරුමු න් ගතොණ්ඩභන් භවතහ,  රු දිගන්ස ගුණර්ධන භවතහ,  රු ඩේරස ගද්හනන්ද භවතහ,             
 රු ඒ.ඩී. සුසිල් ගප්රOේභජඹන්ත භවතහ,  රු ඵන්දුර ගුණර්ධන භවතහ,  රු ඳහඨලී චම්ිළක යණක භවතහ,  රු ඵළසිල් 
ගයෝවණ යහජඳක් භවතහ,  රු යාජිත් සිඹමරහිළටිඹ භවතහ,  රු යවි කරුණහනහඹක භවතහ,  රු කබීර් වහෂීම් භවතහ,        
 රු ජිත් ගප්රOේභදහ භවතහ,  රු සුනිල් වඳුන්ගනත්ති භවතහ,  රු සුගර්ස ක. ගප්රOේභචන්ද්රසන් භවතහ,  රු භහඩ ගෝ. 
ගේනහධියහජහ භවතහ,  රු අකිර වියහජ් කහරිඹම් භවතහ,   රු ගවේභහල් ගුණගේකය භවතහ,  රු (ආචහර්ඹ) වර් ද සිල්හ 
භවතහ,  රු නහභල් යහජඳක් භවතහ,  රු යන්ජන් යහභනහඹක භවතහ,  රු ඉයහන් වික්ර භයත්න භවතහ.  

 

ජනභහධා  වහ ප්රOෘත්ති ක යුතු ිළිතඵ උඳගද්ලක කහයක බහ 
 රු ගකගවිතඹ යඹුක්ළල්ර භවතහ (බහඳති),  රු අනුය ප්රිදඹදර්ලන ඹහඳහ භවතහ,  රු (ඩදා) යහජිත ගේනහයත්න භවතහ,         

 රු ඩරස අරවප්ගඳරුභ භවතහ,  රු ගජොන්ස න් ප්රOනහන්දු භවතහ,  රු විභල් වීයාල භවතහ,  රු රක්සභන් ඹහඳහ 
අගේර්ධන භවතහ,  රු (ආචහර්ඹ) භර්වින් සිල්හ භවතහ,  රු යවි කරුණහනහඹක භවතහ,  රු අනුය දිහනහඹක භවතහ,                      
 රු ජිත් ගප්රOේභදහ භවතහ,  රු  ඹන්ත කරුණහතිරක භවතහ,  රු පී. අරිඹගන්ත්රසන් භවතහ,  රු ගභොවහන් ප්රිදඹදර්ලන ද 
සිල්හ භවතහ,  රු භනු නහනහඹක්කහය භවතහ,  රු රක්සභන් න්ත ගඳගර්යහ භවතහ,  රු වරින් ප්රOනහන්දු භවතහ,  රු 
ඒ.එම්. චහමික බුද්ධදහ භවතහ,  රු ගඳරුභහල් යහජදුයයි භවතහ,  රු නහභල් යහජඳක් භවතහ,  රු යන්ජන් යහභනහඹක 
භවතහ,  රු රුන් විජඹර්ධන භවතහ,  රු ඊ. යනඳන් භවතහ,  රු භහරනී ගෂොන්ගේකහ භවත්මිඹ. 

 
 

ඳශු ම්ඳත් වහ ේහමීඹ ප්රOජහ ාර්ධන ක යුතු ිළිතඵ උඳගද්ලක කහයක බහ 
 රු ආරුමු න් ගතොණ්ඩභන් භවතහ (බහඳති),  රු එච්.ආර්. මිත්රසඳහර භවතහ,  රු ඩභත්රීඅඳහර සිරිගේන භවතහ,  රු සුගම්ධහ ජී. 

ජඹගේන භවත්මිඹ,  රු ෆීලික්ස ගඳගර්යහ භවතහ,  රු සී.බී. යත්නහඹක භවතහ,  රු සිරිඳහර  භරත් භවතහ,  රු නිගඹෝභහල් 
ගඳගර්යහ භවතහ,  රු යණ ගුණර්ධන භවතහ,  රු අනුය දිහනහඹක භවතහ,  රු ජිත් ගප්රOේභදහ භවතහ,  රු අේදුල් වලීම් 
භවතහ,  රු අකිර වියහජ් කහරිඹම් භවතහ,  රු සිල්ගේස්රි  අරහන්ටින් භවතහ,  රු ගභොවභඩ් අසරම් භවතහ,  රු අගනෝභහ 
 භගේ භවත්මිඹ,  රු ගවේභහල් ගුණගේකය භවතහ,  රු ඳරනි දි ම්ඵයම් භවතහ,  රු බුද්ධික ඳතියණ භවතහ,  රු පී. 
ිළඹගේන භවතහ,  රු විජඹකරහ භගවේසයන් භවත්මිඹ,  රු එස.සී. මුතුකුභහයණ භවතහ,  රු ගජ්. ශ්රීන යා හ භවතහ,                 
 රු ගත්නුක විදහන භගේ භවතහ,  රු ආර්. දුමින්ද සිල්හ භවතහ. 

 

යහජා ආයක්ක  වහ නහ රික ාර්ධන ක යුතු ිළිතඵ උඳගද්ලක කහයක බහ 
 රු දි.මු. ජඹයත්න භවතහ,  රු යත්නසිරි වික්ර භනහඹක භවතහ,  රු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භවතහ,  රු ඩභත්රීඅඳහර සිරිගේන 

භවතහ,  රු ආරුමු න් ගතොණ්ඩභන් භවතහ, රු දිගන්ස ගුණර්ධන භවතහ,  රු ඩේරස ගද්හනන්ද භවතහ,  රු ඒ.එල්.එම්. 
අතහවුල්රහ භවතහ,  රු ගකගවිතඹ යඹුක්ළල්ර භවතහ,  රු විභල් වීයාල භවතහ,  රු ඵළසිල් ගයෝවණ යහජඳක් භවතහ, 
 රු සුන්ත පුාිකනිරගම් භවතහ,  රු භා ර භයවීය භවතහ,  රු රක්සභන් ගගනවියත්න භවතහ,   රු ආර්.  ම්ඳන්දන් 
භවතහ,  රු ආර්. ගඹෝ යහජන් භවතහ,  රු ඳහලිත යාග  ඵණ්ඩහය භවතහ,  රු ඒ. විනහඹ මර්ති භවතහ,   රු ජින් ද හස 
ගුණර්ධන භවතහ,  රු බුද්ධික ඳතියණ භවතහ,  රු ගජ්. ශ්රීන යා හ භවතහ,  රු (ආචහර්ඹ) යත් වීයගේකය භවතහ. 

 

යහඹ වහ භවහභහර්  ක යුතු ිළිතඵ උඳගද්ලක කහයක බහ 
 රු ගයෝහිත අගේගුණර්ධන භවතහ,  රු නිර්භර ගකොතරහර භවතහ,  රු පී. දඹහයත්න භවතහ,  රු ඒ.එල්.එම්. අතහවුල්රහ 

භවතහ,  රු ගජොන්ස න් ප්රOනහන්දු භවතහ,  රු (ආචහර්ඹ) භර්වින් සිල්හ භවතහ,  රු භහින්දහනන්ද අලුත් භගේ භවතහ,                     
 රු ජඹයත්න ගවේයත් භවතහ,  රු දුමින්ද දිහනහඹක භවතහ,  රු යත් කුභහය ගුණයත්න භවතහ,  රු යවුෂස වකීම් භවතහ, 
 රු තිස අත්තනහඹක භවතහ,  රු සුනිල් වඳුන්ගනත්ති භවතහ,  රු දිලිප් ගදආයච්ික භවතහ,  රු එච්.එම්.එම්. වරීස 
භවතහ,  රු දුගන්ස  න්කන්ද භවතහ,   රු න්ත අලුවිවහගර් භවතහ,  රු වික් ර් ඇන් නි භවතහ,  රු බුද්ධික ඳතියණ 
භවතහ,  රු නිගයෝන් ගඳගර්යහ භවතහ,  රු ගජ්. ශ්රීන යා හ භවතහ, රු නහභල් යහජඳක් භවතහ,  රු උදිත් ගරොකුඵණ්ඩහය 
භවතහ,  රු කනක ගවේයත් භවතහ. 

  

උස අධාහඳන ක යුතු ිළිතඵ උඳගද්ලක කහයක බහ 
 රු එස.බී. දිහනහඹක භවතහ (බහඳති),  රු නන්දිමිත්රස ඒකනහඹක භවතහ,  රු දිගන්ස ගුණර්ධන භවතහ,  රු ඒ.ඩී. සුසිල් 

ගප්රOේභජඹන්ත භවතහ,  රු ඵන්දුර ගුණර්ධන භවතහ,  රු ඩරස අරවප්ගඳරුභ භවතහ,  රු ගයජිගනෝල්ඩ් කුගර් භවතහ,          
 රු රන්ත අරගිඹන්න භවතහ,  රු නිරඳභහ යහජඳක් භවත්මිඹ,  රු එම්.එල්.ඒ.එම්. හිසබුල්රහ භවතහ,  රු යවුෂස වකීම් 
භවතහ,  රු රක්සභන් කිරිඇල්ර භවතහ,  රු විජිත ගවේයත් භවතහ,  රු අනුය දිහනහඹක භවතහ,  රු කබීර් වහෂීම් භවතහ, 
 රු යහජගයෝදිඹම් ම්ඳන්දන් භවතහ,  රු භහඩ ගෝ. ගේනහධියහජහ භවතහ,  රු අකිර වියහජ් කහරිඹම් භවතහ,  රු 
(පජා) එල්රහර ගම්ධහනන්ද හිමි,  රු ජින් ද හස ගුණර්ධන භවතහ,  රු ගභොවහන් රහල් ගේේරු භවතහ,  රු තහයහනහත් 
ඵසනහඹක භවතහ,  රු ඉයහන් වික්ර භයත්න භවතහ,  රු ගජ්.ආර්.පී. සරිඹප්ගඳරුභ භවතහ. 



(xxiii) 

පුද් ලික ප්රOහවන ගේහ ක යුතු ිළිතඵ උඳගද්ලක කහයක බහ 

 රු සී. බී. යත්නහඹක භවතහ (බහඳති),  රු යවුෂස වකීම් භවතහ,  රු ගයජිගනෝල්ඩ් කුගර් භවතහ,  රු කුභහය ගල් භ භවතහ, 
 රු භහින්ද අභයවීය භවතහ,  රු ජඹයත්න ගවේයත් භවතහ,  රු රන්ත අරගිඹන්න භවතහ,  රු  හමිණී විජිත් විජඹමුණි 
ද ගොයිහ භවතහ,  රු විජඹ දවනහඹක භවතහ,  රු එම්. ගජෝලප් භයිකල් ගඳගර්යහ භවතහ,  රු පී. වළරින්  භවතහ,           
 රු සුනිල් වඳුන්ගනත්ති භවතහ,  රු ගල්ම් අඩඩක්කරනහදන් භවතහ,  රු අගලෝක් අගේසිාව භවතහ,  රු සිල්ගේස්රි  
අරහන්ටින් භවතහ,  රු අගනෝභහ  භගේ භවත්මිඹ,  රු බුද්ධික ඳතියණ භවතහ,  රු නිගයෝන් ගඳගර්යහ භවතහ,               
 රු වරින් ප්රOනහන්දු භවතහ,  රු විජඹකරහ භගවේසයන් භවත්මිඹ,  රු නිලහන්ත මුතුගවට්ටි භගේ භවතහ,  රු ගයොහන් 
යණසිාව භවතහ,   රු එස. ශ්රීනතයන් භවතහ,   රු තිරා  සුභතිඳහර භවතහ,  රු ගලවහන් ගේභසිාව භවතහ.  

 

සුළු අඳනඹන ගබෝ  ප්රOර්ධන ක යුතු ිළිතඵ උඳගද්ලක කහයක බහ 
 රු ගයජිගනෝල්ඩ් කුගර් භවතහ (බහඳති),  රු ආරුමු න් ගතොණ්ඩභන් භවතහ,  රු ගජොන්ස න් ප්රOනහන්දු භවතහ,   රු එස. 

එම්. චන්ද්රසගේන භවතහ,  රු රක්සභන් ඹහඳහ අගේර්ධන භවතහ,  රු ෂයිර් මුසතහඳහ භවතහ,  රු අචර ජහග ොඩගේ 
භවතහ,   රු සුනිල් වඳුන්ගනත්ති භවතහ,  රු ගල්ම් අඩඩක්කරනහදන් භවතහ,  රු  ඹන්ත කරුණහතිරක භවතහ, 
 රු චන්ද්රසහනි ඵණ්ඩහය ජඹසිාව භවත්මිඹ,  රු ඒ. ඩී. චම්ිළක ගප්රOේභදහ භවතහ,  රු දිලිප් ගදආයච්ික භවතහ,  රු තරතහ 
අතුගකෝයර භවත්මිඹ,  රු දිළුම් අමුණු භ භවතහ,  රු න්ත අලුවිවහගර් භවතහ,  රු ඳහලිත ගතයප්ගඳරුභ භවතහ, 
 රු ටී. යාජිත් ද ගොයිහ භවතහ,  රු (ඩදා) ගයෝවණ පුසඳ කුභහය භවතහ,  රු රක්සභන් න්ත ගඳගර්යහ භවතහ,  
 රු යන්ජන් යහභනහඹක භවතහ,  රු විදුය වික්ර භනහඹක භවතහ,  රු ගනයන්ජන් වික්ර භසිාව භවතහ,   රු එරික් ප්රOන්න 
වීයර්ධන භවතහ,    රු ඊ. යනඳන් භවතහ. 

  

 විගද්ල රැකිඹහ ප්රOර්ධන වහ සුඵ හධන ක යුතු ිළිතඵ උඳගද්ලක කහයක බහ 
 රු ඩිරහන් ගඳගර්යහ භවතහ (බහඳති),  රු (ආචහර්ඹ) භර්වින් සිල්හ භවතහ,  රු භහින්දහනන්ද අලුත් භගේ භවතහ,   රු 

අර්ල් ගුණගේකය භවතහ,  රු ගයෝහිත අගේගුණර්ධන භවතහ,  රු නිගඹෝභහල් ගඳගර්යහ භවතහ,  රු එම්. ගජෝලප් 
භයිකල් ගඳගර්යහ භවතහ,  රු රක්සභන් කිරිඇල්ර භවතහ,  රු විජඹදහ යහජඳක්ෂා භවතහ,  රු එම්. ටී. වන් අලි භවතහ, 
 රු යහජගයෝදිඹම් ම්ඳන්දන් භවතහ,  රු අේදුල් වලීම් භවතහ,  රු ඳහලිත යාග  ඵණ්ඩහය භවතහ,    රු සිලක්ති 
ආනන්දන් භවතහ,  රු අජිත් කුභහය භවතහ,  රු රක්සභන් න්ත ගඳගර්යහ භවතහ,   රු (ඩදා) සුදර්ශිනී 
ප්රOනහ්දු්පුල්ගල් භවත්මිඹ,  රු තහයහනහත් ඵසනහඹක භවතහ,  රු නහභල් යහජඳක්ෂා භවතහ,  රු වී.එස.යහධක්රි සනන් භවතහ, 
 රු යන්ජන් යහභනහඹක භවතහ,  රු නිභල් විගජ්සිාව භවතහ,  රු (භවහචහර්ඹ) යහජී විගජ්සිාව භවතහ,  රු සුජී 
ගේනසිාව භවතහ.  

 

ගඳොල් ාර්ධන වහ ජනතහ තු ාර්ධන ක යුතු ිළිතඵ උඳගද්ලක කහයක බහ 
 රු ඒ.  පී.  ජ ත් පුසඳකුභහය භවතහ (බහඳති),   රු හලින්ද දිහනහඹක භවතහ,    රු එස.  බී.නහවින්න භවතහ,   රු භහින්ද 

ඹහඳහ අගේර්ධන භවතහ,   රු නන්දිමිත්රස ඒකනහඹක භවතහ,  රු මුත්තු සිලිා ම් භවතහ,  රු ගයෝහිත අගේගුණර්ධන 
භවතහ,  රු ඵෂීර් ගේගු ඩහවුඩ් භවතහ,  රු ජඹයත්න ගවේයත් භවතහ,  රු රලිත් දිහනහඹක භවතහ,  රු නිගඹෝභහල් 
ගඳගර්යහ භවතහ,  රු  හමිණී ජඹවික්ර භ ගඳගර්යහ භවතහ,  රු කබීර් වෂීම් භවතහ,   රු  ඹන්ත කරුණහතිරක භවතහ,   රු 
ඳහලිත යාග  ඵණ්ඩහය භවතහ,  රු අකිර වියහජ් කහරිඹම් භවතහ,  රු අජිත් කුභහය භවතහ,   රු වී.ගක්. ඉන්දික භවතහ, 
 රු ඳහලිත ගතයප්ගඳරුභ භවතහ,  රු (ඩදා) සුදර්ශිනී ප්රOනහ්දු්පුල්ගල් භවත්මිඹ,  රු විජඹකරහ භගවේසයන් 
භවත්මිඹ,  රු සීනිතම්බි ගඹෝගවේසයන් භවතහ,  රු ගනයන්ජන් වික්ර භසිාව භවතහ,   රු ගඳොන්.  ගල්යහහ භවතහ. 

 

 

ාසකෘතික වහ කරහ ක යුතු ිළිතඵ උඳගද්ලක කහයක බහ 

 රු ටී.බී. ඒකනහඹක භවතහ (බහඳති),  රු ඳවිත්රසහගද්වී න්නිආයච්ික භවත්මිඹ,  රු ඵන්දුර ගුණර්ධන භවතහ,  රු ඩරස 
අරවප්ගඳරුභ භවතහ,  රු ගුණයත්න වීයගකෝන් භවතහ,  රු භහින්දහනන්ද අලුත් භගේ භවතහ,  රු ජ ත් ඵහරසරිඹ 
භවතහ,  රු දුමින්ද දිහනහඹක භවතහ,  රු එම්. ගජෝලප් භයිකල් ගඳගර්යහ භවතහ,  රු (අල්වහජ්) ඒ.එච්.එම්. අසර් භවතහ, 
 රු එස. ිකගනෝ භවතහ,  රු අජිත් කුභහය භවතහ,   රු ගභොවහන් රහල් ගේේරු භවතහ,  රු භනු නහනහඹක්කහය භවතහ,  රු 
අජිත් පී. ගඳගර්යහ භවතහ,  රු සීනිතම්බි ගඹෝගවේසයන් භවතහ,  රු වී. එස. යහධක්රි සනන් භවතහ,  රු යන්ජන් යහභනහඹක 

භවතහ,  රු ඉයහන් වික්ර භයත්න භවතහ,  රු භවහචහර්ඹ යහජී විගජ්සිාව භවතහ,  රු උගප්ක් හ සර්ණභහලි භවත්මිඹ,  රු 

සුජී ගේනසිාව භවතහ,  රු ගයෝසි ගේනහනහඹක භවත්මිඹ,  රු භහරනී ගෂොන්ගේකහ භවත්මිඹ. 
 
 
 

භවජන ම්ඵන්ධතහ වහ භවජන ක යුතු ිළිතඵ උඳගද්ලක කහයක බහ 
 රු (ආචහර්ඹ) භර්වින් සිල්හ භවතහ (බහඳති),   රු ඩේරස ගද්හනන්ද භවතහ,  රු නන්දිමිත්රස ඒකනහඹක භවතහ,   රු ඵෂීර් 

ගේගු ඩහවුඩ් භවතහ,   රු විනහඹ මර්ති මුයලිදයන් භවතහ,   රු අනුය දිහනහඹක භවතහ,  රු අචර ජහග ොඩගේ භවතහ,   
 රු භහඩ ගෝ. ගේනහධියහජහ භවතහ,  රු ආර්. ගඹෝ යහජන් භවතහ,  රු දුගන්ස  න්කන්ද භවතහ,  රු (පජා)  
අතුයලිග  යතන හිමි,  රු ඳහලිත ගතයප්ගඳරුභ භවතහ,  රු නිගයෝන් ගඳගර්යහ භවතහ,  රු කභරහ යණතුා  
ගභගනවිඹ,  රු වී.එස. යහධක්රි සනන් භවතහ,  රු ඉයහන් වික්ර භයත්න භවතහ,  රු රුන් විජඹර්ධන භවතහ,    රු ගත්නුක 
විදහන භගේ භවතහ,   රු ඩී.එම්.සහමිනහදන් භවතහ,   රු ආර්.දුමින්ද සිල්හ භවතහ,  රු ගයෝසි ගේනහනහඹක භවත්මිඹ, 
 රු ගලවහන් ගේභසිාව භවතහ,  රු උගනයිස ෂහරුක් භවතහ,  රු ගඳොන්. ගල්යහහ භවතහ,  රු භහරනී ගෂොන්ගේකහ 
භවත්මිඹ.  



(xxiv) 

විදුලි ාගද්ල වහ ගතොයතුරු තහක්ණ ක යුතු ිළිතඵ උඳගද්ලක කහයක බහ 
 රු යාජිත් සිඹමරහිළටිඹ භවතහ (බහඳති),   රු ගයජිගනෝල්ඩ් කුගර් භවතහ,   රු ඳහඨලී චම්ිළක යණක භවතහ,   රු ෂයිර් 

මුසතහඳහ භවතහ,   රු එම්.එල්.ඒ.එම්. හිසබුල්රහ භවතහ,   රු රලිත් දිහනහඹක භවතහ,  රු නිගඹෝභහල් ගඳගර්යහ භවතහ, 
 රු කරු ජඹසරිඹ භවතහ,  රු යවි කරුණහනහඹක භවතහ,   රු ආර්. එම්. යාජිත් භද්දුභ ඵණ්ඩහය භවතහ,  රු විජඹදහ 
යහජඳක්ෂා භවතහ,   රු සුගර්ස ක. ගප්රOේභචන්ද්රසන් භවතහ,  රු තරතහ අතුගකෝයර භවත්මිඹ,  රු පී. අරිඹගන්ත්රසන් භවතහ,  
 රු ටියහන් අරස භවතහ,  රු (ආචහර්ඹ) වර් ද සිල්හ භවතහ,  රු (ඩදා) යගම්ස ඳතියණ භවතහ,  රු නිගයෝන් 
ගඳගර්යහ භවතහ,  රු ගයොහන් යණසිාව භවතහ,  රු වී.එස. යහධක්රි සනන් භවතහ,  රු ඉයහන් වික්ර භයත්න භවතහ,  රු එරික් 
ප්රOන්න වීයර්ධන භවතහ,  රු තිරා  සුභතිඳහර භවතහ,  රු න්ත ගේනහනහඹක භවතහ,  රු (ඩදා) ගයෝවණ පුසඳ 
කුභහය භවතහ.  

  

පරදහයිතහ ප්රOර්ධන ක යුතු ිළිතඵ උඳගද්ලක කහයක බහ 

 රු ඵෂීර් ගගු ඩහවුඩ් භවතහ (බහඳති),  රු ආරුමු න් ගතොණ්ඩභන්  භවතහ,  රු හලින්ද දිහනහඹක භවතහ,   රු  හමිණී 
ගරොකුගේ භවතහ,  රු දුමින්ද දිහනහඹක භවතහ,  රු ඉන්දික ඵණ්ඩහයනහඹක භවතහ,  රු ඩුලිප් විගජ්ගේකය භවතහ, 
 රු විජිත ගවේයත් භවතහ,  රු (ඩදා) ජඹරත් ජඹර්ධන භවතහ,  රු ආර්. ගඹෝ යහජන් භවතහ,  රු ඒ. ඩී. චම්ිළක 
ගප්රOේභදහ භවතහ,  රු ඳහලිත යාග  ඵණ්ඩහය භවතහ,  රු ඒ. විනහඹ මර්ති භවතහ,  රු (පජා) එල්රහර ගම්ධහනන්ද හිමි, 
 රු න්ත අලුවිවහගර් භවතහ,  රු අගනෝභහ  භගේ භවත්මිඹ,  රු අජිත් පී. ගඳගර්යහ භවතහ,  රු විජඹකරහ 
භගවේසයන් භවත්මිඹ,  රු රුන් යණතුා  භවතහ,  රු ගරොවහන් යත්ත්ගත් භවතහ,  රු ගඳරුභහල් යහජදුයයි භවතහ, 
 රු ජහනක ක්කුඹුය භවතහ,  රු ශ්රි ඹහනි විගජ්වික්ර භ භවත්මිඹ,  රු එම්.ඒ. සුභන්තියන් භවතහ,  රු එච්.එම්.එම්. වරීස 
භවතහ. 

 

සිවිල් ගුන් ගේහ ක යුතු ිළිතඵ උඳගද්ලක කහයක බහ 

 රු ිළඹාකය ජඹයත්න භවතහ (බහඳති),  රු ෆීලික්ස ගඳගර්යහ භවතහ,  රු ගකගවිතඹ යඹුක්ළල්ර භවතහ,  රු නවින් 
දිහනහඹක භවතහ,  රු දඹහශ්රි ත තිගේයහ භවතහ,  රු මුත්තු සිලිා ම් භවතහ,  රු ගීතහාජන ගුණර්ධන භවතහ,               
 රු ගයෝහිත අගේගුණර්ධන භවතහ,  රු එම්.එල්.ඒ.එම්.හිසබුල්රහ භවතහ,  රු යත් කුභහය ගුණයත්න භවතහ,  රු එම්. 
ගජෝලප් භයිකල් ගඳගර්යහ භවතහ,  රු කරු ජඹසරිඹ භවතහ,  රු යවි කරුණහනහඹක භවතහ,   රු ආර්. එම්. යාජිත් භද්දුභ 
ඵණ්ඩහය භවතහ,  රු ජිත්  ගප්රOේභදහ භවතහ,  රු අකිර වියහජ් කහරිඹම් භවතහ,   රු දිළුම් අමුණු භ භවතහ,  රු 
ටියහන් අරස භවතහ,  රු ජින් ද හස ගුණර්ධන භවතහ,  රු (භවහචහර්ඹ) යහජී විගජ්සිාව භවතහ,  රු එස.ශ්රීනතයන් 

භවතහ,   රු එම්.ඒ. සුභන්තියන් භවතහ,  රු සුජී ගේනසිාව භවතහ,  රු කනක ගවේයත් භවතහ.  
 

 

සීනි කර්භහන්ත ාර්ධන ක යුතු ිළිතඵ උඳගද්ලක කහයක බහ 

 රු රක්සභන් ගගනවියත්න භවතහ (බහඳති),  රු  හමිණී ගරොකුගේ භවතහ,  රු ගජොන්ස න් ප්රOනහන්දු භවතහ,  රු ඒ. පී. 
ජ ත් පුසඳකුභහය භවතහ,  රු  හමිණී විජිත් විජඹමුණි ද ගොයිහ භවතහ,  රු එස. එම්. චන්ද්රසගේන භවතහ,  රු වීයකුභහය 
දිහනහඹක භවතහ,  රු එම්.ගක්.ඒ.ඩී.එස. ගුණර්ධන භවතහ,  රු තිස අත්තනහඹක භවතහ,  රු අචර ජහග ොඩගේ 
භවතහ,  රු පී. වළරින් භවතහ,  රු කබීර් වෂීම් භවතහ,  රු ආර්. එම්. යාජිත් භද්දුභ ඵණ්ඩහය භවතහ,  රු සුනිල් 
වඳුන්ගනත්ති භවතහ,  රු දිලිප් ගදආයච්ික භවතහ,  රු දුගන්ස  න්කන්ද භවතහ,  රු වරින් ප්රOනහන්දු භවතහ,  රු වී.එස. 
යහධක්රි සනන් භවතහ,  රු ශ්රි ඹහනි විගජ්වික්ර භ භවත්මිඹ,  රු ගත්නුක විදහන භගේ භවතහ,  රු (ආචහර්ඹ) යත් වීයගේකය 
භවතහ,  රු සුජී ගේනසිාව භවතහ,  රු හගනයිස ෂහරුක් භවතහ. 

 

ආගඹෝජන ප්රOර්ධන ක යුතු ිළිතඵ උඳගද්ලක කහයක බහ 

 රු රක්සභන් ඹහඳහ අගේර්ධන භවතහ (බහඳති),  රු (ආචහර්ඹ) යත් අමුණු භ භවතහ,  රු ඒ. ඩී. සුසිල් ගප්රOේභජඹන්ත 
භවතහ,  රු  හමිණී ගරොකුගේ භවතහ,  රු ඵළසිල් ගයෝවණ යහජඳක් භවතහ,  රු දඹහශ්රි ත තිගේයහ භවතහ,  රු මුත්තු 
සිලිා ම් භවතහ,  රු සුන්ත පුාිකනිරගම් භවතහ,  රු ෂයිර් මුසතහඳහ භවතහ,  රු එම්.එල්.ඒ.එම්. හිසබුල්රහ භවතහ, 
 රු නිගඹෝභහල් ගඳගර්යහ භවතහ,  රු තිස අත්තනහඹක භවතහ,  රු යවී කරුණහනහඹක භවතහ,  රු ආර්. එම්. යාජිත් 
භද්දුභ ඵණ්ඩහය භවතහ,  රු ජිත් ගප්රOේභදහ භවතහ,  රු සුනිල් වඳුන්ගනත්ති භවතහ,  රු  ඹන්ත කරුණහතිරක භවතහ, 
 රු (ආචහර්ඹ) වර් ද සිල්හ භවතහ,  රු (ඩදා) සුදර්ශිනී ප්රOනහ්දු්පුල්ගල් භවත්මිඹ,  රු නහභල් යහජඳක්ෂා භවතහ,  රු 
ඉයහන් වික්ර භයත්න භවතහ,  රු තිරා  සුභතිඳහර භවතහ  

 

උද්භිද උදාහන වහ ගඳොදු විගනෝදහත්භක ක යුතු ිළිතඵ උඳගද්ලක කහයක බහ 

 රු ජඹයත්න ගවේයත් භවතහ (බහඳති),  රු භහින්ද ඹහඳහ අගේර්ධන භවතහ,  රු ඩිරහන් ගඳගර්යහ භවතහ,  රු ගකගවලිඹ 
යඹුක්ළල්ර භවතහ,  රු ටී. බී. ඒකනහඹක භවතහ,  රු (ආචහර්ඹ) භර්වින් සිල්හ භවතහ,  රු භහින්දහනන්ද අලුත් භගේ 
භවතහ,  රු දුමින්ද දිහනහඹක භවතහ,  රු එස. එම්. චන්ද්රසගේන භවතහ,  රු  හමිණී ජඹවික්ර භ ගඳගර්යහ භවතහ,  රු 
රක්සභන් කිරිඇල්ර භවතහ,  රු අනුය දිහනහඹක භවතහ,  රු පී. වළරින් භවතහ,  රු ඒ. ඩී. චම්ිළක ගප්රOේභදහ භවතහ, 
 රු තරතහ අතුගකෝයර භවත්මිඹ,  රු දිළුම් අමුණු භ භවතහ,  රු සිල්ගේස්රි  අරහන්ටින් භවතහ,  රු න්ත අලුවිවහගර් 
භවතහ,  රු වී.ගක්. ඉන්දික භවතහ,  රු වරින් ප්රOනහන්දු භවතහ,  රු විජඹකරහ භගවේසයන් භවත්මිඹ,  රු න්ත 
ගේනහනහඹක භවතහ,  රු භහරනී ගෂොන්ගේකහ භවත්මිඹ  



(xxv) 

අධාහඳන ගේහ ක යුතු ිළිතඵ උඳගද්ලක කහයක බහ 

 රු දුමින්ද දිහනහඹක භවතහ (බහඳති),  රු මුරුගේසු චන්ද්රසකුභහර් භවතහ,  රු එස.බී. දිහනහඹක භවතහ,  රු ඵන්දුර 
ගුණර්ධන භවතහ,  රු  හමිණී විජිත් විජඹමුණි ද ගොයිහ භවතහ,  රු නිර්භර ගකොතරහර  භවතහ,  රු රන්ත 
අරගිඹන්න භවතහ,  රු විජිත ගවේයත් භවතහ,  රු (අල්වහජ්) ඒ.එච්.එම්. අසර් භවතහ,  රු කබීර් වෂීම් භවතහ,  රු 
ජිත් ගප්රOේභදහ භවතහ,  රු ආර්. ගඹෝ යහජන් භවතහ,  රු අේදුල් වලීම් භවතහ,  රු  ඹන්ත කරුණහතිරක භවතහ,  රු 
අකිර වියහජ් කහරිඹම් භවතහ,  රු ගභොවහන් රහල් ගේේරු භවතහ,  රු බුද්ධික ඳතියණ භවතහ,  රු (ඩදා) යගම්ස 
ඳතියණ භවතහ,  රු අජිත් පී. ගඳගර්යහ භවතහ,  රු අරුන්දික ප්රOනහන්දු භවතහ,  රු (ඩදා) සුදර්ශිනී ප්රOනහ්දු්පුල්ගල් 
භවත්මිඹ,  රු ලහන්ත ඵණ්ඩහය භවතහ,  රු වී.එස. යහධක්රි සනන් භවතහ,  රු සුජී ගේනසිාව භවතහ  

 

නජීවී ම්ඳත් ායක්ණ ක යුතු ිළිතඵ උඳගද්ලක කහයක බහ 

 රු  හමිණී විජිත් විජඹමුණි ද ගොයිහ භවතහ (බහඳති),  රු එස. එම්. චන්ද්රසගේන භවතහ,  රු එම්.එල්.ඒ.එම්. හිසබුල්රහ 
භවතහ,  රු ඩේලිේ. බී. ඒකනහඹක භවතහ,  රු සී. ඒ. සරිඹආයච්ික භවතහ,  රු එම්.ගක්.ඒ.ඩී.එස. ගුණර්ධන භවතහ,  රු 
 හමිණී ජඹවික්ර භ ගඳගර්යහ භවතහ,  රු විජිත ගවේයත් භවතහ,  රු පී. වළරින් භවතහ,  රු ජිත් ගප්රOේභදහ භවතහ,  රු දිලිප් 
ගදආයච්ික භවතහ,  රු තරතහ අතුගකෝයර භවත්මිඹ,  රු සිල්ගේස්රි  අරහන්ටින් භවතහ,  රු වී.ගක්. ඉන්දික භවතහ,  රු 
නී ගයෝවන ගකොඩිතුක්කු භවතහ,  රු අගනෝභහ  භගේ භවත්මිඹ,  රු බුද්ධික ඳතියණ භවතහ,  රු යි.ජී. ඳද්භසිරි 
භවතහ,  රු එස.සී. මුතුකුභහයණ භවතහ,  රු යන්ජන් යහභනහඹක භවතහ,  රු ජහනක ක්කුඹුය භවතහ,  රු විදුය 
වික්ර භනහඹක භවතහ,  රු ශ්රි ඹහනි විගජ්වික්ර භ භවත්මිඹ  



(xxvi) 

 

 



(xxvii) 

ඳහර්ලිගම්න්තු 
 

කථහනහඹකතුභහ -  රු චභල් යහජඳක්  භවතහ  

නිගඹෝජා කථහනහඹක වහ කහයක බහඳතිතුභහ -  රු චන්දිභ වීයක්ගකොඩි භවතහ 

නිගඹෝජා  කහයක බහඳතිතුභහ -  රු  මුරුගේසු චන්ද්රසකුභහර් භවතහ 

 
ප්රOධහන  නිරධහරි  භණ්ඩරඹ 

 

ඳහර්ලිගම්න්තුගේ  භව ගල්කම් - ඩේලිේ.බී.ඩී. දනහඹක භවතහ  

නිගඹෝජා භව ගල්කම් -  ඩේලිේ.එම්.එන්.පී. ඉද්දර භවතහ  

වකහය භව ගල්කම්  -  ගක්.ඒ. ගයෝවණදීය භවත්මිඹ 

 
ඳහර්ලිගම්න්තුගේ භව ගල්කම්ගේ කහර්ඹහරඹ 

 

ඳහ.භ.ගල්.ගේ  ම්ඵන්ධීකයණ  ගල්කම්  - හලිනී නිල්භල්ග ොඩ භවත්මිඹ 

 

ගේත්රසධහරි ගදඳහර්තගම්න්තු 
ගේත්රසධහරි - අනිල් භයගේකය භවතහ  

නිගඹෝජා ගේත්රසධහරි  - නගර්න්ද්රස ප්රOනහන්දු භවතහ  

වකහය ගේත්රසධහරි - කුහන් ම්ඳත් ජඹයත්න භවතහ  

නිගඹෝජා  ප්රOධහන නිරධහරි -  ඩේලිේ.ඩේලිේ.එන්.එස.සී. ප්රOනහන්දු භවතහ  

වකහය ප්රOධහන නිරධහරි - ජී.එම්.ජී. ප්රිදඹන්ත භවතහ 

ඳහර්ලිගම්න්තු නිරධහරි - එච්.ය.පී. කුභහය භවතහ  

දුයකථන අධීක්ක - එම්.ගක්.ඩී. පීරිස භවත්මිඹ 

 
ඳරිඳහරන ගදඳහර්තගම්න්තු 

අධාක් (ඳරිඳහරන) - ටී.එච්.ඒ. රළසිල් ද සිල්හ භවතහ   

නිගඹෝජා අධාක්ෂා (ඳරිඳහරන)  - යාජන්  එෂස. ඳතිනහදර් භවතහ  

ආඹතන කහර්ඹහාලඹ - ගක්.ඩේලිේ. සුනිල් භවතහ, එල්.ආර්. ජඹර්ධන භවත්මිඹ (වකහය අධාක්රු - ඳරිඳහරන); එම්.ගජ්. 
ගඳගර්යහ භවතහ, ගක්.ඒ.අයි. ගේනහයත්න භවත්මිඹ(ප්රOධහන නිරධහරිහු); එස.ආර්.එම්.එච්.ජී. භයදිහකය ගභගනවිඹ (නිගඹෝජා 
ප්රOධහන නිරධහරි); ඒ.එස.ද සිල්හ භවතහ, එල්.බී.ආර්. ඳද්භසිරි භවතහ,පී.ගක්.ඩී.එස.ඩේලිේ. විගජ්ගුණර්ධන භවතහ, ගක්.ගක්.ඩී. 
 හමිණී භවතහ (වකහය ප්රOධහන නිරධහරිහු); ඩී.වී.ඕ. වීයගකෝන් භවත්මිඹ, ඩී.සී.එස. රඳසිාව භවත්මිඹ, ජී.ආර්.ය.  භගේ 
භවත්මිඹ, ආර්.සී. විජඹතිරක භවතහ (ඳහර්ලිගම්න්තු නිරධහරිහු); ගක්.එම්.ජී.ගක්. ජඹර්ධන භවතහ, ඒ.එස. ධර්භාල භවතහ 
(වකහය  ඳහර්ලිගම්න්තු නිරධහරිහු) 

භන්ත්රීඅ ගේහ කහර්ඹහාලඹ - සී. කරාසරිඹ භවතහ (වකහය අධාක්ෂා - ඳරිඳහරන); ආර්. විතහයණ භවත්මිඹ, එම්.ය.එම්. හසික් භවතහ  
(ප්රOධහන නිරධහරිහු);ගක්.පී. චන්දන භවතහ, පී.ජී.පී. ප්රිදඹාකය භවතහ (වකහය ප්රOධහන නිරධහරිහු); ඒ.ය. අභයසිාව භවත්මිඹ 
(ඳහර්ලිගම්න්තු නිරධහරි) 

විගද්ල ඵතහ වහ න්ධහන ක යුතු කහර්ඹහාලඹ - එස.ඒ.ය. කුභහයසිාව භවතහ (වකහය ප්රOධහන නිරධහරි)  

ප්රOහවන කහර්ඹහාලඹ -  ගජ්.ඒ.ඩී.ආර්. ඵර්නහඩ් භවතහ ( ගජාසඨ ප්රOහවන නිරධහරි); ඒ.ටී.එස. පුසඳ කුභහය භවතහ (වකහය ප්රOධහන 
නිරධහරි); පී.ඩී.එන්. ප්රOනහන්දු භවතහ (ඳහර්ලිගම්න්තු නිරධහරි); ඩේලිේ.වී.ආර්. වික්ර භයත්න භවතහ, ගක්.එස. සිල්හ භවතහ 
(වකහය ඳහර්ලිගම්න්තු නිරධහරිහු) 

ගජාසඨ ර ල ගල්ඛ්යකගඹෝ - ආර්.එම්.ආර්. ගේනහයත්න භවත්මිඹ, එම්.ටී.බී. ගඳගර්යහ භවත්මිඹ, ඩී.සී.ඩී. සරිඹආයච්ික භවත්මිඹ, 
එච්.පී.සී.එස. තිරකයත්න භවතහ, ආර්.ආර්. ළලිකන්න භවත්මිඹ 

ර ල ගල්ඛ්යකගඹෝ - ආර්.පී. යසික යහජඳක් භවතහ  

ගජාසඨ බහහ ඳරිර්තක - ඒ. රුක්භනී ගද්වී භවත්මිඹ, ඒ.ජී.එම්. නන්දනී භවත්මිඹ, එස.එම්. නසීර් භවතහ 

බහහ ඳරිර්තකගඹෝ - එස.එම්.ඒ.ගක්. කරුණහයත්න භවතහ,  එම්. එම්. වලිම්ඩීන් භවතහ     

ගජාසඨ ඵා රහ කශභනහකරු - එස.එල්. දනහඹක භවතහ  

ඵා රහ කශභනහකරු - ඒ.ඒ.එල්. ගඳගර්යහ භවතහ  

ගල්ඛ්යන බහයකරු -   එච්.සී.  රප්ඳත්ති භවතහ  

ගල්ඛ්යන ළකසීගම් අධීක්ක -  ඩී.පී.ගක්. බුත්ිළටිඹ භවතහ  



(xxviii) 

වළන්හඩ්  ගදඳහර්තගම්න්තු 
 

වළන්හඩ්  ාසකහයක -  යාජනී ජඹභහන්න ගභගනවිඹ 

නිගඹෝජා වළන්හඩ් ාසකහයකරු -  ඹළසමින් ෂහයිස  භවත්මිඹ,  එස. චන්ද්රසගේකයන් භවතහ, ඩී.ගජ්.වී. අභයසිාව ගභගනවිඹ  

වකහය වළන්හඩ්  ාසකහයකරු - සී.එන්. ගරොකුගකොඩිකහය ද සිල්හ භවත්මිඹ, ආර්.එල්.එම්. කුභහයසිරි භවත්මිඹ, 
එස.ගක්.එම්.ඩේලිේ. භයගේකය භවත්මිඹ, එච්.එල්.සී. වීයසිාව භවත්මිඹ, ටී.ආර්.එම්. අගනෝයත්න භවතහ, ආර්.ඩී.පී. සුජීනී 
භවත්මිඹ, එෂස.එම්. මුන්තසිර්  භවත්මිඹ, ඩී.පී.ඒ.එන්.එන්. වීයසිාව භවත්මිඹ, ගක්.ජී.එන්.පී. යගඵල් භවත්මිඹ, ගක්.එච්. නීරභනී 
භවත්මිඹ,ගක්. නන්දහ ශ්රීනභ ම භවත්මිඹ. 

ගජාසඨ වළන්හඩ් හර්තහකරුගෝ -  එච්.ඩී.එල්.එස. පීරිස භවත්මිඹ,  ඒ. ගභොගවොභඩ් තම්බි භවතහ,  ගක්.පී.එස. ගඳගර්යහ භවත්මිඹ, 
ගක්.ඒ.එස. දිල්රුක්ෂිකහ භවත්මිඹ, ගක්.ඒ.ගජ්.එස. ගඳගර්යහ භවත්මිඹ, පී.ඩී.ගුණ ම භවත්මිඹ, ජී.එස. නහනහඹක්කහය 
භවත්මිඹ, එස.ඒ. ජඹරත් භවත්මිඹ, ආර්.ගක්. ධර්භ ම ගභගනවිඹ, ගක්.ඩී.එස. කුරයත්න අලුත් භගේ භවත්මිඹ, ගීතහනි 
ර්ණසරිඹ ගභගනවිඹ, පී.වී.ටී.වී.  භගේ ගභගනවිඹ, එස.එම්.ආර්.බී. ඳ ලිඹ භවතහ. 

වළන්හඩ් හර්තහකරුගෝ - ඩේලිේ.ඒ. ඩී.පී. විගජ්ගකොණ්ඩ භවත්මිඹ, එච්.ජී. පජිකහ ගභගනවිඹ, එම්.එස.එම්. ලින්නහස භවතහ,  එන්. 
යහභක්රි සණන් භවත්මිඹ, එච්.ජී. රක්ෂිත භවතහ, එස.එම්.ඒ. කුමුදිනී ගභගනවිඹ, එෂස.එච්.ඒ.එන්. සිල්හ භවත්මිඹ, පී.එම්.ජී.පී. 
ප්රිදඹාගිකහ භවත්මිඹ, එම්.අයි.එස. නිසයහ භවත්මිඹ, ඊ.එච්.ඩේලිේ. ඉයාගිකහ භවත්මිඹ, ටී.ටී. කුභහණහඹක භවත්මිඹ, එච්.ආර්.පී. 
චහන්දනී භවත්මිඹ, සී.ආර්. කරුණහයත්න ගභගනවිඹ, එම්.ඒ.ටී.ඩී. මිල්ර සතළන්න භවතහ, එච්.ජී. භාජුර භවතහ, ඩී.ආර්.ඩී. 
ගවට්ටිගේ භවත්මිඹ, එම්.එම්.සී.ගක්. භහයසිාව ගභගනවිඹ, එම්.පී. නිගයෝෂි ජීනී ගභගනවිඹ, ගක්.පී. ඳත්භහ භවත්මිඹ. 

කහයක බහ හර්තහකරුගෝ -  ජී.එච්. හිරුණි පුන්යහ ගභගනවිඹ, ඊ.වී.ටී.ආර්. එදිරිසිාව භවත්මිඹ, එම්. පුසඳකුභහය භවත්මිඹ,  
ගජ්.ඒ.ටී. භන්තිකහ භවත්මිඹ, පී.ජී.ගක්.එන්. මිහිරි භවත්මිඹ, ටී.ය. වීයගේකය භවත්මිඹ, ඉඳුනිල් ධම්මිකහ භවත්මිඹ 

ගජාසඨ සුික ත කිරීගම් නිරධහරි -  එම්.එම්.එම්. නහර් භවතහ, එස.ඒ.ඩී. භගනෝරි ගභගනවිඹ 

සුික ත කිරීගම් නිරධහරිහු - ගජ්. ගනෞහඩ් භවතහ , එම්.බී.වී.එන්.ටී. ප්රOනහන්දු භවත්මිඹ, ඒ.එම්. සී.එම්. අදිකහරි භවතහ  

ඳටි ත කිරීගම් අධීක්ක - ගක්.ජී. කරුණහයත්න භවතහ  

මුදල් වහ ළඳයුම් ගදඳහර්තගම්න්තු 
 
අධාක් (මුදල්) -  ගක්.ජී.එම්. ජඹලහන්ත භවතහ  

මුදල් වහ ගිණුම් කහර්ඹහාලඹ -  ඩී.එස.ආර්. ගුණයත්න භවත්මිඹ (වකහය අධාක් - ඳරිඳහරන); බී.ඒ. කුභහයදහ භවතහ  (ප්රOධහන 
නිරධහරි); ගක්.ටී.සී.ගක්. පීරිස ගභගනවිඹ, සී.එම්. බුරත්සිාවර භවත්මිඹ (නිගඹෝජා ප්රOධහන නිරධහරිහු); ගක්.ආර්. ගවේයත් 
භවතහ, එස.පී.  භගේ භවත්මිඹ, එච්.ඒ.ටී.ඩී. ගවේහආයච්ික භවත්මිඹ, එස.ඩේලිේ.ටී.ආර්. ද සිල්හ ගභගනවිඹ,  ඩේලිේ.පී.ගජ්. 
පුසඳකුභහය ඳතියණ භවතහ, අයි.ගක්. භයගේකය භවත්මිඹ (වකහය ප්රOධහන නිරධහරිහු); ඩී.එම්.ඩී. අරවගකෝන්  ගභගනවිඹ 
ගජ්.ඒ.ඩී. ජඹසිාව භවත්මිඹ (ඳහර්ලිගම්න්තු නිරධහරිහු);  එම්.ආර්.බී. ගේනහයත්න භවතහ (වකහය ඳහර්ලිගම්න්තු නිරධහරි) 

ළඳයුම්  වහ ගේහ කහර්ඹහාලඹ - ආර්.එම්. අගලෝකහනන්ද භවතහ (වකහය අධාක් - ඳරිඳහරන);  ඩේලිේ.ඩේලිේ. ජඹතිරක භවතහ  
(ප්රOධහන නිරධහරි); ඩී.එස.ඩේලිේ. භයගේකය භවතහ (නිගඹෝජා ප්රOධහන නිරධහරි);  සී.එම්. සුබසිාව භවත්මිඹ, ගක්.සී. ප්රOනහන්දු 
භවතහ (වකහය ප්රOධහන නිරධහරිහු); ආර්.පී.එච්. ගුණගේන භවත්මිඹ (ඳහර්ලිගම්න්තු නිරධහරි); අයි.සී.ගක්. යණසිාව භවත්මිඹ, 
ඒ.ය. ගප්රOේභචන්ද්රස භවතහ  (වකහය ඳහර්ලිගම්න්තු නිරධහරිහු) 

අබාන්තය වි ණන කහර්ඹහාලඹ - එන්.එස.ගක්. ඩදායත්න භවතහ  (වකහය අධාක් - ඳරිඳහරන); එස.බී. කුළු ම්භන භවතහ 
(ප්රOධහන නිරධහරි); එන්.එන්. ගේළල්ර භවතහ (නිගඹෝජා  ප්රOධහන නිරධහරි)  

ආවහයඳහන ගිණුම්  කහර්ඹහාලඹ - ආර්.එන්. අසීස  භවත්මිඹ ( ණකහධිකහරි - ආවහයඳහන) 

ගජාසඨ  ඵඩහ නිරධහරි - ගක්.ඩී. කිළර  භවතහ  

බහය  ළනීගම්  නිරධහරි - ආර්.ඒ.සී. යණඵහහු භවතහ  

ගජාසඨ යප් - ය.එල්.එස. විගජ්ගේකය ගභගනවිඹ  

ගජාසඨ  ඵඩහ බහයකරු (කහර්මික ) - ගක්.එම්.ඒ.බී. දළලිර භවතහ  

ගජාසඨ  ඵඩහ බහයකරු -  

ගජාසඨ මිර දී  ළනීගම්  නිරධහරි - ය.පී.ආර්. ගුණර්ධන භවතහ  

 



(xxix) 

ම්ඵන්ධීකයණ ඉාජිගන්රු ගදඳහර්තගම්න්තු 
 

ම්ඵන්ධීකයණ  ඉාජිගන්රු - එන්.ජී.එස. ගඳගර්යහ භවතහ  

නිගඹෝජා ම්ඵන්ධීකයණ ඉාජිගන්රු -  ඩී.එල්.ඩී. අදිකහරි භවතහ  

ගජාසඨ ප්රOධහන ඳරීක්ක (සිවිල්)  - පී.ආර්.එස.ආර්. ගඳයමුගණ් භවතහ  

ප්රOධහන ඳරීක්ක (විදුලි) - ඩේලිේ.ජී.ඩේලිේ.එම්.පී.පී.බී. වීයගකෝන් භවතහ  

ඳරීක්ක (විදුලි) -  එස. එස. ඇල්විටි ර භවතහ  

ඳරීක්ක (සිවිල්) - පී.ටී.  භගේ භවතහ  

වකහය ඳහර්ලිගම්න්තු නිරධහරි - එම්. එම්. ධර්භගේන භවතහ 

ගජාසඨ කහර්මික නිරධහරි  (විදුලි) -   

කහර්මික නිරධහරින් (විදුලි) - ඩේලිේ.ආර්.ඒ. ද  භළල් භවතහ, පී.ඒ.එස. රලිත් කුභහය භවතහ, පී.ආර්. කරුණහතිරක භවතහ, 
පී.ඩේලිේ.ඒ.ය.ගක්. දඹහයත්න භවතහ  

කහර්මික  නිරධහරින් (සිවිල්) - ගජ්.ඩී.ගක්.ගක්. ජඹසරිඹ භවතහ;  සී. එස. ඵහරසරිඹ භවතහ  

 
 

ආවහයඳහන ව  ෘවඳහරන ගදඳහර්තගම්න්තු 

අධාක්ෂා (ආවහයඳහන ව  ෘවඳහරන ගේහ)  -  එස.සී.බී. ගඳගර්යහ භවතහ,  එල්.ගජ්. කුරතුා  භවතහ 

නිගඹෝජා ආවහයඳහන කශභනහකරු - ඒ.ගක්.ඒ.එල්. අභයසිාව භවතහ  

විධහඹක සඳගේදී-  සී.ආර්. සිල්හ භවතහ  

විධහඹක   ෘව ඳහරක - ඒ.ඒ. වන් භවතහ  

වකහය විධහඹක සඳගේදී -  එන්. මුණසිාව භවතහ  

වකහය  ෘවඳහරක - එස.ඩී.ජී.එස. ගගනවියත්න  භවතහ  

ආඳනලහරහ කශභනහකරුගෝ - ගක්.එම්.එච්. නලින් ගයොඩ්රිග ෝ භවතහ, ඩේලිේ.එම්.ආර්. ජිගන්න්ද්රසසිාව භවතහ,  එච්.ය. ගඳගර්යහ 
භවතහ,  ඩේලිේ.ඒ.ගජ්. වික්ර භසිාව භවතහ, ආර්.එම්. ඹහඳහයත්න භවතහ, බී.ජී.වී. ඳතියණ භවතහ, ගක්.පී. අභයසිාව භවතහ  

ගජාසඨ උදාහන අධීක්ක - ආර්.එස. විජඹහනන්ද භවතහ  

 ෘවඳහරන අධීක්කරු - පී.පී.එන්.එස. පුසඳකුභහය භවතහ, එම්.ඩී. ගඳගර්යහ භවතහ, එම්.ඩී.ඊ.එම්.එන්. කරුණහයත්න භවතහ, 
ගක්.එන්. ඵසනහඹක භවතහ, එස.ඩී. යත්නසිරි භවතහ  

ආවහයඳහන අධීක්කරු - ඒ.පී. යණතුා  භවතහ, එල්.ජී. ජඹර්ධන භවතහ, ගක්.එන්.සී. ගඳගර්යහ භවතහ, ගක්.ඩේලිේ. සරිඹඵණ්ඩහය 
භවතහ, ඩේලිේ.එස.එස. ගඳගර්යහ භවතහ, ඩේලිේ.ඩේලිේ.ආර්. ජඹතිරක භවතහ, ගජ්.ඒ.එන්.එස. ගඳගර්යහ භවතහ, ගක්.ඒ.ඩී.ඒ. 
විගජ්සිරි භවතහ, එච්.ආර්. ඳත්භචන්ද්රස භවතහ, ගක්.ඒ.ඒ. ජඹන්ත භවතහ, ගක්.ඒ.ගජ්.අයි. තිරකයත්න භවතහ, එල්.පී. ගඳගර්යහ 
භවතහ, ගක්.ජී.පී.ගක්.  ම්රත් භවතහ 

ගජාසඨ මුළුතළන්ග යි ළඳයීම් අධීක්ක - ඩේලිේ.එන්.ඩේලිේ.එල්. සිල්හ භවතහ  

ගජාසඨ අාල බහය සඳගේදී - ය.ආර්.ආර්. ප්රOනහන්දු භවතහ  

අාල බහය සඳගේදී -   එස.ඊ. ජිනදහ භවතහ, ඩී.ජී. යණසිාව භවතහ, ගක්.ඩී.එස. ඳළගෝෝනිඹස භවතහ  

ප්රOධහන සඳගේදීහු - ඩී.එම්.ජී. ධමූරහල් භවතහ, එච්.ඒ. ඳද්භකුභහය භවතහ, ආර්.ජී.ගක්. කනආයච්ික භවතහ, ඩේලිේ.ඩී.ගජ්.ඩී. 
වික්ර භසිාව භවතහ, ගක්.ඩී.ය. ගුණයත්න භවතහ,  බී. භල්ලුහඩු භවතහ, ඩී.එස. ගෝභවීය භවතහ, ඒ.ආර්.ජී. ගුණර්ධන භවතහ   

 

 

ාසථහදහඹක ගේහ ගදඳහර්තගම්න්තු 
අධාක්ෂා (ාසථහදහඹක ගේහ) - ගජ්.ආර්.  ජවීය ආයච්ිකගේ භවතහ  

බහගල්ඛ්යන කහර්ඹහාලඹ -  එච්.ඊ. ජනකහන්ත සිල්හ භවතහ (වකහය අධාක් - ඳරිඳහරන), සී.අයි. දිහනහඹක භවත්මිඹ, අනිල් 
ගවේහම් භවතහ, එන්.ආර්.ඩේලිේ. අබඹර්ධන ගභගනවිඹ (ප්රOධහන නිරධහරිහු); ඩේලිේ.ඒ.ගක්.සී. උඩගඳොර භවතහ, පී.එච්. 
කුභහයසිාව භවතහ,   එච්.එම්. සී. එන්. ගක්. ගවේයත් භවත්මිඹ (නිගඹෝජා ප්රOධහන නිරධහරිහු); එච්. ආර්.සී. සිල්හ භවතහ (වකහය 
ප්රOධහන නිරධහරි); ගජ්. නසීර්ඩීන් භවතහ, එස.ඒ.එම්. හීඩ් භවතහ (ඳහර්ලිගම්න්තු නිරධහරිහු) 

ඳනත් ගකටුම්ඳත් කහර්ඹහාලඹ -  ජී. තච්චනයහණි ගභගනවිඹ (වකහය අධාක් - ඳරිඳහරන); ඊ.ඒ.ඩී. දඹහ ඵන්දුර භවතහ (ප්රOධහන 
නිරධහරි); එම්.එම්.එම්. භේරුක් භවතහ (නිගඹෝජා ප්රOධහන නිරධහරි); ජී.එන්.ඩී. තිරකයත්න භවත්මිඹ (වකහය ප්රOධහන 
නිරධහරි); බී.ගජ්. අගේසිාව භවත්මිඹ, ආර්.ඒ.එන්.ඩී. අල්විස භවත්මිඹ (ඳහර්ලිගම්න්තු නිරධහරිහු)  

කහයක බහ කහර්ඹහාලඹ - එන්.එස. වික්ර භයත්න භවත්මිඹ (වකහය අධාක් - ඳරිඳහරන); ඒ.ඒ.එස.පී. ගඳගර්යහ භවතහ  (ප්රOධහන 
නිරධහරි); වී.පී.ජී.එස. විදහනතියණ භවත්මිඹ (ඳහර්ලිගම්න්තු නිරධහරි) 

උඳගද්ලක කහයක බහ කහර්ඹහාලඹ -  ඩේලිේ.ඒ.ඒ. නන්දිනී යණක භවත්මිඹ, ඩේලිේ.එම්.පී. ද සිල්හ භවතහ (වකහය අධාක් - 
ඳරිඳහරන); ඒ.එම්. නිරහමුදීන් භවතහ (නිගඹෝජා ප්රOධහන නිරධහරි); ටී.ගක්. ජඹර්ධන භවතහ, එල්.ඒ.ඒ.පී. දිහනහඹක භවත්මිඹ 
(වකහය ප්රOධහන නිරධහරිහු); එච්.ආර්.ද ගොයිහ භවත්මිඹ, ආර්.පී.යි.ටී. රුවිතහන භවත්මිඹ, (ඳහර්ලිගම්න්තු නිරධහරිහු) 



(xxx) 

යජග  ගිණුම් ිළිතඵ වහ ගඳොදු ාහඳහය ිළිතඵ කහයක බහ කහර්ඹහාලඹ -  එම්.එන්. පීරිස භවතහ (වකහය අධාක්ෂා - ඳරිඳහරන); 
ඒ.සී.පී. සරිඹප්ගඳරුභ භවත්මිඹ (ප්රOධහන නිරධහරි); ඩේලිේ.පී.එල්. ජඹසිාව භවතහ,  ඊ.ඩී.ගජ්. වික්ර භසිාව භවතහ  (නි ගඹෝජා 
ප්රOධහන නිරධහරිහු);  ඩී.ආර්.එස. ප්රOනහන්දු භවතහ, ය.එන්. ඳණ්ඩිත භවත්මිඹ, ටී.එම්.ආර්.පී.ගක්. ගතන්නගකෝන් භවත්මිඹ
(වකහය ප්රOධහන නිරධහරිහු); ඩේලිේ.ජී. සුනිල් ලහන්ත භවතහ, ඒ.පී.ගක්.ගක්.පී. තිරකයත්න ගභගනවිඹ (ඳහර්ලිගම්න්තු 
නිරධහරිහු)  

භවජන ගඳත්ම් ිළිතඵ කහයක බහ කහර්ඹහාලඹ - ඊ.ඩී.එස.එම්. ප්රOනහන්දු භවත්මිඹ (වකහය අධාක් - ඳරිඳහරන); ගක්.ජී. යත් 
කුභහය භවතහ (ප්රOධහන නිරධහරි); ඩී.ඩී.ය.ගක්. මුණසිාව භවතහ (නිගඹෝජා ප්රOධහන නිරධහරි); එම්.ගක්.එස.ඩී. අල්විස භවත්මිඹ 
(වකහය ප්රOධහන නිරධහරි); ආර්.ඒ.ආර්.එල්. යණක භවතහ,  එම්.ආර්.ඩී.ටී. තිරකසිරි භවතහ (ඳහර්ලිගම්න්තු නිරධහරිහු) 

පුසතකහරඹහධිඳති - සී.  කුරුප්පු භවතහ  

නිගඹෝජා පුසතකහරඹහධිඳති - පී.එච්.එන්. ගප්රOේභසිරි භවතහ  

වකහය පුසතකහරඹහධිඳති -  ගක්.ඒ.ඩී.ආර්. ගේඳහලිකහ ගභගනවිඹ, එස.එල්. සිඹහත් අවභඩ් භවතහ  

කනිසඨ වකහය පුසතකහරඹහධිඳති 1 ගේේණිඹ - එච්.එස. යත්නහඹක භවත්මිඹ        

කනිසඨ වකහය පුසතකහරඹහධිඳති  -   සුනිල් වල්ගප් භ භවතහ, ඩේලිේ.ඒ. ගුණයත්න භවතහ, ජී. යත්නහඹක භවතහ      

ප්රOධහන ඳර්ග ණ නිරධහරි -  ජී. කුභහනහඹක භවතහ  

ඳර්ග ණ නිරධහරි -  එම්. අජිඩීන් භවතහ, ඩී.එම්.එම්.එම්. දිහනහඹක භවත්මිඹ, ජී.ආර්.  අග හ ග ොඩ භ ගභගනවිඹ 

වකහය ඳර්ග ණ නිරධහරි - එච්.පී.ඒ.එස. අගේගකෝන් භවත්මිඹ, ආර්.එන්.එච්. විගජ්තිරක භවත්මිඹ 

ප්රOධහන ඳහර්ලිගම්න්තු කථහ ඳරිර්තක  -   ඩේලිේ.එම්.ය. ඵණ්ඩහය භවතහ  

නිගඹෝජා ප්රOධහන ඳහර්ලිගම්න්තු  කථහ ඳරිර්තකගඹෝ  -  එම්.ඉගඩ්.එම්. භර්සුක් භවතහ, අයි.එල්.අේදුල් ජේඵහර් භවතහ 

ගජාසඨ ඳහර්ලිගම්න්තු කථහ ඳරිර්තකගඹෝ - ගක්.එම්. ක්රි සග ෝඳර් භවතහ, එම්.එස. ගයින් ෂහසිල් භවතහ,  අයි.ඩී.එල්.  යත්නසීලී 
භවත්මිඹ,  ගජ්.ඒ.එස.පී. ගඳගර්යහ භවතහ, ගක්.ඩී.ආර්. ඳද්භසිරි භවතහ, ඒ. යනඵහනන්දන් භවතහ, සී.ගජ්. කරුණහයත්න 
භවතහ 

ඳහර්ලිගම්න්තු  කථහ ඳරිර්තකගඹෝ -  ඒ.ජී. ගභොවභඩ් ෆික්රි භවතහ, එස.ආර්.එම්. නිහම් භවතහ, ජී.එෂස.බී. සුගර්සයන් භවතහ, 
එන්.බී.සී.ගජ්. නිසා  භවත්මිඹ, ඩී.ඩී.වී.එන්. ධම්භගේ භවතහ, එච්.වී.එස. හීන්ගදනිඹ භවත්මිඹ, ජී.වී.එස. විගජ්සිාව භවතහ, 
ඩේලිේ.එම්. යහජඳක් භවතහ, පී.එල්.පී.එල්. කුභහයසිරි භවතහ, පී. ලහන්තකුභහර් භවතහ, එස. යගම්සකුභහර් භවතහ, ආර්. න්ති 
ගඳගර්යහ භවත්මිඹ, එම්. අජිත්කුභහර් භවතහ, එස. ගද්යහජ් භවතහ, ජී. ගජඹචන්ද්රස භවතහ, එම්.එච්.එම්. යහමිස භවතහ,  
ඊ.එම්.එන්.එස.එම්. ඒකනහඹක භවතහ 

 

 

ගතොයතුරු ඳද්ධති වහ කශභනහකයණ ගදඳහර්තගම්න්තු 
 

අධාක්ෂා (ගතොයතුරු ඳද්ධති වහ කශභනහකයණ) - එච්.එම්.සී. ගඳගර්යහ භවතහ  

ඳද්ධති ඉාජිගන්රු - එන්.බී.ය. න මු භවතහ  

ඳද්ධති  විලසගල්ක - එම්.ඊ.ජී.එන්. භයවීය භවතහ  

න්නිගේදන / ආයක්ක ඉාජිගන්රු - ජී. එන්. රක්භවල් භවතහ  

ඳද්ධති ළරසුම්කරු - ගක්.එන්.ඩී. අභයසිාව භවත්මිඹ  

ඳද්ධති ඳහරක -  ඒ. එස. ඩී. එම්. වික්ර භයත්න භවතහ  

ගේ අඩවි ජහර ඳහරක - එන්.ජී.එල්.එස. කරුණහතිරක භවතහ  

ඳරි ණක ළඩ වන් ම්ඳහදකරු  - ඩී. ඳණ්ඩිත භවතහ, සී.ගජ්. විල්ගරෝයආයච්ික භවතහ  

නිගඹෝජා  ප්රOධහන නිරධහරි - එම්. එන්.  විතහනගේ භවත්මිඹ 

ගේ ාසකහයක (සිාවර / ඉාග්රී සි) - ය. එල්. ගී නගේ භවතහ  

ගේ ාසකහයක ( ඉාග්රී සි/ ගදභශ) - එම්.එන්.එම්. ෂි ෂහක් භවතහ  

වකහය ඳරි ණක ළඩ වන් ම්ඳහදක - පී.එල්.අයි.ජී. කුගර් භවත්මිඹ 

වහඹ කවුළු ම්ඵන්ධීකහයක - බී. එන්. එච්.  තිගේයහ භවත්මිඹ 

ගජාසඨ ඳරි ණක ක්රි ඹහකරුගෝ -  පී. ගජවන්ඹහ භවත්මිඹ,  ගජ්.එස. ගකොශමගේ භවතහ, ගක්.ජී.එස. ගේන්දි භවත්මිඹ 

ඳරි ණක ක්රි ඹහකරුගෝ - ය.ඩේලිේ.පී. ධර්භප්රිදඹ භවතහ, එන්.එන්. ගවට්ටිගේ භවත්මිඹ, ඩේලිේ.එච්.ය.ඩී. ිළඹතුා  භවතහ, 
ඒ.ජී.ආර්.ගක්. අගේයත්න භවතහ, එන්.ඩී.ඩී.පී. ගප්රOේභසිරි භවතහ, ගක්.පී.පී.එස. ගයෝභර්ධන භවතහ, ගක්.ඩී.ජී.එම්. ක්රි හන්ත 
භවතහ, ඩේලිේ.ඩී.ඒ. ජඹරුක්ෂි භවත්මිඹ, එල්.ජී. ආශික් අලි භවතහ, ඒ.ආර්.එම්. රිකහස අලි භවතහ, ඒ. එම්. ෂවුසුල් අමීන් භවතහ  

ඳරි ණක තහක්ණගේදී - ජී.එම්.ටී. ගඳගර්යහ භවතහ, එච්.එස. තාජිත් භවතහ  

තහක්ණ වහඹක -  ඩේලිේ.එස. සුයා  භවතහ, වී.ආර්.එස.ගජ්. ගෝභයත්න භවතහ 
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தரரளுவந உயவௐதறணவகவ 

[2010, வௐதறநவ 8  வதரதுவ் ஶவயேவ வரறவுவெவவௐதவோஶடரவ] 
 

அ 

அஷடவெகனரவ,  அ. (வணற) 

அவௌரஷன, ஶடசு ெறெவெற  (வணற) 

அவ்ரவெக, றவம (ஶெறவௐ தவோடிவ)  

அவ்துஶகரன, றயற னர    (இவ்றணபுரற) 

அரஉவனர, .வ.வ. (றகரடுவன) 

அவௐதுவ யயைவ, வரயவோ யரறவ (கவௌடி)                                                                                                          

அவௐதுவ கரவ, .ஆவ.வ. (கவௌடி) 

அஶதகுவண, ஶரயற (களுவ்துஷந) 

அஶதெறவேய, அஶெரவெ   (குயரகவ) 

அஶதவண, யறவ ரதர (ரவ்ஷந) 

அஶதவண, . னவெ வவ ரதர (ரவ்ஷந) 

அதுவேக, ஶ ரவ அவணல வரநவவ (கவதயர) 

அவீ கறவ (அவதரவஶரவோஷட) 

அபநக, ெவ்  (கவௌடி) 

அபநக, டி.வ.தற.  (கவௌடி) 

அரறஶவ்றவ,  தரவெகறவெவவ (வோடவெகபவௐபு) 

அனகறவண அ.அ. னெவ,  (கவதயர) 

அனவநறவ, வெவஶவறரற  (ரவௗவௐதரவ) 

அனவ, டிரவ  (ஶெறவௐ தவோடிவ)  

அயவௐவதய, டனவ  (ஶெறவௐ தவோடிவ)  

அயறயரஶ, ெவ (ரவ்ஷப)  

அயவ்கஶக, யறவரணவ (கவௌடி) 

அவவ, .வை.வ.  (ஶெறவௐ தவோடிவ)  

அ றவ் குர, கவவதரவெக ஶயஶக (கரயே)   

இ 

இவறக, ஶவயவன கவேகரணவஶக  (அவதரவஶரவோஷட)  
 

 
 

வெகரவெக, வ. வறறவ், (ரவ்ஷப)  

வெகரவெக, றவதறவோ தவௌடர  (அநரபுவ)  

வெகரவெக, ரற.தற. ( குயரகவ) 

க 

கவேகவ, துஶணவ   (இவ்றணபுரற) 

கபீவ, வரயவோ யரறவ வரயவோ (ஶககரஷன) 

கஶக,   அஶணரர  (ஶெறவௐ தவோடிவ) 

கஶக, இயன வக தறஶெண   (கரயே) 

கனவ், ெறநறதரன  (வதரனணயஷ) 

கவயேவ், றவம ற வ்ண  (அநரபுவ) 

கயரறனக,  கவ  (கரயே) 

கயரரவெக, வீவற ெவறஶவ (வகரளவபு) 

க ல, றரண ஆவைெறஶக தரவவ ெவறெறநற (ரவ்ஷந) 

கரரறெவ, அவெகறன றரவ   (குயரகவ) 

கறரறவன, னவவ தவௌடர   (கவௌடி) 

கறஶய, வரயரவ னரவ  (வகரளவபு) 

குஶெக, வவ ெவ் றவெகறெறவேய  (வதரனணயஷ) 

குஶெக, டிவ   (ஶெறவௐதவோடிவ) 

குஶெக, ஶயரவ  (ரவ்ஷந) 

குவ்ண, ஆவைெறஶக ெவ் குர (கவதயர)  

குவண கலரவொ ண யதெறவேய (ஶெறவௐதவோடிவ) 

குவண, ெ றவ  ரவ  (கரயே) 

குவண, றஶணவ (வகரளவபு) 

குவண, தவதுன  (வகரளவபு) 

குவண,  ெ குவௐ (கவதயர)  

குவண, பணெறவேக கரரறெவ அ.அ. அவௐபுயரறனரஶக வரவ ஶெரரெ   (றயஶகரஷன) 



(xxxiv) 

குரதுவேக,  லவ  (வகரளவபு) 

குஶ, வ றஶணரவவோ  (களுவ்துஷந)  

வகவோடவகரட,  வ (வகரளவபு) (2011, வதவௐயரற 7 ஆவ றகறறயேயவது)  

வகரவ்னரன, றவன (களுவ்துஷந) 

 

ெ 

ெவெஶகரவ, பறவஶெனரஶக ெவறஶெண  (அநரபுவ) 

ெெறவேய, யறவ  புவ்ரெ  (களுவ்துஷந)  

ெவீ, வேகப தறவெறநற  (ரவ்ஷந) 

ெவதவவ, இர ஶரவ  (றயஶகரஷன) 

ெதவ  ஈவதரவ    (ரவௗவௐதரவ) 

ெறவதனரவௐதறவோடி, வொ றவ்  (ஶககரஷன) 

ெறவர, அயது ஶனரவவ வநரவஶன துறவ (வகரளவபு) 

ெறவர, ஶவறவ (கவதயர) 

ெறயேவேகவ, பவ்து  (ஶெறவௐதவோடிவ) 

ெறநறஶெண, தவஶனவ்ஶ கரனனரஶக ஷவ்றரறதரன (வதரனணயஷ) 

ெறநலவ, ெறஞரணவ  (ரவௗவௐதரவ) 

சுறதரன, உடுவோடுஶக  ணவ்தறரற றனவேக (வகரளவபு) 

சுவறவ, றரதவ ஆதறகரவ   (ஶெறவௐதவோடிவ) 

சுவரயேணல, றயற உஶதக்ஷர  (கவதயர) 

சுரறரவ, டி.வ.   (ஶெறவௐ தவோடிவ) 

சூரறஆவைெற, ெவறெறநற ஆரறவேம  (வதரனணயஷ) 

சூரறவௐவதய, ஶ .ஆவ.தற.  (ஶெறவௐ தவோடிவ) 

வெவரெர, வதரவணவதனவ   (வோடவெகபவௐபு) 

வெவணறவ்ண, அரவு  (ஶககரஷன) 

வெவணறவ்ண, னவவ தறவது  றனக (ததுஷப) 

வெவணறவ்ண, ஶ ரவ  (இவ்றணபுரற) 

ஶெெறவேய, அெவேக வெயரவ  (அநரபுவ) 

ஶெணெறவேக, அவ ளண சு ல  (வகரளவபு) 

ஶெணரறர ர, ரஷ. ஶெரசுவவ  (ரவௗவௐதரவ) 

ஶெணரரவெக, றயற தவணடீவ ஶநரவ  (வகரளவபு) 

ஶெணரரவெக, ெவ யஶவ தரவெகற (கவதயர) 

ஶெணரவ்ண, ர ற (களுவ்துஷந) 
 

 

 

ரவ்ண, வதவோடிகறரறஶக  (றகரடுவன) 

 ெறவர, அகவவதரடி வரயரவ தறரறவண  (கரயே) 

 ெறவர, றவனவற றவ ெறநறதரன  (ததுஷப) 

 ெறவர,  ற. வ. யவ  (ஶெறவௐ தவோடிவ) 

 வெரவெர, கரறணற ற றவ் ற பணற    (வரணரகஷன) 

 வெரவெர, றரறரது வொ றவ்  (இவ்றணபுரற) 

யரவெக, அ வற  றஶ ஶெக  (ரவ்ஷந) 

றகவதவ, உஷடவௐதவ தணற  (நுவயேர) 

றஶெர, அவவ ரெறநற  (புவ்பவ) 

றமரரவெக, அந குர  (ஶெறவௐதவோடிவ) 

றமரரவெக,  வ வ றவ  (நுவயேர) 

றமரரவெக, ெரயேவ  (குயரகவ ) 

றமரரவெக, வ.தற. (கவௌடி) 

றமரரவெக, றமரரவெக பறவஶெனரஶக ஶரயகுர  (ரவ்ஷப) 

றமரரவெக, துறவ  (அநரபுவ) 

றமரரவெக, வீகுர   (புவ்பவ) 

றமரரவெக னயேவ்   (ஶககரஷன)  

வவௐவதய, தரயே குர  (களுவ்துஷந) 

வவணவெஶகரவ,  ணக தவௌடர   (ரவ்ஷப) 

ஶரணவர, டவெபவ  (ரவௗவௐதரவ) 

வரவௌடரவ,  வெௌறபவவ்ற ஆயபகவ இரரவ   (நுவயேர) 

வபபீவெ, வரயவோ ரலவௐ (றயஶகரஷன) 



(xxxv) 

 

ரரவெகர, வ.ஶக.வ. ந  (கரயே) 

ரரவெகர, ரசுஶ  (இவ்றணபுரற) 

ரறவண,  ஆவ.வ.வ.தற.   (குயரகவ) 

றபு ஆவைெற, னக்ஷவ (வகரளவபு) [2010 எவெஶரதவ 12 ஆவ றகறறயேயவது] (அெறனஷவௐதறவ 66(ஈ) உத உயவௐபுஷறவகலவௗ 

தரரளுவந ஆெணவ நறரகறயுவபது)  

ஶரகரயேவேகவ, சு. (வணற) 
 

த 

 

தெலவ, ஶெகுரவூவ் (வோடவெகபவௐபு) 

தவௌடர, ஶக.டதறவயு. ரவ   (குயரகவ) 

தவௌடர, றயற குனதுவேக றெரரவெக பறவஶெனரஶக ெவறரற    (அநரபுவ) 

தவௌடர, தரயே  வேஶக   (புவ்பவ) 

தவௌடர,   ெறவேக பறவஶெனரஶக  ரணக தறரறவ  (ஶெறவௐதவோடிவ) 

தவௌடரரவெக, இவறக  (குயரகவ) 

தவௌடரரவெக, ெவெகவவ்ற தவௌடுகரத டவ  (கவதயர) 

தவ்ற, அகனவேக புவ்றக  (ரவ்ஷந) 

தவ்ற, ஶவ   (கரயே) 

தவ்ெறரற, ஷ. ற. (ஶககரஷன) 

தறயுலவ, அவௐதுவ நறமரவ் (வணற) 

தவரவெக, ரரரவ்  (குயரகவ) 

தரனசூரற, ஆவைெறனரஶக  கவ்  (ஶககரஷன) 

தரயெவெ, பவ்யே தரர (வணற)  [2010 டிெவதவ 9 ஆவ றகறறயேயவது] 

தரயெவெ, யளஷணவ   (வணற) 

தறஶெண, பீ.வை.பீ.  (றகரடுவன) 

தறதர, கஶெவ  (வகரளவபு) 

தறஶவைெவறவ, ஆயபகவ கவஷர  (ரவௗவௐதரவ) 

தறஶரம, அதவவண ஶனரஶக   ெவதறக (ஶககரஷன) 

தறஶரம, ெ றவ்  (அவதரவஶரவோஷட) 

தறஶ வ, அவைெறஶக வரவ சுெறவ  (வகரளவபு) 

பீரறவ,  ல.வ.  (ஶெறவௐதவோடிவ) 

புவொெறறனஶ, சுெவ கவகப (இவ்றணபுரற) 

புவ்ரம, அவறவண வெகனஶக யைவ ெரறக  (ததுஷப) 

புவதகுர, அவௐபுயரறனரஶக ஶரய  (ததுஷப) 

புவதகுர, .பீ.  கவ்  (வரணரகஷன) 

வதவணரவது,  அயவறவெக  (புவ்பவ) 

வதவணரவதுபுவஶப, றயற அ. சுவறணற  (கவதயர) 

வதவணரவது,  றவஶரவ  (புவ்பவ) 

வதவணரவது,  ஶ ரவவடவ  (குயரகவ) 

வதவணரவது, யரறவ   (ததுஷப) 

வதஶர, அ றவ் தவ்கரவ  (களுவ்துஷந) 

வதஶர, அ. அ. ஆவைெறனரஶக னவவ ெவ  (ரவ்ஷப) 

வதஶர, கவவ யேணஶக ஶ ரெவௐ னயேவ் றஶரரவ  (புவ்பவ) 

வதஶர, ரரவெகர வகுன தவோடவதவறஶக றஶரவ அவவோயே தறரறவ  (புவ்பவ) 

வதஶர, தறவறனஶக, அவணற றவெடவ  (புவ்பவ) 

வதஶர, பீயேவெவ  (கவதயர) 

வதஶர, ஶதரறர ததுஶக டினரவ தறரறவெவ அவெனவ  (ததுஷப) 

வதஶர, வன ஆவைெறஶக கரறணற  றவெ  (குயரகவ) 

வதஶர,  ஶ ரெவௐ ஷவெகவ   (ஶெறவௐ தவோடிவ) 

ஶதயவகரட,  அவைெறஶக ற றவ்  (வரணரகஷன) 

ஷதெவ, வரயவோ கரெறவ வரயவோ  (றகரடுவன) 

வதரவஶெகர,  ல ெவ் ெவறனரவ  (வகரளவபு) [2010 வெவௐவவதவ 29ஆவ றகறறயேயவது] (அெறனஷவௐதறவ 66(ஈ) ஆவ 

உயவௐபுஷறவ தறகரவ ஆெணவ நறரகறயுவபது) 

வதரவஶெவெகர, றயற ரனணல (ஶெறவௐதவோடிவ) [2012 வெவௐவவதவ 24ஆவ றகற இர றணரர] [2012 வெவௐவவதவ 24ஆவ 

றகற றணவ] 

வதௌவ, அ. அவௐதுவ யலவ் பயவவ்  (வகரளவபு) 
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ஶகவவ, றயற ற கனர  (ரவௗவௐதரவ) 

சூவ, நூவடீவ (வணற)    [இநவௐபு : 02 டிெவதவ 2010] 

வ்துதவௌடர, வ்ரவெக பறவஶெனரஶக வொ றவ்   (வரணரகஷன) 

ரவணவௐவதய, அ. அ றவ்குர (கவதயர)  [2013 யூவ 03 ஆவ றகறறயேயவது] 

றவ்தரன, வை.ஆவ. (ஶககரஷன)  

பவ்துகுரண, ெவ் ெவறெறரற  (அநரபுவ) 

பதுவயவோடிகஶக றரவ  (கரயே) 

பபறவ, றரகபவவ்ற   (ஶெறவௐ தவோடிவ) 

பயஶகசு, ெவறகுரவ    (ரவௗவௐதரவ) 

பவதர, வரயவோ ஷதெவ  (கவௌடி) 

ஶரணவ ஶவ, . வனரன  (ஶெறவௐதவோடிவ) 

வரயவோ, அவனவ வரயவோ ெயைவ (ஶெறவௐதவோடிவ) 
 

 

ரவௐதர, அந தறரறவண  (குயரகவ) 

ஶரகர வ, ஆவ.  (ஶெறவௐ தவோடிவ) 

ஶரஶகவவ, ெலணறவ்வதற   (வோடவெகபவௐபு) 
 

 

ெறவேய, ஆவைெறஶக வநரெரவ அநயவ் (வதரனணயஷ) 

துவேக, அவ ளண (களுவ்துஷந) 

துவேக, வெவற கனர  (ஶெறவௐ தவோடிவ) 

துவேக, யவ    (கவதயர) 

வெக, தரவோடபற ெவதறக  (வகரளவபு) 

வ்ரவெக, ஆவ.வ.ெற.தற. (நுவயேர) 

வ்வ்ஶ, றவ வனரயரவ   (கவௌடி) 

ண ஶவ, . அவ்துயேஶ  (களுவ்துஷந) 

வபுவெவவன, வகவயயே (கவௌடி) 

ரரகறயவவ, ஶெதுஶவ ெரற  (நுவயேர) 

ரரவெக, அ.அ. வொ வ (இவ்றணபுரற) 

ர துஷ, சுவவ வதயரவ  (நுவயேர) 

ர தவெ , ெவ   (அவதரவஶரவோஷட) 

ர தவெ , றயற  றயதர லதறகர (அவதரவஶரவோஷட)  

ர தக்ஷ, ரவ (அவதரவஶரவோஷட)  

ர தவெ , வதவவ ஶரய  (கவதயர)  

ர தவெ , ற ரம (வகரளவபு) 

ஶரய, ெணல   (இவ்றணபுரற)  

 

ன 

வனரவெகுஶக,  கரறணற (வகரளவபு) 

வனரவெகுதவௌடர, றஶ ெறவேய  வீ பறவஶெனரஶக உறவ் ெவே  (ததுஷப) 

 

 

வெகுவபு,  ரணக  (இவ்றணபுரற) 

வணறஆவைெற,  றயற ஆவைெறஶக தறவ்ரஶற   (இவ்றணபுரற) 

றவெகறெறவேக, வவ வ  (குயரகவ) 

றவெகறெறவேக,  றவ  (வகரளவபு) 

றவெகறரவெக, றதுந  (களுவ்துஷந) 

றவெகறரவெக, வ்ணெறநற  (ஶெறவௐதவோடிவ) 

றவெகறவ்ண, இரவ  (ஶெறவௐ தவோடிவ) 

றர, உதரயே றவம  (ஶெறவௐதவோடிவ) 

றரண கஶக, அறவ் ஶநக (ததுஷப) 

றரகபவவ்ற, அவௐதரவ்துஷ  (ரவௗவௐதரவ) 

றஶ ெறவேக, ஆவைெறஶக பதுவயவோடி றவ வெணவ்  (குயரகவ) 

றஶ ெறவேக, ர ல     (ஶெறவௐ தவோடிவ) 

றஶ ஶெக, ஆவைெறஶக கஶணவதரன டுயேவௐ தவௌடுன வதஶர (கவதயர)  
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றஶ வண, றஶணவற யவ  (கவதயர) 

றஶ றவெ, றயற வரற  (றகரடுவன) 

வீவெஶகரவ, பயளதுக ஶயஶக குவ்ண  (கரயே) 

வீவெவகரடி, ெவற (கரயே) 

வீஶெக, ெவ் தறணவ  (றகரடுவன) 

வீவேம,  றவ   (வகரளவபு) 

வீவண, ஆவ.ஆவ.வ. ரறவெ தறெவண   (கவௌடி) 

வஆவைெற,  றயைவௐ   (அவதரவஶரவோஷட) 

வவக,  குர  (களுவ்துஷந) 

  

 சூரற, கய (கவதயர) 

 சூரற, ெணவ்  (ரவ்ஷந) 

 ஶெக, ரெறநற (குயரகவ) [2013 யூஷன 29ஆவ றகற இர றணரர] 

 ஶெக, யவகவயே ஶனகவனரஶக தறஶனரவ  (இவ்றணபுரற) 

 ஶெண, றயற சுஶர (வரணரகஷன) 

 வ்ண, தறவேக  (புவ்பவ)   

 வ்ண, ற.ப. (ஶெறவௐதவோடிவ) 

 வண,  னவ்  (கவதயர)  [இநவௐபு: 30 ஶ 2013] 

 ரவகரட, அவைென (ஶெறவௐ தவோடிவ) 

வ வ்றணவ வ நவேகர, (நுவயேர) 

ய 

யவெகலவ, . இததுவ நவுவௐ (கவௌடி) 

யெவ அயே, வரயவோவதற  (ஶெறவௐதவோடிவ)  

யவதுவவணவ்ற,  சுணறவ  (வகரளவபு) 

யரறெவ, தரயேவஶக  (அநரபுவ) 

யரலவ, யபீவௐ வரயவோ வரயவோ  (றகரடுவன) 

யறவபுவனர  வரகவோ வனவௐஷத, ஆயேவ வரகவோ  (வோடவெகபவௐபு) 

ஶயவ், கணக   (ஶககரஷன) 

ஶயவ், ற ற   (கவதயர) 

ஶயவ்,   வ்ண  (குயரகவ) 
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இனவேஷகவை ெணரக ஶெரெயேெவெ குடிசு 

ெணரறதற 

ஶகு யறவ ர தவெ  

அஷவைெஷ 
 

தற அஷவைெயவ வதபவ் ெரெண,  அயவகவ  அஷவைெயவ  - ரவௌபுறகு டி.வ.  வ்ண  

வனரவோெற வயவ உவோகவோடஷவௐபு  அஷவைெவ  - ரவௌபுறகு வ்ணெறநற றவெகறரவெக 

உவுவௐ தரதுகரவௐபு  அஷவைெவ  - ரவௌபுறகு பீ. ரவ்ண 

லவவௐதரெண, லவப பகரஷவ்து அஷவைெயவ தரரளுவநவை ெஷத பவயவ - ரவௌபுறகு றவ ெறநறதரன  ெறவர 

உவ கவற அஷவைெவ - ரவௌபுறகு வ.தற. றெரரவெக 

க அயவகவ  அஷவைெவ  - ரவௌபுறகு .வை.வ. வதபவ 

வபறரவோடயவகவ அஷவைெவ  - ரவௌபுறகு (ஶதரெறரறவ)  ல.வ. பீரறவ 

சுகரர அஷவைெவ  - ரவௌபுறகு ஷவ்றரறதரன ெறநறஶெண 

வதரது றயரக, உவரவோடயவகவ அஷவைெவ - ரவௌபுறகு டதறவயு. டி. ஶ . வெவணறவ்ண 

தரரளுவந அயவகவ அஷவைெவ  - ரவௌபுறகு (றயற) சுஶர  ல.  ஶெண 

ெவஶெ றற கூவோடிஷவௐபு   அஷவைெவ –  ரவௌபுறகு (கனரறற) ெவ் அபநக 

கரவஷட பவவௐபு, கறரற ெணெபக அதறறயவ்ற அஷவைெவ - ரவௌபுறகு ஆயபகவ வரவௌடரவ  

ெபக னவபுரற   அஷவைெவ - ரவௌபுறகு றவஶரவ தவணரவது 

தரவ  ஶெஷகவ அஷவைெவ  - ரவௌபுறகு  லவ குரதுவேக 

ய, ெவெற அஷவைெவ  - ரவௌபுறகு (றயற) தறவ்ரஶற வணறஆவைெற 

வதவஶநரயேவெ ஷகவ்வரறவகவ அஷவைெவ - ரவௌபுறகு அநு தறரறவண ரவௐதர 

ெறயவ அதறறயவ்ற, கபறவ அயவகவ  அஷவைெவ  - ரவௌபுறகு றவம கவயேவ் 

லவவேகவ, டிகரனஷவௐபு அஷவைெயவ அெரவேகவெ கவோெறறவ பவஶகரனரெரநவ - ரவௌபுறகு றஶணவ குவண 

தரவதரற ஷகவ்வரறவகவ, ெறய வரறவபவெற அதறறயவ்ற அஷவைெவ  - ரவௌபுறகு டவெபவ ஶரணவர 

சுவநரடவ, புதுவௐதறவெகவ்வெக ெவெற அஷவைெவ  - ரவௌபுறகு .டி. சுெறவ தறஶ வ 

சுஶெ யவ்துவ்துஷந அஷவைெவ –  ரவௌபுறகு ெரயேவ றெரரவெக 

லற அஷவைெவ –  ரவௌபுறகு நவுவௐ யகலவ 

கறரற அயவகவ   அஷவைெவ  - ரவௌபுறகு அரவு வெவணறவ்ண  

வரறவ, வரறவ உநவுகவ அஷவைெவ  - ரவௌபுறகு கரறணற வனரவெகுஶக 

கவற  அஷவைெவ  - ரவௌபுறகு தவதுன குவண 

வதயவஶரவோடவெ ஷகவ்வரறவ அஷவைெவ - ரவௌபுறகு யறவ ெெறவேக 

கடவவநரறவ, லக பபனவேகவ அதறறயவ்ற அஷவைெவ  - ரவௌபுறகு (ஷவ்ற கனரறற) ர ற ஶெணரவ்ண 

உவளூரவோெற, ரகர ெஷதகவ அஷவைெவ - ரவௌபுறகு .வ.வ. அரஉவனர 

நுகவஶரவ னவபுரற   அஷவைெவ  - ரவௌபுறகு வ.தற. ரறவண 

ஶெற பவேகவ  அஷவைெவ  - ரவௌபுறகு தறஶெண கஶக 

கரற, கரற அதறறயவ்ற அஷவைெவ  - ரவௌபுறகு  ணக தவௌடர வவணஶகரவ 

ெபக ஶெஷகவ அஷவைெவ  - ரவௌபுறகு பீயேவெவ வதஶர 

ணறரவ ஶதரவெகுவ்துவை ஶெஷகவ அஷவைெவ  - ரவௌபுறகு  ெற.தற. வ்ரவெக 

ெறய வயறவௐ தறவகவ ஊவெகுறவௐபு அஷவைெவ - ரவௌபுறகு வ றஶணரவவோ குஶ 

றவொஞரண அயவகவ   அஷவைெவ  - ரவௌபுறகு ஶதரெறரறவ  றவம றர 

ணற பவேகவ   அஷவைெவ - ரவௌபுறகு டியூ குஶெக  

கவ்வரறவ அஷவைெவ  - ரவௌபுறகு யறவ ரவௐதர அஶதவண 

வபறரவோடு ஶஷனரவவௐபு ஊவெகுறவௐபு, னஶணரவபுஷக அஷவைெவ - ரவௌபுறகு டினரவ வதஶர 

வகுெண ஊடக, கவ அஷவைெவ  - ரவௌபுறகு வகவயயே வபுவெவவன 

ஷகவ்வரறவ, ரறத அயவகவ அஷவைெவ  -  ரவௌபுறகு நறமரவோ தறயுலவ 

ஶதரவெகுவ்து அஷவைெவ  - ரவௌபுறகு குர வவக 

இஷபஞவ அயவகவ, றநவ அதறறயவ்ற அஷவைெவ  -  ரவௌபுறகு டனவ அகவௐவதய 

வரறவநுவோத, ஆரவவைெற அஷவைெவ - ரவௌபுறகு தரவோடபற ெவதறக வெக 

கூவோடுநவு, உவரவோடு வவ்க அஷவைெவ  - ரவௌபுறகு ஶ ரவவடவ தவணரவது 

றவர, வதரநறறவ ஶெஷகவ, வீடஷவௐபு, வதரது ெறகவ அஷவைெவ  -  ரவௌபுறகு றவ வீவேெ 

வதரயபரர அதறறயவ்ற அஷவைெவ  - ரவௌபுறகு வதவவ ஶரய ர தக்ஷ 

ெலணறவெ ஷகவ்வரறவ அதறறயவ்ற அஷவைெவ –  னவவ வெவணறவ்ண 
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புணவரவௗபறவௐபு, ெறஷநவைெரஷனகவ யெலஷவௐபு அஷவைெவ –  ரவௌபுறகு ெவறெறநற க ல 

வவேகு அதறறயவ்ற, வெகவ ஶரவோட அதறறயவ்ற அஷவைெவ - ரவௌபுறகு .பீ.  கவ் புவதகுர 

கனரெர, கஷன அயவகவ அஷவைெவ - ரவௌபுறகு ரற.தற. வெகரவெக 

அணவவ் பகரஷவ்து அஷவைெவ - ரவௌபுறகு யறவ அவீ 

லவகுடிஶவந அஷவைெவ - ரவௌபுறகு குவ்ண வீஶகரவ 

வெகவ வரடவபு, வெகவ அயவகவ அஷவைெவ - ரவௌபுறகு (கனரறற) ஶவறவ ெறவர 

றஷபரவோடுவ்துஷந அஷவைெவ - ரவௌபுறகு  யறவரணவ அளுவ்கஶக 

அெரவேக பகரஷவ்து யெலஷவௐபு அஷவைெவ –  ரவௌபுறகு வீவ றெரரவெக 

அெ பவேகவ, வரறவபவெற அதறறயவ்ற அஷவைெவ - ரவௌபுறகு ரெறநற றஶெர 

வரஷனவ்வரடவபுகவ, கவ வரறவநுவோதறவ அஷவைெவ - ரவௌபுறகு வொ றவ் ெறவதனரதறவோடி 

ெறறவ றரணவை ஶெஷகவ அஷவைெவ –  ரவௌபுறகு தறவேக  வ்ண 

ஶெற புரறஷகவ அஷவைெவ –  ரவௌபுறகு  கவ் தரனசூரற 

ஶெற வரறகவ, ெபக எயஷவௐதரவோடு அஷவைெவ – ரவௌபுறகு ரசுஶ ரரவெகர 

பயைவோடு ஊவெகுறவௐபு அஷவைெவ –  ரவௌபுறகு னவவ ரவௐதர அஶதவண 

உவதவ்றவ்றநவ ஊவெகுறவௐபு அஷவைெவ -  ரவௌபுறகு தலவ ஶெகு ரவூவ் 

ரறவ பூவேகரவெகவ, வதரதுவௐ வதரளதுஶதரவெகு அயவகவ அஷவைெவ –  ரவௌபுறகு  வ்ண ஶயவ் 

கவறவை ஶெஷகவ அஷவைெவ –  ரவௌபுறகு துறவ றெரரவெக 

ணெலரெறகவ பவௐ ஶதணுஷக அஷவைெவ  - ரவௌபுறகு கரறணற ற றவ் ற பணற  வெரவெர  
 

 

 [வஶரவ அஷவைெயவெகுவ குநறவ்வரதுவெகவௐதடர றடவேகஷபயுவ தறகஷபயுவ றஷவெகபவேகஷபயுவ றறவைெவோட 

பஷநறனரண றயணவேகஷபயுவ ெணரறதற ரஶ வதரயவௐஶதவயவபரவ.] 
 

கயவ்றவோடஅஷவைெவகவ 

துஷநபகவேகவ, வடுவொெரஷனகவ அஷவைெவ –  ரவௌபுறகு ஶரயற அஶதகுவண 

துஷநபகவேகவ, வடுவொெரஷனகவ அஷவைெவ – ரவௌபுறகு றவன வகரவ்னரன 
 

தறற  அஷவைெவகவ 
  

உவ கவற தறற அஷவைெவ –  ரவௌபுறகு வறறவ் வெகரவெக 

சுவநரடவ, புதுவௐதறவெகவ்வெக ெவெற தறற அஷவைெவ –  ரவௌபுறகு .ஆவ.வ. அவௐதுவ கரவ 

வதரயபரர அதறறயவ்ற தறற அஷவைெவ – ரவௌபுறகு பவ்து ெறயேவேகவ 

வதரயபரர அதறறயவ்ற தறற அஷவைெவ - ரவௌபுறகு வ.வ. ெவறஶெண 

வதரயபரர அதறறயவ்ற தறற அஷவைெவ –  ரவௌபுறகு சுெவ புவொெறறனஶ 

வதயவஶரவோடவெ ஷகவ்வரறவ தறற அஷவைெவ - ரவௌபுறகு வவ குஶெக 

றற, றவோடறடவ தறறஅஷவைெவ - ரவௌபுறகு (கனரறற) ெவ் அபநக 

ெறறவ றரண ஶெஷகவ தறற அஷவைெவ - ரவௌபுறகு கலரவொெண குவண 

சுஶெ யவ்துவ்துஷந தறற அஷவைெவ - ரவௌபுறகு ெற.பீ.டி. தவௌடரரவெக 

றவர, வதரநறறவ ஶெஷகவ, வீடஷவௐபு, வதரதுெறகவ தறற அஷவைெவ –  ரவௌபுறகு னமவ அனகறவண 

ஶதரவெகுவ்து தறற அஷவைெவ - ரவௌபுறகு ஶரய றெரரவெக 

கரவஷடபவவௐபு, கறரற ெணெபக அதறறயவ்ற தறற அஷவைெவ –  ரவௌபுறகு வை.ஆவ. றவ்தரன 

றவய, ரறெவெற தறற அஷவைெவ – ரவௌபுறகு வை.வ. தறஶனரவ  ஶெக  

லவகுடிஶவந தறற அஷவைெவ –  ரவௌபுறகு றரகபவவ்ற பபறவ 

பயைவோடு ஊவெகுறவௐபு தறற அஷவைெவ - ரவௌபுறகு ஷதெவ பவதர  

உவளூரவோெற, ரகர ெஷதகவ தறற அஷவைெவ –  ரவௌபுறகு இவறக தவௌடரரவெக 

லவ வேகவ, டிகரனஷவௐபு தறற அஷவைெவ –  ரவௌபுறகு (றயற) றயதர ர தக்ஷ  

வதரயபரர அதறறயவ்ற தறற அஷவைெவ - ரவௌபுறகு வ.வ..வ. யறவபுவனரவ  

சுகரர தறற அஷவைெவ – ரவௌபுறகு னயேவ் றெரரவெக 

கரற, கரற அதறறயவ்ற தறற அஷவைெவ - ரவௌபுறகு ெறநறதரன கனவ் 

லவவௐதரெண, லவப பகரஷவ்து தறற அஷவைெவ - ரவௌபுறகு டதறவயு.தற. வெகரவெக 

ெபக ஶெஷகவ தறற அஷவைெவ – ரவௌபுறகு ெற.. சூரறஆவைெற 

வபறரவோடயவகவ தறற அஷவைெவ –  ரவௌபுறகு றஶரரவ வதஶர 

கடவவநரறவ, லக பபனவேகவ அதறறயவ்ற தறற அஷவைெவ –  ரவௌபுறகு ெவ் குர குவ்ண 

தரவதரற ஷகவ்வரறவகவ, ெறய வரறவபவெற அதறறயவ்ற தறற அஷவைெவ- ரவௌபுறகு வீகுர றெரரவெக 

வதவஶநரயேவெ ஷகவ்வரறவகவ தறற அஷவைெவ - ரவௌபுறகு ெ குவண 

வதபவ் ெரெண,  அயவகவ தறற அஷவைெவ - ரவௌபுறகு வ.ஶக..டி.வ. குவண 

அணவவ் பகரஷவ்து தறற அஷவைெவ -  ரவௌபுறகு டுயேவௐ றஶ ஶெக 

வதரது றயரக, உவரவோடயவகவ தறற அஷவைெவ –  ரவௌபுறகு ற  யரவெக 



(xli) 

றெரபவ குரவ 
 

ரவௌபுறகு அவயரவ .வை.வ. அவவ, ரவௌபுறகு ஆவ. ஶரகர வ, ரவௌபுறகு கவ கயரறனவெக, ரவௌபுறகு 

(றயற) னர அவ்துஶகரன, ரவௌபுறகு அ றவ் குர, ரவௌபுறகு வரயரவ தறரறவண  ெறவர, ரவௌபுறகு அ றவ் 

பீ. வதஶர, ரவௌபுறகு வதயரவ ர துஷ, ரவௌபுறகு உறவ் வனரவெகுதவௌடர, ரவௌபுறகு (றயற) வரற 

றஶ றவெகற. 
 

 

தரரளுவநவெ குளவெகவ 

வரறவுவெகுள 

ரவௌபுறகு ெவ ர தக்ஷ, ரவௌபுறகு றவ ெறநறதரன  ெறவர, ரவௌபுறகு ஷவ்றரறதரன ெறநறஶெண, ரவௌபுறகு ஆயபகவ 

வரவௌடரவ, ரவௌபுறகு றஶணவ குவண, ரவௌபுறகு ஊவௐ யவெகலவ, ரவௌபுறகு .வ.வ. 

அரஉவனர,  ரவௌபுறகு டியூ குஶெக, ரவௌபுறகு நறமரவ் தறயுலவ, ரவௌபுறகு றவ வீவேெ,   ரவௌபுறகு வதவவ 

ஶரய ர தக்ஷ, ரவௌபுறகு ஶ ரவ அதுவேக, ரவௌபுறகு கய  சூரற, ரவௌபுறகு ற கயரரவெக,  

ரவௌபுறகு அநு றமரரவெக, ரவௌபுறகு இர ஶரவ ெவதவவ, ரவௌபுறகு சுஶவ க. தறஶவைெவறவ, 

ரவௌபுறகு (.) அவ்துயேஶ ண ஶவ. 

ெஷதவெகுள 

ரவௌபுறகு ெவ ர தக்ஷ (றெரபவ), ரவௌபுறகு தறவேக  வ்ண, ரவௌபுறகு றவம கவயேவ், ரவௌபுறகு ெவறெறநற 

க ல, ரவௌபுறகு கலரவொ ண குவண, ரவௌபுறகு வீகுர றெரரவெக, ரவௌபுறகு வ. ஶ ரெவௐ ஷவெகவ 

வதஶர, ரவௌபுறகு (அவயரவ) .வை.வ. அவவ, ரவௌபுறகு வெவவ அஷடவெகனரவ, ரவௌபுறகு அ றவ் குர, 

ரவௌபுறகு   ) றயற) ஶரவ ஶெணரரவெக. 

றஷனறவ கவோடஷபகவ தவநற குள 

ரவௌபுறகு ெவ ர தக்ஷ (றெரபவ), ரவௌபுறகு ெவற வீவெவகரடி, ரவௌபுறகு பயஶகசு ெவறகுரவ, ரவௌபுறகு றவ 

ெறநறதரன  ெறவர, ரவௌபுறகு அந தறரறவண ரவௐதர, ரவௌபுறகு றஶணவ குவண, ரவௌபுறகு னயேவ் 

றெரரவெக, ரவௌபுறகு ஶ ரவ அதுவேக, ரவௌபுறகு (அவயரவ) .வை.வ. அவவ, ரவௌபுறகு ற ரம 

ர தக்ஷ, ரவௌபுறகு அ றவ் குர, ரவௌபுறகு (ஶதரெறரறவ) ர ல  றஶ ெறவேக, ரவௌபுறகு வ.. சுவறவ. 

தரரளுவந அயவகவ தவநற குள 

ரவௌபுறகு ெவ ர தக்ஷ (றெரபவ), ரவௌபுறகு ெவற வீவெவகரடி, ரவௌபுறகு பயஶகசு ெவறகுரவ, ரவௌபுறகு றவ 

ெறநறதரன  ெறவர, ரவௌபுறகு றவ றவெகறெறவேக, ரவௌபுறகு றஶணவ குவண, ரவௌபுறகு ஶ ரவ அதுவேக, 

ரவௌபுறகு ஷவ்றரறதரன ெறநறஶெண, ரவௌபுறகு டதறவயு.டி.ஶ . வெணறவ்ண, ரவௌபுறகு ஆயபகவ வரவௌடரவ, 

ரவௌபுறகு டவெபவ ஶரணவர, ரவௌபுறகு .டி. சுெறவ தறஶ வ, ரவௌபுறகு ஊவௐ யவெகலவ, ரவௌபுறகு யறவ 

ெெறவேக, ரவௌபுறகு .வ.வ. அரஉவனர, ரவௌபுறகு டியூ குஶெக, ரவௌபுறகு நறெரவோ தறயுலவ, ரவௌபுறகு றவ 

வீவேெ, ரவௌபுறகு வதவவ ஶரய ர தக்ஷ, ரவௌபுறகு ரசுஶ ரரவெகர, ரவௌபுறகு வேகப ெவீ, 

ரவௌபுறகு னவவ கறரறவன, ரவௌபுறகு கய  சூரற, ரவௌபுறகு ற கயரரவெக, ரவௌபுறகு ற ற ஶயவ், 

ரவௌபுறகு அநு றமரரவெக, ரவௌபுறகு ற ரம ர தக்ஷ,  ரவௌபுறகு இர ஶரவ  ெவதவவ, ரவௌபுறகு 

சுஶவ க. தறஶவைெவறவ,   ரவௌபுறகு ).) அவ்துயேஶ ண ஶவ. 

அெரவேகவெ கவெகுகவ தவநற குள 

ரவௌபுறகு (கனரறற) ெவ் அபநக (றெரபவ), ரவௌபுறகு அந தறரறவண ரவௐதர, ரவௌபுறகு றவம கவயேவ், 

ரவௌபுறகு ஊவௐ யவெகலவ, ரவௌபுறகு தவதுன குவண, ரவௌபுறகு  ணக தவௌடர வவணஶகரவ, ரவௌபுறகு டினரவ 

வதஶர, ரவௌபுறகு தரவோடபற ெவதறக வெக, ரவௌபுறகு ஶ ரவவடவ தவணரவது, ரவௌபுறகு னவவ வெணறவ்ண, 

ரவௌபுறகு வொ றவ் ெறவதனரவௐதறவோடி, ரவௌபுறகு  கவ் தரனசூரற, ரவௌபுறகு ரசுஶ ரரவெகர, ரவௌபுறகு 

பவ்து ெறயேவேகவ, ரவௌபுறகு றவன வகரவ்னரன, ரவௌபுறகு அநு றெரரவெக, ரவௌபுறகு அவைென  ரவகரடஶக, 

ரவௌபுறகு கபீவ யரறவ, ரவௌபுறகு ற ரம ர தக்ஷ, ரவௌபுறகு ரஷ ஶெர. ஶெணரறர ர, ரவௌபுறகு ஆவ. 

ஶரகர வ, ரவௌபுறகு அகறன றரவ கரரறெவ, ரவௌபுறகு டிரவ அனவ, ரவௌபுறகு (கனரறற) யவ  ெறவர, 

ரவௌபுறகு ந ரரவெகர, ரவௌபுறகு புவ்றக தற, ரவௌபுறகு அ றவ் பீ. வதஶர, ரவௌபுறகு ெரவ தவௌடர, 

ரவௌபுறகு வ. ெறநலவ, ரவௌபுறகு வ.. சுவறவ, ரவௌபுறகு யளஷணவ தரயெவெ. 

அெரவேக வதரயவௐபுபவெறகவ தவநற குள 

ரவௌபுறகு டியூ குஶெக (றெரபவ), ரவௌபுறகு (றயற) தறவ்ரஶற வணறஆவைெற, ரவௌபுறகு .டி. சுெறவ 

தறஶ வ, ரவௌபுறகு (ஷவ்ற கனரறற) ர ற ஶெணரவ்ண, ரவௌபுறகு ெவறெறநற க ல, ரவௌபுறகு .பீ.  கவ் 

புவதகுர, ரவௌபுறகு ரற.தற. வெகரவெக, ரவௌபுறகு யறவ அவீ, ரவௌபுறகு வ. வ. ெவறஶெண, ரவௌபுறகு 

(கனரறற) ஶவறவ ெறவர, ரவௌபுறகு னெவ அனகறவண, ரவௌபுறகு ெ குவண, ரவௌபுறகு வீகுர 

றெரரவெக, ரவௌபுறகு னவவ கறரறவன, ரவௌபுறகு கய  சூரற, ரவௌபுறகு ற கயரரவெக, ரவௌபுறகு 

(அவயரவ) .வை.வ. அவவ, ரவௌபுறகு ெ றவ் தறஶரம, ரவௌபுறகு சுணறவ யவதுவவணவ்ற, ரவௌபுறகு அவ ளண 

துவேக, ரவௌபுறகு வ.ரற. யமவ அயே, ரவௌபுறகு அ. றரகபவவ்ற, ரவௌபுறகு (.) அவ்துயேஶ ண ஶவ, 

ரவௌபுறகு ெலணறவ்வதற ஶரஶகவவ, ரவௌபுறகு ரவ ர தக்ஷ, ரவௌபுறகு இரவ றவெகறவ்ண, ரவௌபுறகு 

(ஶதரெறரறவ) ர ல றஶ ெறவேக, ரவௌபுறகு ஈ. ெதவ, ரவௌபுறகு சு ல ஶெணெறவேக, ரவௌபுறகு (றயற) ஶரவ 

ஶெணரரவெக.  



(xlii) 

ெறநவௐபுரறஷகவ தவநற குள 

ரவௌபுறகு றவ ெறநறதரன  ெறவர (றெரபவ),  ரவௌபுறகு (ஶதரெறரறவ (   ல.வ. பீரறவ, ரவௌபுறகு அந தறரறவண 

ரவௐதர, ரவௌபுறகு றஶணவ குவண, ரவௌபுறகு .டி. சுெறவ தறஶ வ, ரவௌபுறகு தவதுன குவண, 

ரவௌபுறகு யறவ ெெறவேய, ரவௌபுறகு தரவோடபல ெவதறக வெக, ரவௌபுறகு வ. ஶ ரெவௐ ஷவெகவ வதஶர, 

ரவௌபுறகு ஶ ரவ அதுவேக, ரவௌபுறகு ற ற ஶயவ், ரவௌபுறகு அவைென  ரவகரடஶக, ரவௌபுறகு தரயே வேஶக 

தவௌடர,  ரவௌபுறகு ஈ. ெதவ. 

 

வதரது நவெகவ தவநற குள 

ரவௌபுறகு னயேவ் றெரரவெக (றெரபவ),  ரவௌபுறகு (றயற) தறவ்ரஶற வணறஆவைெற, ரவௌபுறகு கரறணற வனரவெகுஶக, 

ரவௌபுறகு (டரவெடவ) ர ற ஶெணரவ்ண, ரவௌபுறகு குர வவக, ரவௌபுறகு பவ்து ெறயேவேகவ, ரவௌபுறகு சுெவ 

புவொெறறனஶ, ரவௌபுறகு ரற.தற. வெகரவெக, ரவௌபுறகு (றயற) றயதர ர தக்ஷ, ரவௌபுறகு வ.ஶக..டி.வ. 

குவண, ரவௌபுறகு கரறணற ற றவ் ற பணற  வெரவெர, ரவௌபுறகு அவைென  ரவகரடஶக, ரவௌபுறகு தரயே வேஶக 

தவௌடர,  ரவௌபுறகு சுணறவ யவதுவவணவ்ற, ரவௌபுறகு ஷதெவ கரெறவ, ரவௌபுறகு வதரவ. வெவரெர, ரவௌபுறகு 

கவ கயரறனவெக, ரவௌபுறகு அ. றரகபவவ்ற, ரவௌபுறகு (றயற) னர அவ்துஶகரன, ரவௌபுறகு அ றவ் குர,  

ரவௌபுறகு (.) அவ்துயேஶ ண ஶவ, ரவௌபுறகு ெவ அயறயரஶ, ரவௌபுறகு (றயற) (டரவெடவ) சுவறணற 

தவணரவதுபுவஶப, ரவௌபுறகு (கனரறற) ெவ் வீஶெக, ரவௌபுறகு சு ல ஶெணெறவேக,  ரவௌபுறகு  (றயற) ஶரவ 

ஶெணரரவெக, ரவௌபுறகு யளஷணவ தரயெவெ. 

 

உவ தறகவ தவநற குள 

ரவௌபுறகு வ்ணெறநற றவெகறரவெக (றெரபவ), ரவௌபுறகு றவ ெறநறதரன  ெறவர, ரவௌபுறகு (ஶதரெறரறவ)  ல.வ. 

பீரறவ, ரவௌபுறகு ஷவ்றரறதரன ெறநறஶெண, ரவௌபுறகு டதறவயு.டி.ஶ . வெணறவ்ண, ரவௌபுறகு றஶணவ குவண, 

ரவௌபுறகு டவெபவ ஶரணவர, ரவௌபுறகு .டி. சுெறவ தறஶ வ, ரவௌபுறகு ஊவௐ யவெகலவ, ரவௌபுறகு நறமரவ் 

தறயுலவ, ரவௌபுறகு தரவோடபல ெவதறக வெக, ரவௌபுறகு றவ வீவேம, ரவௌபுறகு வ. ஶ ரெவௐ ஷவெகவ வதஶர, 

ரவௌபுறகு ஶ ரவ அதுவேக, ரவௌபுறகு கய  சூரற, ரவௌபுறகு ற கயரரவெக, ரவௌபுறகு இர ஶரவ 

ெவதவவ, ரவௌபுறகு சுஶவ க. தறஶவைெவறவ. 

 

 

ெவோடரவெக றஷனறவ குளவெகவ 
 

றஷனறவ குள ““ 
 

 ரவௌபுறகு .வை.வ. வதௌவ,ரவௌபுறகு (கனரறற) ெவ்  அபநக,  ரவௌபுறகு அரவு வெவணறவ்ண, ரவௌபுறகு 

கரறணற வனரவெகுஶக, ரவௌபுறகு (ஶதரெறரறவ) றவம றர ,ரவௌபுறகு ஶ ரவவடவ தவணரவது, ரவௌபுறகு  கவ் 

தரனசூரற, ரவௌபுறகு வவ குஶெவெக, ரவௌபுறகு தெலவ ஶெகு ரவூவ், ரவௌபுறகு வீகுர றெரரவெக,  ரவௌபுறகு 

அவ ளண துவேக, ரவௌபுறகு வ.ரற. யமவ அயே, ரவௌபுறகு சுஶவ க. தறஶவைெவறவ, ரவௌபுறகு ரஷ ஶெர. 

ஶெணரறர ர, ரவௌபுறகு அவௐதுவ யயைவ, ரவௌபுறகு .டி. ெவதறக தறஶரம, ரவௌபுறகு அ. றரகபவவ்ற, 

ரவௌபுறகு (.) அவ்துயேஶ ண ஶவ, ரவௌபுறகு ெறவஶவறரற அனவநறவ, ரவௌபுறகு ெணல ஶரய 

வகரடிதுவெகு, ரவௌபுறகு (றயற) அஶணரர கஶக,  ரவௌபுறகு புவ்றக தற,  ரவௌபுறகு ஷ. ற. தவ்ெறரற,  

ரவௌபுறகு ெரவ தவௌடர,  ரவௌபுறகு .வ. ெரறக புவ்ரம,  ரவௌபுறகு (றயற) ற கனர ஶகவவ, 

ரவௌபுறகு(வெவற) கனர துவேக,  ரவௌபுறகு (கனரறற) ெவ் வீஶெக, ரவௌபுறகு ஆவ. துறவ ெறவர. 

 

றஷனறவ குள “தற”  
 

ரவௌபுறகு  லவ குரதுவேக, ரவௌபுறகு அந தறரறவண ரவௐதர, ரவௌபுறகு டவெபவ ஶரணவர, ரவௌபுறகு 

 ணக தவௌடர வவணஶகரவ, ரவௌபுறகு ெற.தற. வ்ரவெக, ரவௌபுறகு (கனரறற) ஶவறவ ெறவர,ரவௌபுறகு 

.ஆவ.வ. அவௐதுவ கரவ,   ரவௌபுறகு றவன வகரவ்னரன, ரவௌபுறகு வ.ஶக..டி.வ. குவண, ரவௌபுறகு 

(அவயரவ) .வை.வ. அவவ, ரவௌபுறகு கபீவ யலவ, ரவௌபுறகு சுஶவ க. தறஶவைெவறவ, ரவௌபுறகு வதரவ. 

வெவரெர, ரவௌபுறகு அ றவ் குர, ரவௌபுறகு டிரவ அனவ, ரவௌபுறகு ெவ அயறயரஶ, ரவௌபுறகு 

வரயவோ அவனவ, ரவௌபுறகு றவெடவ அவணல, ரவௌபுறகு தறதர கஶெவ, ரவௌபுறகு தணற றகரவதவ, ரவௌபுறகு 

(டரவெடவ) ஶரய புவதகுர, ரவௌபுறகு ஶ . வ நவேகர, ரவௌபுறகு வீ.வ. இரரகறயவவ, ரவௌபுறகு வொ வ 

ரரவெக, ரவௌபுறகு றதுந றவெகறரவெக, ரவௌபுறகு (றயற) வரற றஶ றவெ, ரவௌபுறகு ரறவெ தறெவண 

வீவண, ரவௌபுறகு வ. ெறநலவ, ரவௌபுறகு ஶ .ஆவ.பீ. சூரறவௐவதய,   ரவௌபுறகு யளஷணவ தரயெவெ.  
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றஶெட குளவெகவ 

ஶகரக அறகரறவ்துயவ ரகண றதவ்துவெகஷபவௐ தவநற ஆரவவகரண வரறகுள 
ரவௌபுறகு பீ. ரவ்ண (றெரபவ), ரவௌபுறகு ஷவ்றரறதரன ெறநறஶெண, ரவௌபுறகு கரறணற வனரவெகுஶக, ரவௌபுறகு ெற.தற. 

வ்ரவெக, ரவௌபுறகு குர வவக, ரவௌபுறகு தலவ ஶெகு ரவூவ்,  ரவௌபுறகு னெவ அனகறவண, ரவௌபுறகு 

ஶரய றெரரவெக, ரவௌபுறகு றவன வகரவ்னரன, ரவௌபுறகு டதறவயு.தற. வெகரவெக,  ரவௌபுறகு ற ரம 

ர தக்ஷ, ரவௌபுறகு சுஶவ க. தறஶவைெவறவ, ரவௌபுறகு கவ கயரறனவெக, ரவௌபுறகு தரயே வேஶக தவௌடர, 

ரவௌபுறகு றயேவௐ வஆவைெற, ரவௌபுறகு அகறன றரவ கரரறெவ, ரவௌபுறகு அ றவ் குர, ரவௌபுறகு அ றவ் பீ. 

வதஶர, ரவௌபுறகு ெரவ தவௌடர, ரவௌபுறகு (ஷவ்ற கனரறற) (றயற) சுவறணற தவணரவதுபுவஶப, ரவௌபுறகு 

ரவ ர தக்ஷ, ரவௌபுறகு வவ வ றவெகறெறவேக, ரவௌபுறகு கனரறற ெவ் வீஶெக, ரவௌபுறகு டி.வ. 

சுரறரவ. 
 

தரரளுவநவை ஶெஷறவ சுரலணவௐ தவௌஷத யவௐதடுவ்துதுதவநற ஆரவவது அநறவெஷக 

ெவவௐதறவௐதவகரண வரறகுள 
ரவௌபுறகு யறவ ரவௐதர அஶதவண (றெரபவ), ரவௌபுறகு வ. ஶ ரெவௐ ஷவெகவ வதஶர, ரவௌபுறகு ஶ ரவ 

அதுவேக, ரவௌபுறகு அ றவ் பீ. வதஶர, ரவௌபுறகு னவவ ெவ வதஶர, ரவௌபுறகு  ரணக தவௌடர, 

ரவௌபுறகு உறவ் வனரவெகுதவௌடர. 
 

தரரளுவந வதவௌ உயவௐதறணவகபறவ எவநறவ 
ரவௌபுறகு (றயற) சுஶர  ல.  ஶெண (றெரபவ), ரவௌபுறகு (றயற) தறவ்றரஶற வணற ஆவைெற, ரவௌபுறகு 

(றயற) றயதர ர தக்ஷ, ரவௌபுறகு (றயற) ெவறரற தவௌடர  ெறவேக, ரவௌபுறகு (றயற) னர 

அவ்துஶகரன, ரவௌபுறகு (றயற) அஶணரர கஶக, ரவௌபுறகு (டரவெடவ) (றயற) சுவறணற வதவணரவதுபுவஶப, 

ரவௌபுறகு (றயற) ற கனர ஶகவவ, ரவௌபுறகு (வெவற) கனர துவேக, ரவௌபுறகு (றயற) வரற 

றஶ றவெகற, ரவௌபுறகு (றயற) உஶதக்ஷர சுவரயே, ரவௌபுறகு (றயற) ஶரவ ஶெணரரவெக, ரவௌபுறகு 

(றயற) ரனணல வதரவஶெவெகர.  
 

தரரளுவநவ்றவ தவௌபுஷடஷ, எளவெகவ, புகவ வயவ தரதுகரவௐதறஷணவௐ ஶதணுவ 

டடிவெஷககஷப றவதுஷவௐதவகரண வரறகுள 
ரவௌபுறகு டியூ குஶெக  (றெரபவ), ரவௌபுறகு பீ. ரவ்ண, ரவௌபுறகு அநு தறரறவண ரவௐதர, ரவௌபுறகு ஊவௐ 

யவெகலவ, ரவௌபுறகு கய  சூரற, ரவௌபுறகு ற ரெ ர தக்ஷ, ரவௌபுறகு இர ஶரவ ெவதவவ. 

 

இனவேஷக வெகவ எஶ ஶெ வெகபரக ரவௗவகுவ் வ்துபறவௐதவகரண அெறவ வயவ 

அெறனஷவௐபு டடிவெஷககவ தவநற றவதுஷவ்து, அநறவெஷக வெவவகரண வரறகுள 

ரவௌபுறகு றவ ெறநறதரன  ெறவர (றெரபவ), ரவௌபுறகு (ஶதரெறரறவ)  ல.வ.பீரறவ, ரவௌபுறகு ஷவ்றரறதரன ெறநறஶெண, 

ரவௌபுறகு டதறவயு.டி.ஶ . வெவணறவ்ண, ரவௌபுறகு அநு தறரறவண ரவௐதர, ரவௌபுறகு றஶணவ குவண, 

ரவௌபுறகு டவெபவ ஶரணவர, ரவௌபுறகு .டீ.சுெறவ தறஶ வ, ரவௌபுறகு .வ.வ. அரஉவனர, ரவௌபுறகு 

டியூ குஶெவெக, ரவௌபுறகு நறமரவோ தறயுலவ, ரவௌபுறகு தரவோடபற ெவதறக வெக, ரவௌபுறகு றவ வீவேெ, 

ரவௌபுறகு வதவவ ஶரய ர தக்ஷ, ரவௌபுறகு னக்ஷவ வெவணறவ்ண, ரவௌபுறகு ரசுஶ ரரவெகர, 

ரவௌபுறகு பவ்து ெறயேவேகவ, ரவௌபுறகு (டரவெடவ) (றயற)சுவறணற தவணரவதுபுவஶப, ரவௌபுறகு   ரணக தவௌடர 
 

 

ஆஶனரெஷணவெ குளவெகவ 

வதபவ் ெரெண,   அயவகவ தவநற ஆஶனரெஷணவெகுள 

ரவௌபுறகு டி.வ.  வ்ண (றெரபவ), ரவௌபுறகு வ.ஶக..டி.வ. குவண,  ரவௌபுறகு றவஶரவ தவணரவது, 

ரவௌபுறகு றஶணவ குவண,  ரவௌபுறகு யறவ ரவௐதர அஶதவண, ரவௌபுறகு ெற.பீ.டி. தவௌடரரவெக, 

ரவௌபுறகு ரெறநற றஶெர, ரவௌபுறகு கரறணற  றவெகற வதஶர, ரவௌபுறகு னவவ கறரறவன, ரவௌபுறகு 

ற ற ஶயவ், ரவௌபுறகு வவ குஶெவெக, ரவௌபுறகு ற ரெ ர தக்ஷ, ரவௌபுறகு அவ ளண துவேக, 

ரவௌபுறகு (றயற) ெவறரற தவௌடர  ெறவேக, ரவௌபுறகு (.) அவ்துயேஶ ண ஶவ, ரவௌபுறகு (.) 

வனரன ஶரணவ ஶவ, ரவௌபுறகு ெவ அயறயரஶ, ரவௌபுறகு தரயே வவௐவதய, ரவௌபுறகு புவ்றக 

தற, ரவௌபுறகு  ரணக தவௌடர, ரவௌபுறகு(வெவற) கனர துவேக, ரவௌபுறகு வதயரவ ர துஷ,  ரவௌபுறகு 

ஶநக றரணகஶக,  ரவௌபுறகு (றயற) உஶதக்ஷர சுவரயே, ரவௌபுறகு யளஷணவ தரயெவெ. 
 

அெரவேக பகரஷவ்து யெலஷவௐபு தவநற ஆஶனரெஷணவெகுள 

ரவௌபுறகு வீவ றெரரவெக (றெரபவ), ரவௌபுறகு (கனரறற) ெவ் அபநக, ரவௌபுறகு டதறவயு.டி.ஶ . 

வெணறவ்ண, ரவௌபுறகு றவஶரவ தவணரவது, ரவௌபுறகு தறஶெண கஶக, ரவௌபுறகு  ணக தவௌடர 

வவணவெஶகரவ,   ரவௌபுறகு டியூ குஶெக,  ரவௌபுறகு யறவ ரவௐதர அஶதவண,  ரவௌபுறகு  கவ் தரனசூரற, 

ரவௌபுறகு கரறணற  றவெகற வதஶர,  ரவௌபுறகு வேகப ெவீ,  ரவௌபுறகு னவவ கறரறவன,  ரவௌபுறகு கய 

 சூரற,  ரவௌபுறகு ற ற ஶயவ்,  ரவௌபுறகு வவ குஶெவெக, ரவௌபுறகு கபீவ யரறவ, ரவௌபுறகு ற  

யரவெக, ரவௌபுறகு வை.வ.வ. யரலவ, ரவௌபுறகு றவெடவ அவணல, ரவௌபுறகு (கனரறற) யவ  

ெறவர, ரவௌபுறகு வீ.வ. இரரகறயவவ,   ரவௌபுறகு இரவ றவெகறவ்ண, ரவௌபுறகு (ஶதரெறரறவ) ர ல 

றஶ ெறவேக,   ரவௌபுறகு ரறவெ தறெவண வீவண,  ரவௌபுறகு டி.வ. சுரறரவ. 



(xliv) 

 

லவவௐதரெண,  லவப பகரஷவ்துவ தவநற ஆஶனரெஷணவெகுள 

ரவௌபுறகு றவ ெறநறதரன  ெறவர (றெரபவ), ரவௌபுறகு டதறவயு. தற. வெகரவெக, ரவௌபுறகு ஷவ்றரறதரன ெறநறஶெண, 

ரவௌபுறகு ெரயேவ றெரரவெக, ரவௌபுறகு னவவ வெணறவ்ண, ரவௌபுறகு சுெவ புவொெறறனஶ, ரவௌபுறகு .பீ. 

 கவ் புவதகுர,  ரவௌபுறகு ரற.தற. வெகரவெக, ரவௌபுறகு யறவ அவீ, ரவௌபுறகு வ.வ. ெவறஶெண, 

ரவௌபுறகு வீகுர றெரரவெக,  ரவௌபுறகு கரறணற  றவெகற வதஶர,  ரவௌபுறகு அநு 

றமரரவெக,   ரவௌபுறகு பீ. யரறெவ,  ரவௌபுறகு ெ றவ் தறஶரம,  ரவௌபுறகு (றயற) ெவறரற தவௌடர 

 ெறவேக, ரவௌபுறகு தரயே வேஶக தவௌடர,  ரவௌபுறகு றயைவௐ வஆவைெற, ரவௌபுறகு வ.வ. வபபீவெ, ரவௌபுறகு 

ஶயரவ குஶெக, ரவௌபுறகு தரயே வவௐவதய, ரவௌபுறகு புவ்றக தற, ரவௌபுறகு ெரவ 

தவௌடர,  ரவௌபுறகு வவ வ றவெகறெறவேக,  ரவௌபுறகு யளஷணவ தரயெவெ,  

 

அணவவ் பகரஷவ்துவ தவநற ஆஶனரெஷணவெ குள 

ரவௌபுறகு யறவ அவீ (றெரபவ), ரவௌபுறகு டுயேவௐ றஶ ஶெக, ரவௌபுறகு யறவ ெெறவேய, ரவௌபுறகு தறஶெண 

கஶக, ரவௌபுறகு டினரவ வதஶர, ரவௌபுறகு இவறக தவௌடரரவெக, ரவௌபுறகு ெறநறதரன கனவ்,  ரவௌபுறகு 

றஶரரவ வதஶர,  ரவௌபுறகு னவவ கறரறவன,  ரவௌபுறகு அ றவ் குர,  ரவௌபுறகு ெவ 

அயறயரஶ, ரவௌபுறகு தரயே வவௐவதய,  ரவௌபுறகு ரற. வொ றவ்  வெரவெர, ரவௌபுறகு தணற றகரவதவ, 

ரவௌபுறகு (ஷவ்ற கனரறற) ஶரய புவதகுர, ரவௌபுறகு யரறவ தவணரவது, ரவௌபுறகு ற ற 

ஶதயவகரட, ரவௌபுறகு (றயற) ற கனர ஶகவவ, ரவௌபுறகு வ . வநவேகர, ரவௌபுறகு வனரயரவ 

வ்வ்ஶ,  ரவௌபுறகு றதுந றவெகறரவெக,  ரவௌபுறகு ரறவெ தறெவண வீவண,  ரவௌபுறகு ஈ. 

ெதவ,  ரவௌபுறகு தர. அரறஶவ்றவ.  
 

சுகரரவ தவநற ஆஶனரெஷணவெகுள 

ரவௌபுறகு ஷவ்றரறதரன ெறநறஶெண (றெரபவ), ரவௌபுறகு னயேவ் றெரரவெக, ரவௌபுறகு றவ ெறநறதரன  

ெறவர,  ரவௌபுறகு (றயற) சுஶர  ல.  ஶெண,  ரவௌபுறகு றவம கவயேவ்,   ரவௌபுறகு (ஷவ்ற கனரறற) 

ர ற ஶெணரவ்ண,  ரவௌபுறகு (றயற) றயதர ர தக்ஷ,  ரவௌபுறகு வ.வ..வ. யறவபுவனரவ,  ரவௌபுறகு பீ. 

யரறெவ,   ரவௌபுறகு ற ரெ ர தக்ஷ,  ரவௌபுறகு ெ றவ் தறஶரம,  ரவௌபுறகு தலவ ஶெகு ரவூவ்,  ரவௌபுறகு 

வதரவ. வெவரெர,  ரவௌபுறகு அவௐதுவ யயைவ,  ரவௌபுறகு வ. றஶணர,  ரவௌபுறகு (றயற) னர 

அவ்துஶகரன, ரவௌபுறகு அஶெரவெ அஶதெறவேக,  ரவௌபுறகு ரற. வொ றவ்  வெரவெர, ரவௌபுறகு (ஷவ்ற கனரறற) ஶவ 

தவ்ற, ரவௌபுறகு (ஷவ்ற கனரறற) ஶரய புவதகுர, ரவௌபுறகு (ஷவ்ற கனரறற) (றயற) சுவறணற 

தவணரவதுபுவஶப, ரவௌபுறகு .வ. ெரறக புவ்ரம, ரவௌபுறகு ரறவெ தறெவண வீவண. 
 

வதவஶநரயேவெ ஷகவ்வரறவகவ தவநற ஆஶனரெஷணவெகுள 

ரவௌபுறகு அந தறரறவண ரவௐதர (றெரபவ), ரவௌபுறகு ெ குவண, ரவௌபுறகு பீ. ரவ்ண,  ரவௌபுறகு 

.வை.வ. வதௌவ, ரவௌபுறகு .வ.வ. அரஉவனர, ரவௌபுறகு வ.தற. ரறவண, ரவௌபுறகு .டி. சுெறவ 

தறஶ வ, ரவௌபுறகு தரவோடபல ெவதறக வெக,  ரவௌபுறகு துறவ றெரரவெக,  ரவௌபுறகு வ.ஶக..டி.வ. 

குவண, ரவௌபுறகு கய  சூரற, ரவௌபுறகு ற ற ஶயவ், ரவௌபுறகு சுஶவ க. தறஶவைெவறவ, ரவௌபுறகு 

வெவவ அஷடவெகனரவ,  ரவௌபுறகு றளுவ அபணுக,  ரவௌபுறகு ெவ அயறயரஶ,  ரவௌபுறகு வரயவோ 

அவனவ,  ரவௌபுறகு தறதர கஶெவ, ரவௌபுறகு ெ றவ  ரவ குவண, ரவௌபுறகு அ றவ் பீ. வதஶர, ரவௌபுறகு 

யரறவ தவணரவது, ரவௌபுறகு ற ற ஶதயவகரட, ரவௌபுறகு (றயற) ற கனர ஶகவவ,   ரவௌபுறகு றவ 

றஶ ெறவேக,  ரவௌபுறகு வெயரவ ஶெெறவேக.  

 

 லவ வேகவ,  டிகரனஷவௐபு தவநற ஆஶனரெஷணவெகுள 

ரவௌபுறகு றஶணவ குவண (றெரபவ), ரவௌபுறகு (றயற) றயதர ர தக்ஷ, ரவௌபுறகு .வ.வ. 

அரஉவனர, ரவௌபுறகு பீயேவெவ வதஶர, ரவௌபுறகு யறவ அவீ, ரவௌபுறகு வ.வ. ெவறஶெண,   ரவௌபுறகு 

டதறவயு.தற. வெகரவெக,  ரவௌபுறகு கரறணற  றவெகற வதஶர,   ரவௌபுறகு ெ றவ் தறஶரம, ரவௌபுறகு சுணறவ 

யவதுவவணவ்ற, ரவௌபுறகு ஷதெவ கரெறவ, ரவௌபுறகு கவ கயரறனவெக, ரவௌபுறகு .டி. ெவதறக 

தறஶரெ, ரவௌபுறகு தரயே வேஶக தவௌடர, ரவௌபுறகு வ.வ. வபபீவெ,  ரவௌபுறகு ெறெவெற ஆணவவ, ரவௌபுறகு 

டுயேவௐ றஶ ஶெக, ரவௌபுறகு ெறவஶவறரற அனவநறவ, ரவௌபுறகு றதுந றவெகறரவெக, ரவௌபுறகு ஷ. ற. 

தவ்ெறரற,  ரவௌபுறகு ெரவ தவௌடர,  ரவௌபுறகு ெலணறவ்வதற ஶரஶகவவ, ரவௌபுறகு யவ றஶ வண, 

ரவௌபுறகு (றயற) வரற றஶ றவெகற,  ரவௌபுறகு ஆவ. துறவ ெறவர.  

 

தரவவ ஷகவ்வரறவகவ,  ெறயவரறவபவெற அதறறயவ்ற தவநற ஆஶனரெஷணவெகுள 

ரவௌபுறகு டவெபவ ஶரணவர (றெரபவ), ரவௌபுறகு வீகுர றெரரவெக, ரவௌபுறகு கரறணற வனரவெகுஶக, ரவௌபுறகு 

வ.தற. ரறவண, ரவௌபுறகு நறமரவ் தறயுலவ, ரவௌபுறகு ஶரயற அஶதகுவண, ரவௌபுறகு வை.வ. தறஶனரவ 

 ஶெக ,  ரவௌபுறகு இவறக தவௌடரரவெக,   ரவௌபுறகு ெவ் குர குவ்ண,  ரவௌபுறகு ற ற 

ஶயவ், ரவௌபுறகு ெ றவ் தறஶரம, ரவௌபுறகு வ.ரற. யமவ அயே, ரவௌபுறகு வதரவ. வெவரெர, ரவௌபுறகு ஆவ. 

ஶரகர வ,  ரவௌபுறகு (றயற) ெவறரற தவௌடர  ெறவேக,  ரவௌபுறகு .டி. ெவதறக தறஶரெ,  ரவௌபுறகு ெவற 

வீவெவகரடி,  ரவௌபுறகு றவெடவ அவணல,   ரவௌபுறகு ற.ஶக. இவறக, ரவௌபுறகு (றயற) அஶணரர கஶக,  ரவௌபுறகு 

புவ்றக தற,  ரவௌபுறகு வதர. தறஶெண,  ரவௌபுறகு (றயற) ற கனர ஶகவவ, ரவௌபுறகு யவ 

துவேக,  ரவௌபுறகு றனவேக சுறதரன.  



(xlv) 

உவளூரவோெற,  ரகர ெஷதகவ தவநற ஆஶனரெஷணவெகுள 

ரவௌபுறகு .வ.வ.  அரஉவனர (றெரபவ) ,  ரவௌபுறகு இவறக தவௌடரரவெக,  ரவௌபுறகு பயஶகசு 

ெவறகுரவ, ரவௌபுறகு பீ. ரவ்ண, ரவௌபுறகு றவம கவயேவ், ரவௌபுறகு றஶணவ குவண,  ரவௌபுறகு 

 ணக தவௌடர வவணஶகரவ,   ரவௌபுறகு பவ்து ெறயேவேகவ,  ரவௌபுறகு னயேவ் றெரரவெக, ரவௌபுறகு கரறணற     

ற றவ் ற பணற  வெரவெர,  ரவௌபுறகு கரறணற  றவெகற வதஶர, ரவௌபுறகு கய  சூரற, ரவௌபுறகு அநு 

றமரரவெக, ரவௌபுறகு ஆவ. வ. வொ றவ் வ்துதவௌடர, ரவௌபுறகு இர ஶரவ ெவதவவ,  ரவௌபுறகு சுஶவ 

க. தறஶவைெவறவ, ரவௌபுறகு அவௐதுவ யயைவ, ரவௌபுறகு றயைவௐ வஆவைெற, ரவௌபுறகு (றயற) னர 

அவ்துஶகரன,  ரவௌபுறகு அஶெரவெ அஶதெறவேக,  ரவௌபுறகு ெவ அயறயரஶ,  ரவௌபுறகு வரயரவ தறரறவண  

ெறவர,  ரவௌபுறகு ரரரவ் தவரவெக,  ரவௌபுறகு  ரணக வெகுவபு,  ரவௌபுறகு வெயரவ ஶெெறவேக. 

 

புணவரவௗபறவௐபு, ெறஷநவைெரஷனகவ யெலஷவௐபு தவநற ஆஶனரெஷணவெகுள 

ரவௌபுறகு ெவறெறநற க ல (றெரபவ),  ரவௌபுறகு கரறணற ற றவ் ற பணற  வெரவெர,  ரவௌபுறகு (ஶதரெறரறவ)  ல. வ. 

பீரறவ,  ரவௌபுறகு டவெபவ ஶரணவர,  ரவௌபுறகு றரகபவவ்ற பபறவ,  ரவௌபுறகு னவவ 

வெணறவ்ண,  ரவௌபுறகு அ. றரகபவவ்ற, ரவௌபுறகு ற  யரவெக,  ரவௌபுறகு அ றவ் குர,  ரவௌபுறகு 

டிரவ அனவ, ரவௌபுறகு ற.ஶக. இவறக, ரவௌபுறகு ெணவ்  சூரற,  ரவௌபுறகு தரயே வவௐவதய,  ரவௌபுறகு 

றஶரவ வதஶர, ரவௌபுறகு அ றவ் பீ. வதஶர,  ரவௌபுறகு னவவ ெவ வதஶர,  ரவௌபுறகு அயவறவெக 

தவணரவது, ரவௌபுறகு (றயற) ற கனர ஶகவவ, ரவௌபுறகு வ.ெற. பவ்துகுரண,  ரவௌபுறகு றரவ 

பதுவயவோடிகஶக,  ரவௌபுறகு வொ வ ரரவெக,  ரவௌபுறகு வ.. சுவறவ,  ரவௌபுறகு வெயரவ 

ஶெெறவேக,  ரவௌபுறகு கணக ஶயவ்.  

 

ஷகவ்வரறவ, ரறத  அயவகவ  தவநற ஆஶனரெஷணவெகுள 

ரவௌபுறகு நறமரவ் தறயுலவ (றெரபவ),  ரவௌபுறகு  வ்ண ஶயவ், ரவௌபுறகு வ.தற. ரறவண,  ரவௌபுறகு தறஶெண 

கஶக,  ரவௌபுறகு வகவயயே வபுவெவவன,  ரவௌபுறகு குர வவக,  ரவௌபுறகு ஶ ரவவடவ 

தவணரவது,  ரவௌபுறகு கரறணற ற றவ் ற பணற  வெரவெர,  ரவௌபுறகு ெற.. சூரறஆவைெற,  ரவௌபுறகு அவைென 

 ரவகரடஶக,  ரவௌபுறகு பீ. யரறெவ,  ரவௌபுறகு கபீவ யரறவ,  ரவௌபுறகு றவ றெரரவெக,  ரவௌபுறகு சுணறவ 

யவதுவவணவ்ற, ரவௌபுறகு .டி. ெவதறக தறஶரெ, ரவௌபுறகு வை.வ.வ. யரலவ, ரவௌபுறகு ெவற 

வீவெவகரடி,  ரவௌபுறகு அஶெரவெ அஶதெறவேக, ரவௌபுறகு (றயற) அஶணரர கஶக,  ரவௌபுறகு அ றவ் பீ. வதஶர, 

ரவௌபுறகு யரறவ தவணரவது, ரவௌபுறகு வ . வ நவேகர,  ரவௌபுறகு கனரறற ெவ் வீஶெக,  ரவௌபுறகு றனவேக 

சுறதரன,  ரவௌபுறகு (றயற) ஶரவ ஶெணரரவெக.  
 

றவர, வதரநறறவ ஶெஷகவ, வீடஷவௐபு, வதரது ெறகவ தவநற ஆஶனரெஷணவெகுள    

ரவௌபுறகு றவ வீவேெ (றெரபவ), ரவௌபுறகு னெவ அனகறவண, ரவௌபுறகு யறவ ரவௐதர அஶதவண, 

ரவௌபுறகு (ஷவ்ற கனரறற) ர ற ஶெணரவ்ண, ரவௌபுறகு .வ.வ. அரஉவனர, ரவௌபுறகு குர 

வவக,  ரவௌபுறகு பவ்து ெறயேவேகவ,  ரவௌபுறகு ரற.தற. வெகரவெக,  ரவௌபுறகு குவ்ண வீவெஶகரவ,  ரவௌபுறகு 

ஷதமவ பவதர,  ரவௌபுறகு ற கயரரவெக, ரவௌபுறகு அவைென  ரவகரடஶக, ரவௌபுறகு பீ. யரறெவ,   ரவௌபுறகு 

கபீவ யரறவ, ரவௌபுறகு தலவ ஶெகு ரவூவ்,  ரவௌபுறகு சுணறவ யவதுவவணவ்ற, ரவௌபுறகு ரசுஶ 

ரரவெகர, ரவௌபுறகு .டி. ெவதறக தறஶரெ, ரவௌபுறகு தரயே வேஶக தவௌடர, ரவௌபுறகு றயைவௐ 

வஆவைெற, ரவௌபுறகு வவ வ றவெகறெறவேக,  ரவௌபுறகு கனரறற ெவ் வீஶெக, ரவௌபுறகு சு ல ஶெணெறவேக.  
 

றவய, ரறெவெற தவநற ஆஶனரெஷணவெகுள   

ரவௌபுறகு (றயற) தறவ்றரஶற வணறஆவைெற, (றெரபவ), ரவௌபுறகு வை.வ. தறஶனரவ  ஶெக ,  ரவௌபுறகு 

தறவேக  வ்ண,  ரவௌபுறகு பீ. ரவ்ண,  ரவௌபுறகு டதறவயு.டி.ஶ . வெணறவ்ண,  ரவௌபுறகு  ணக தவௌடர 

வவணவெஶகரவ, ரவௌபுறகு (ஶதரெறரறவ) றவம றர, ரவௌபுறகு யறவரணவ அயவ்கஶக, ரவௌபுறகு 

ரெறநற றஶெர, ரவௌபுறகு இவறக தவௌடரரவெக,  ரவௌபுறகு ெறநறதரன கனவ்,  ரவௌபுறகு கரறணற  றவெகற 

வதஶர, ரவௌபுறகு கய  சூரற, ரவௌபுறகு ற ற ஶயவ், ரவௌபுறகு ற ரெ ர தக்ஷ,  ரவௌபுறகு ெ றவ் 

தறஶரம, ரவௌபுறகு தலவ ஶெகு ரவூவ், ரவௌபுறகு இர ஶரவ ெவதவவ, ரவௌபுறகு வெவவ 

அஷடவெகனரவ,  ரவௌபுறகு .டி. ெவதறக தறஶரெ, ரவௌபுறகு .வ. ெரறக புவ்ரம, ரவௌபுறகு யவ 

துவேக,  ரவௌபுறகு வவ வ றவெகறெறவேக,  ரவௌபுறகு யவ றஶ வண.   

 

வதரயபரர அதறறயவ்ற தவநற ஆஶனரெஷணவெகுள  

ரவௌபுறகு வதவவ ஶரய ர தக்ஷ (றெரபவ), ரவௌபுறகு னவவ ரவௐதர அஶதவண, ரவௌபுறகு பவ்து ெறயேவேகவ, 

ரவௌபுறகு வொ றவ் ெறவதனரவௐதறவோடி,  ரவௌபுறகு வ.வ. ெவறஶெண, ரவௌபுறகு வ.வ..வ. யறவபுவனரவ, 

ரவௌபுறகு (றயற) தறவ்ரஶற வணறஆவைெற, ரவௌபுறகு சுெவ புவொெறறனஶ, ரவௌபுறகு .பீ.  கவ் புவதகுர, 

ரவௌபுறகு ஶரயற அஶதகுவண, ரவௌபுறகு ஷதமவ பவதர, ரவௌபுறகு கய  சூரற, ரவௌபுறகு ற 

கயரரவெக, ரவௌபுறகு கபீவ யரறவ, ரவௌபுறகு தலவ ஶெகு ரவூவ், ரவௌபுறகு அவ ளண துவேக, ரவௌபுறகு 

இர ஶரவ ெவதவவ, ரவௌபுறகு கவ கயரறனவெக, ரவௌபுறகு அவெகறன றரவ கரரறெவ, ரவௌபுறகு 

துஶணவ கவேகவ, ரவௌபுறகு ெ றவ  ரவ குவண, ரவௌபுறகு ரற. வொ றவ்  வெரவெர, ரவௌபுறகு புவ்றக 

தற, ரவௌபுறகு (ஷவ்ற கனரறற) ஶவ தவ்ற, ரவௌபுறகு ஈ. ெதவ.  



(xlvi) 

அெ பவேகவ,  வரறவபவெற அதறறயவ்ற தவநற ஆஶனரெஷணவெகுள    

ரவௌபுறகு ரெறநற றஶெர (றெரபவ), ரவௌபுறகு ெவ் குர குவ்ண, ரவௌபுறகு நறமரவ் தறயுலவ,   ரவௌபுறகு .பீ. 

 கவ் புவதகுர, ரவௌபுறகு ஶரயற அஶதகுவண, ரவௌபுறகு கரறணற ற றவ் ற பணற  வெரவெர, ரவௌபுறகு 

கரறணற  றவெகற வதஶர, ரவௌபுறகு அநு றமரரவெக, ரவௌபுறகு றவ றெரரவெக, ரவௌபுறகு ரசுஶ 

ரரவெகர, ரவௌபுறகு அவௐதுவ யயைவ, ரவௌபுறகு ெவற வீவெவகரடி, ரவௌபுறகு ெவ அயறயரஶ, ரவௌபுறகு 

வரயவோ அவனவ,  ரவௌபுறகு (றயற) அஶணரர கஶக, ரவௌபுறகு (கனரறற) யவ  ெறவர, ரவௌபுறகு னவவ 

ெவ வதஶர, ரவௌபுறகு அயவறவெக தவணரவது, ரவௌபுறகு யரறவ தவணரவது,  ரவௌபுறகு ரரரவ் தவரவெக, 

ரவௌபுறகு வ . வ நவேகர, ரவௌபுறகு றனவேக சுறதரன, ரவௌபுறகு சு ல ஶெணெறவேக,  ரவௌபுறகு ெவ ஶெணரரவெக.  

 

வபறரவோடயவகவ தவநற ஆஶனரெஷணவெகுள     

ரவௌபுறகு (ஶதரெறரறவ)  ல.வ. பீரறவ (றெரபவ), ரவௌபுறகு றஶரரவ வதஶர, ரவௌபுறகு றவ ெறநறதரன  ெறவர, 

ரவௌபுறகு .வை.வ. வதௌவ,ரவௌபுறகு ஆயபகவ வரவௌடரவ, ரவௌபுறகு டவெபவ ஶரணவர, ரவௌபுறகு 

யறவ ெெறவேய, ரவௌபுறகு தரவோடபல ெவதறக வெக, ரவௌபுறகு றவ வீவேெ,  ரவௌபுறகு (கனரறற) ெவ் 

அபநக, ரவௌபுறகு வ றஶணரவவோ குஶ, ரவௌபுறகு ஊவௐ யவெகலவ, ரவௌபுறகு னவவ கறரறவன, ரவௌபுறகு ற 

கயரரவெக, ரவௌபுறகு ற ரெ ர தக்ஷ, ரவௌபுறகு அவ ளண துவேக, ரவௌபுறகு இர ஶரவ 

ெவதவவ, ரவௌபுறகு சுஶவ க. தறஶவைெவறவ, ரவௌபுறகு துஶணவ கவேகவ,   ரவௌபுறகு ெ றவ  ரவ குவண, 

ரவௌபுறகு (ஷவ்ற கனரறற) (றயற) சுவறணற தவணரவதுபுவஶப, ரவௌபுறகு ரவ ர தக்ஷ, ரவௌபுறகு வொ வ 

ரரவெக, ரவௌபுறகு (றயற) ஶரவ ஶெணரரவெக.  

 

வதரது றவரக, உவரவோடயவகவ தவநற ஆஶனரெஷணவெகுள 

ரவௌபுறகு டதறவயு.டி.ஶ .  வெணறவ்ண (றெரபவ) ,  ரவௌபுறகு ற  யரவெக,  ரவௌபுறகு ெவற 

வீவெவகரடி, ரவௌபுறகு பயஶகசு ெவறகுரவ, ரவௌபுறகு வ்ணெறநற றவெகறரவெக, ரவௌபுறகு அரவு 

வெவணறவ்ண,  ரவௌபுறகு யறவ ெெறவேய, ரவௌபுறகு  ணக தவௌடர வவணவெஶகரவ, ரவௌபுறகு (கனரறற) ெவ் 

அபநக, ரவௌபுறகு ெவறெறநற க ல, ரவௌபுறகு ரற.தற. வெகரவெக, ரவௌபுறகு ெற.பீ.டி. தவௌடரரவெக,  ரவௌபுறகு 

ஊவௐ யவெகலவ,  ரவௌபுறகு கய  சூரற,  ரவௌபுறகு ற ற ஶயவ்,  ரவௌபுறகு வவ குஶெவெக, ரவௌபுறகு வ.ரற. 

யமவ அயே, ரவௌபுறகு வதரவ. வெவரெர, ரவௌபுறகு ஆவ. ஶரகர வ, ரவௌபுறகு அ. றரகபவவ்ற,  ரவௌபுறகு 

வரயரவ தறரறவண  ெறவர,  ரவௌபுறகு ந ரரவெகர, ரவௌபுறகு அ றவ் பீ. வதஶர, ரவௌபுறகு வரெரவ 

ெறவேய. 
 

தரரளுவந அயவகவ தவநற ஆஶனரெஷணவெகுள   

ரவௌபுறகு (றயற) சுஶர  ல.  ஶெண (றெரபவ), ரவௌபுறகு றவம கவயேவ், ரவௌபுறகு பயஶகசு 

ெவறகுரவ,  ரவௌபுறகு டியூ குஶெக,  ரவௌபுறகு வ றஶணரவவோ குஶ, ரவௌபுறகு வ.வ. ெவறஶெண,   ரவௌபுறகு 

வறறவ் வெகரவெக, ரவௌபுறகு னவவ ரவௐதர அஶதவண, ரவௌபுறகு வை.ஆவ. றவ்தரன,  ரவௌபுறகு ெவ்  குர 

குவ்ண,  ரவௌபுறகு கரறணற  றவெகற வதஶர,  ரவௌபுறகு அவயரவ .வை.வ. அவவ,  ரவௌபுறகு ற ரெ 

ர தக்ஷ, ரவௌபுறகு வதரவ. வெவரெர,  ரவௌபுறகு அவௐதுவ யயைவ, ரவௌபுறகு றயைவௐ வஆவைெற, ரவௌபுறகு 

டிரவ அனவ,  ரவௌபுறகு ெணவ்  சூரற, ரவௌபுறகு தரயே வவௐவதய,  ரவௌபுறகு னவவ ெவ வதஶர, 

ரவௌபுறகு வனரயரவ வ்வ்ஶ, ரவௌபுறகு இரவ றவெகறவ்ண, ரவௌபுறகு றவ றஶ ெறவேக, ரவௌபுறகு                 

ஈ. ெதவ, ரவௌபுறகு சு ல ஶெணெறவேக.  

 

லவகுடிஶவநவ தவநற ஆஶனரெஷணவெகுள  

ரவௌபுறகு குவ்ண வீவெஶகரவ (றெரபவ), ரவௌபுறகு றரகபவவ்ற பபறவ, ரவௌபுறகு டவெபவ ஶரணவர, 

ரவௌபுறகு யறவ ெெறவேய, ரவௌபுறகு நறமரவ் தறயுலவ, ரவௌபுறகு சுெவ புவொெறறனஶ,  ரவௌபுறகு .பீ.  கவ் 

புவதகுர, ரவௌபுறகு வை.வ. தறஶனரவ  ஶெக , ரவௌபுறகு வ.ஶக..டி.வ. குவண, ரவௌபுறகு ற ற 

ஶயவ்,  ரவௌபுறகு வ. றஶணர, ரவௌபுறகு அஶெரவெ அஶதெறவேக, ரவௌபுறகு ெறவஶவறரற அனவநறவ, ரவௌபுறகு தறதர 

கஶெவ, ரவௌபுறகு தரயே வவௐவதய,  ரவௌபுறகு ந ரரவெகர,  ரவௌபுறகு (றயற) ற கனர 

ஶகவவ, ரவௌபுறகு (ஶதரெறரறவ) ர ல றஶ ெறவேக,  ரவௌபுறகு ெற. ெறநலவ,  ரவௌபுறகு டி.வ. சுரறரவ, 

ரவௌபுறகு ஆவ. துறவ ெறவர,  ரவௌபுறகு ெவ ஶெணரரவெக.  

 

தரவ ஶெஷகவ தவநற ஆஶனரெஷணவெகுள 

ரவௌபுறகு  லவ குரதுவேக (றெரபவ),  ரவௌபுறகு அந தறரறவண ரவௐதர,  ரவௌபுறகு ெற.தற. 

வ்ரவெக,  ரவௌபுறகு குர வவக, ரவௌபுறகு ெரயேவ றெரரவெக,  ரவௌபுறகு குவ்ண வீவெஶகரவ, ரவௌபுறகு 

கரறணற ற றவ் ற பணற  வெரவெர, ரவௌபுறகு துறவ றெரரவெக,  ரவௌபுறகு றவ றெரரவெக, ரவௌபுறகு ெ றவ் 

தறஶரம, ரவௌபுறகு அவ ளண துவேக, ரவௌபுறகு வதரவ. வெவரெர, ரவௌபுறகு ஆவ. ஶரகர வ, ரவௌபுறகு 

வெவவ அஷடவெகனரவ, ரவௌபுறகு அவௐதுவ யயைவ, ரவௌபுறகு கவ கயரறனவெக, ரவௌபுறகு றயைவௐ 

வஆவைெற,  ரவௌபுறகு ெறவஶவறரற அனவநறவ,  ரவௌபுறகு ெவ அயறயரஶ,  ரவௌபுறகு தணற 

றகரவதவ, ரவௌபுறகு றஶரவ வதஶர, வகப (வெவற) கனர துவேக, ரவௌபுறகு வரெரவ 

ெறவேய, ரவௌபுறகு உறவ் வனரவெகுதவௌடர,   ரவௌபுறகு வவ வ றவெகறெறவேக.  



(xlvii) 

ஶெற புரறஷகவ தவநற ஆஶனரெஷணவெகுள 

ரவௌபுறகு  கவ் தரனசூரற (றெரபவ), ரவௌபுறகு குவ்ண வீவெஶகரவ, ரவௌபுறகு அந தறரறவண 

ரவௐதர, ரவௌபுறகு யறவ ரவௐதர அஶதவண, ரவௌபுறகு டனவ அகவௐவதய, ரவௌபுறகு ரற.தற. 

வெகரவெக, ரவௌபுறகு ெற.. சூரறஆவைெற, ரவௌபுறகு வீகுர றெரரவெக, ரவௌபுறகு கரறணற  றவெகற 

வதஶர,  ரவௌபுறகு பீ. யரறெவ, ரவௌபுறகு வை.வ.வ. யரலவ, ரவௌபுறகு (றயற) னர அவ்துஶகரன,  ரவௌபுறகு 

அ றவ் குர, ரவௌபுறகு (.) அவ்துயேஶ ண ஶவ,  ரவௌபுறகு (.) வனரன ஶரணவ ஶவ,   ரவௌபுறகு 

ந ரரவெகர, ரவௌபுறகு புவ்றக தற, ரவௌபுறகு  ரணக தவௌடர, ரவௌபுறகு வதயரவ 

ர துஷ, ரவௌபுறகு றவ றஶ ெறவேக, ரவௌபுறகு (றயற) உஶதக்ஷர சுவரயே, ரவௌபுறகு சு ல 

ஶெணெறவேக, ரவௌபுறகு யளஷணவ தரயெவெ, ரவௌபுறகு (றயற) ரனணல வதரவஶெவெகர. 

 

சுவநரடவ, புதுவௐதறவெகவ்வெக ெவெற தவநற ஆஶனரெஷணவெ குள 

ரவௌபுறகு .டி. சுெறவ தறஶ வ (றெரபவ), ரவௌபுறகு அந தறரறவண ரவௐதர, ரவௌபுறகு .ஆவ.வ. அவௐதுவ 

கரவ, ரவௌபுறகு தரவோடபல ெவதறக வெக, ரவௌபுறகு யறவரணவ அயவ்கஶக, ரவௌபுறகு ஶரய றெரரவெக, 

ரவௌபுறகு கரறணற  றவெகற வதஶர, ரவௌபுறகு பீ. யரறெவ, ரவௌபுறகு றவ றெரரவெக,  ரவௌபுறகு ரஷ 

ஶெர. ஶெணரறரெர, ரவௌபுறகு (றயற) னர அவ்துஶகரன, ரவௌபுறகு அஶெரவெ அஶதெறவேக,  ரவௌபுறகு தரயே 

வவௐவதய, ரவௌபுறகு புவ்றக தற, ரவௌபுறகு ஷ. ற. தவ்ெறரற, ரவௌபுறகு வ.ெற. பவ்துகுரண, ரவௌபுறகு 

யவ துவேக, ரவௌபுறகு வரெரவ ெறவேய, ரவௌபுறகு உறவ் வனரவெகுதவௌடர,  ரவௌபுறகு  ரணக வெகுவபு, 

ரவௌபுறகு றதுந றவெகறரவெக, ரவௌபுறகு ெற. ெறநலவ,  ரவௌபுறகு (றயற) ஶரவ ஶெணரரவெக. 
 

ெறயவ அதறறயவ்ற, கபறவ அயவகவ தவநற ஆஶனரெஷணவெகுள 

ரவௌபுறகு றவம கவயேவ் (றெரபவ),  ரவௌபுறகு (றயற) சுஶர  ல.  ஶெண, ரவௌபுறகு (றயற) தறவ்ரஶற 

வணறஆவைெற, ரவௌபுறகு  வ்ண ஶயவ், ரவௌபுறகு வ.வ..வ. யறவபுவனரவ, ரவௌபுறகு ெற.பீ.டி. 

தவௌடரரவெக,   ரவௌபுறகு (றயற) றயதர ர தக்ஷ, ரவௌபுறகு ற ற ஶயவ், ரவௌபுறகு ெ றவ் தறஶரம, 

ரவௌபுறகு வெவவ அஷடவெகனரவ, ரவௌபுறகு (றயற) ெவறரற தவௌடர  ெறவேக, ரவௌபுறகு (றயற) னர 

அவ்துஶகரன, ரவௌபுறகு டுயேவௐ றஶ ஶெக, ரவௌபுறகு (றயற) அஶணரர கஶக, ரவௌபுறகு ந 

ரரவெகர, ரவௌபுறகு (ஷவ்ற கனரறற) (றயற) சுவறணற தவணரவதுபுவஶப, ரவௌபுறகு (றயற) ற கனர 

ஶகவவ, ரவௌபுறகு றரவ பதுவயவோடிகஶக, ரவௌபுறகு (வெவற) கனர துவேக, ரவௌபுறகு (றயற) 

வரற றஶ றவெகற, ரவௌபுறகு (ஶதரெறரறவ) ர ல றஶ ெறவேக, ரவௌபுறகு ெற. ெறநலவ, ரவௌபுறகு (றயற) 

உஶதக்ஷர சுவரயே,  ரவௌபுறகு (றயற) ஶரவ ஶெணரரவெக, ரவௌபுறகு (றயற) ரனணல வதரவஶெவெகர.  
 

லற தவநற ஆஶனரெஷணவெகுள 

ரவௌபுறகு நவுவௐ யவெகலவ (றெரபவ),  ரவௌபுறகு (ஶதரெறரறவ)  ல.வ. பீரறவ,  ரவௌபுறகு டதறவயு.டி.ஶ . 

வெணறவ்ண,  ரவௌபுறகு .டி.சுெறவ தறஶ வ, ரவௌபுறகு டியூ குஶெக,  ரவௌபுறகு வ றஶணரவவோ 

குஶ,  ரவௌபுறகு டினரவ வதஶர,  ரவௌபுறகு வை.ஆவ. றவ்தரன,  ரவௌபுறகு னவவ கறரறவன,  ரவௌபுறகு றவ 

றெரரவெக,  ரவௌபுறகு வ.வ. வபபீவெ,  ரவௌபுறகு அ. றரகபவவ்ற, ரவௌபுறகு (றயற) னர 

அவ்துஶகரன,  ரவௌபுறகு அ றவ் குர,  ரவௌபுறகு ெவற வீவெவகரடி,  ரவௌபுறகு டிரவ அனவ,  ரவௌபுறகு தரயே 

வவௐவதய,  ரவௌபுறகு அ றவ் பீ. வதஶர,  ரவௌபுறகு னவவ ெவ வதஶர,  ரவௌபுறகு யரறவ 

தவணரவது,  ரவௌபுறகு  ரணக தவௌடர,  ரவௌபுறகு றரவ பதுவயவோடிகஶக,  ரவௌபுறகு வீ.வ. 

இரரகறயவவ,  ரவௌபுறகு வ.. சுவறவ,  ரவௌபுறகு சு ல ஶெணெறவேக.  
 

வரறவ, வரறவ உநவுகவ தவநற ஆஶனரெஷணவெகுள 

ரவௌபுறகு கரறணற வனரவெகுஶக (றெரபவ),  ரவௌபுறகு றஶணவ குவண,  ரவௌபுறகு அரவு 

வெவணறவ்ண,   ரவௌபுறகு (ஷவ்ற கனரறற) ர ற ஶெணரவ்ண,  ரவௌபுறகு பீயேவெவ வதஶர,  ரவௌபுறகு 

வகவயயே வபுவெவவன,  ரவௌபுறகு டனவ அகவௐவதய,  ரவௌபுறகு ெரயேவ றெரரவெக,  ரவௌபுறகு (கனரறற) 

ஶவறவ ெறவர, ரவௌபுறகு ஷதமவ பவதர,  ரவௌபுறகு ற ற ஶயவ், ரவௌபுறகு சுணறவ 

யவதுவவணவ்ற,  ரவௌபுறகு ஆவ. ஶரகர வ,  ரவௌபுறகு கவ கயரறனவெக,  ரவௌபுறகு ற  

யரவெக,  ரவௌபுறகு துஶணவ கவேகவ,  ரவௌபுறகு ெணல ஶரயண வகரடிதுவெகு,  ரவௌபுறகு யரறவ 

தவணரவது,  ரவௌபுறகு வதயரவ ர துஷ,  ரவௌபுறகு வொ வ ரரவெக,  ரவௌபுறகு (றயற) ஶரவ ஶெணரரவெக.  

 
 

கவற தவநற ஆஶனரெஷணவெகுள 

ரவௌபுறகு தவதுன குவண (றெரபவ),  ரவௌபுறகு கரறணற ற றவ் ற பணற  வெரவெர, ரவௌபுறகு வ.தற. 

றெரரவெக,  ரவௌபுறகு .டி. சுெறவ தறஶ வ,  ரவௌபுறகு (ஶதரெறரறவ) றவம றர,  ரவௌபுறகு (கனரறற) ெவ் 

அபநக,  ரவௌபுறகு னவவ ரவௐதர அஶதவண,  ரவௌபுறகு னெவ அனகறவண,  ரவௌபுறகு றவன 

வகரவ்னரன,  ரவௌபுறகு ஊவௐ யவெகலவ,  ரவௌபுறகு கபீவ யரறவ,  ரவௌபுறகு ஆவ. வ. வொ றவ் வ்து 

தவௌடர,  ரவௌபுறகு ற ரெ ர தக்ஷ,  ரவௌபுறகு ெ றவ் தறஶரம,  ரவௌபுறகு ெறெவெற ஆணவவ,  ரவௌபுறகு 

அவெகறன றரவ கரரறெவ,  ரவௌபுறகு (.) அவ்துயேஶ ண ஶவ, ரவௌபுறகு ெறவஶவறரற 

அனவநறவ,  ரவௌபுறகு வரயரவ னரவ கறஶய,  ரவௌபுறகு (ஷவ்ற கனரறற) ஶவ தவ்ற,  ரவௌபுறகு வதர. 

தறஶெண,  ரவௌபுறகு ெரவ தவௌடர,  ரவௌபுறகு வ . வ நவேகர,  ரவௌபுறகு (ஶதரெறரறவ) ர ல  றஶ ெறவேக.  
 



(xlviii) 

வதயவஶரவோடவெ ஷகவ்வரறவ தவநற ஆஶனரெஷணவெகுள 

ரவௌபுறகு யறவ ெெறவேய (றெரபவ),  ரவௌபுறகு வவ குஶெக,  ரவௌபுறகு றவஶரவ தவணரவது,  ரவௌபுறகு 

(றயற) தறவ்ரஶற வணறஆவைெற,  ரவௌபுறகு தறஶெண கஶக,  ரவௌபுறகு கலரவொ ண குவண,  ரவௌபுறகு கபீவ 

யரறவ, ரவௌபுறகு ஆவ.வ. வொ றவ் வ்து தவௌடர, ரவௌபுறகு றவ றெரரவெக, ரவௌபுறகு ஆவ. 

ஶரகர வ, ரவௌபுறகு கவ கயரறனவெக, ரவௌபுறகு ற  யரவெக, ரவௌபுறகு (றயற) னர 

அவ்துஶகரன, ரவௌபுறகு அவெகறன றரவ கரரறெவ, ரவௌபுறகு அ றவ் குர, ரவௌபுறகு றளுவ அபணுக,  ரவௌபுறகு 

தரயே வவௐவதய,  ரவௌபுறகு புவ்றக தற,  ரவௌபுறகு ஷ. ல. தவ்ெறரற,  ரவௌபுறகு (ஷவ்ற கனரறற) 

ஶரய புவதகுர,  ரவௌபுறகு அ றவ் பீ. வதஶர,  ரவௌபுறகு வ . வ நவேகர,  ரவௌபுறகு வதயரவ 

ர துஷ,  ரவௌபுறகு  ரணக வெகுவபு,  ரவௌபுறகு றதுந றவெகறரவெக.  
 

 

கடவவநரறவ,  லக பபனவேகவ அதறறயவ்ற தவநற ஆஶனரெஷணவெகுள 

ரவௌபுறகு (ஷவ்ற கனரறற) ர ற ஶெணரவ்ண (றெரபவ),  ரவௌபுறகு சுெவ புவொெறறனஶ,  ரவௌபுறகு றவஶரவ 

தவணரவது,  ரவௌபுறகு பீயேவெவ வதஶர,  ரவௌபுறகு ெவறெறநற க ல,  ரவௌபுறகு வ.வ..வ. 

யறவபுவனரவ,  ரவௌபுறகு றஶரரவ வதஶர,  ரவௌபுறகு கரறணற  றவெகற வதஶர,  ரவௌபுறகு ெ றவ் 

தறஶரம,  ரவௌபுறகு ஷதெவ கரெறவ,  ரவௌபுறகு வ.ரற. யமவ அயே,  ரவௌபுறகு சுஶவ க. 

தறஶவைெவறவ,  ரவௌபுறகு வெவவ அஷடவெகனரவ,  ரவௌபுறகு றயைவௐ வஆவைெற,  ரவௌபுறகு அ றவ் 

குர,  ரவௌபுறகு ெவற வீவெவகரடி,  ரவௌபுறகு ெறவஶவறரற அனவநறவ,  ரவௌபுறகு ற.ஶக. இவறக,  ரவௌபுறகு 

வரயரவ தறரறவண  ெறவர,  ரவௌபுறகு புவ்றக தற,  ரவௌபுறகு றஶரவ வதஶர,  ரவௌபுறகு அயவறவெக 

தவணரவது,  ரவௌபுறகு (றயற) வரற றஶ றவெகற, ரவௌபுறகு ெவ் குர குவ்ண.  

 
சுஶெ யவ்துவ்துஷந தவநற ஆஶனரெஷணவெகுள 

ரவௌபுறகு ெரயேவ றெரரவெக (றெரபவ),  ரவௌபுறகு ெற.தற.டி. தவௌடரரவெக,  ரவௌபுறகு றவம 

கவயேவ்,  ரவௌபுறகு (ஶதரெறரறவ) றவம றர, ரவௌபுறகு யறவ ரவௐதர அஶதவண, ரவௌபுறகு பவ்து 

ெறயேவேகவ,  ரவௌபுறகு யறவ அவீ,  ரவௌபுறகு கரறணற  றவெகற வதஶர,  ரவௌபுறகு பீ. 

யரறெவ,  ரவௌபுறகு ெ றவ் தறஶரம,  ரவௌபுறகு அவௐதுவ யயைவ,  ரவௌபுறகு (றயற) ெவறரற தவௌடர 

 ெறவேக,  ரவௌபுறகு அ றவ் குர,  ரவௌபுறகு டுயேவௐ றஶ ஶெக,  ரவௌபுறகு அஶெரவெ அஶதெறவேக, ரவௌபுறகு றளுவ 

அபணுக,  ரவௌபுறகு ெவ அயறயரஶ,  ரவௌபுறகு வரயவோ அவனவ,  ரவௌபுறகு (ஷவ்ற கனரறற) ஶவ 

தவ்ற,   ரவௌபுறகு (ஷவ்ற கனரறற) ஶரய புவதகுர,  ரவௌபுறகு (ஷவ்ற கனரறற) (றயற) சுவறணற 

தவணரவதுபுவஶப,  ரவௌபுறகு யவ துவேக,  ரவௌபுறகு ஶநக றரணகஶக,  ரவௌபுறகு டி.வ. சுரறரவ.  

 

ஶெற வரறகவ, ெபக எயவேகறஷவௐபு தவநற ஆஶனரெஷணவெகுள 

ரவௌபுறகு ரசுஶ ரரவெகர (றெரபவ),  ரவௌபுறகு பயஶகசு ெவறகுரவ,  ரவௌபுறகு (ஶதரெறரறவ)  ல.வ. 

பீரறவ,  ரவௌபுறகு டியூ குஶெக,  ரவௌபுறகு வை.ஆவ. றவ்தரன,  ரவௌபுறகு றரகபவவ்ற பபறவ,  ரவௌபுறகு 

கரறணற  றவெகற வதஶர,  ரவௌபுறகு ற ற ஶயவ்,  ரவௌபுறகு ஷதெவ கரெறவ,  ரவௌபுறகு அவௐதுவ 

யயைவ,  ரவௌபுறகு (.) வனரன ஶரணவ ஶவ,  ரவௌபுறகு அஶெரவெ அஶதெறவேக,  ரவௌபுறகு ெணவ் 

 சூரற,  ரவௌபுறகு ந ரரவெகர, ரவௌபுறகு புவ்றக தற,  ரவௌபுறகு அயவறவெக தவணரவது,  ரவௌபுறகு 

(றயற) ற கனர ஶகவவ,  ரவௌபுறகு வனரயரவ வ்வ்ஶ,  ரவௌபுறகு வதயரவ ர துஷ,  ரவௌபுறகு 

இரவ றவெகறவ்ண,  ரவௌபுறகு (ஶதரெறரறவ) ர ல றஶ ெறவேக,  ரவௌபுறகு ஶ .ஆவ.பீ. சூரறவௐவதய,  ரவௌபுறகு 

சு ல ஶெணெறவேக,  ரவௌபுறகு (றயற) ஶரவ ஶெணரரவெக,  ரவௌபுறகு யளஷணவ தரயெவெ.  

 

கரற, கரற அதறறயவ்ற தவநற ஆஶனரெஷணவெகுள 

ரவௌபுறகு  ணக தவௌடர வவணவெஶகரவ (றெரபவ),  ரவௌபுறகு ெறநறதரன கனவ், ரவௌபுறகு  லவ 

குரதுவேக,  ரவௌபுறகு (ஷவ்ற கனரறற) ர ற ஶெணரவ்ண,  ரவௌபுறகு ஶரய றெரரவெக,  ரவௌபுறகு 

வ.வ..வ. யறவபுவனரவ,  ரவௌபுறகு ெற.. சூரறஆவைெற,  ரவௌபுறகு ெ குவண,  ரவௌபுறகு கரறணற 

 றவெகற வதஶர,  ரவௌபுறகு அநு றமரரவெக,  ரவௌபுறகு பீ. யரறெவ,  ரவௌபுறகு வவ 

குஶெவெக,  ரவௌபுறகு வ.ரற. யமவ அயே, ரவௌபுறகு ரஷ ஶெர. ஶெணரறரெர,  ரவௌபுறகு றயைவௐ 

வஆவைெற,  ரவௌபுறகு (றயற) னர அவ்துஶகரன, ரவௌபுறகு தர. அரறஶவ்றவ,   ரவௌபுறகு ெறவஶவறரற 

அனவநறவ,  ரவௌபுறகு ெவ அயறயரஶ,  ரவௌபுறகு ஶயரவ குஶெக,  ரவௌபுறகு யரறவ 

தவணரவது,  ரவௌபுறகு யவ துவேக,  ரவௌபுறகு றதுந றவெகறரவெக,  ரவௌபுறகு (றயற) வரற 

றஶ றவெகற,  ரவௌபுறகு ெவ ஶெணரரவெக.  

 



(xlix) 

ெபக ஶெஷகவ தவநற ஆஶனரெஷணவெகுள 

ரவௌபுறகு பீயேவெவ வதஶர (றெரபவ),  ரவௌபுறகு ெற.. சூரறஆவைெற,  ரவௌபுறகு டவெபவ ஶரணவர,  ரவௌபுறகு 

வ.தற. ரறவண,  ரவௌபுறகு நறமரவ் தறயுலவ,  ரவௌபுறகு பவ்து ெறயேவேகவ,  ரவௌபுறகு னவவ ரவௐதர 

அஶதவண,  ரவௌபுறகு  வ்ண ஶயவ்,  ரவௌபுறகு ெ றவ் தறஶரம,  ரவௌபுறகு சுணறவ 

யவதுவவணவ்ற,  ரவௌபுறகு றயைவௐ வஆவைெற,  ரவௌபுறகு டுயேவௐ றஶ ஶெக,  ரவௌபுறகு வரயவோ அவனவ, 

ரவௌபுறகு (றயற) அஶணரர கஶக,  ரவௌபுறகு புவ்றக தற,  ரவௌபுறகு வதர. தறஶெண,  ரவௌபுறகு யரறவ 

தவணரவது,  ரவௌபுறகு ற ற ஶதயவகரட,  ரவௌபுறகு (றயற) ற கனர ஶகவவ,  ரவௌபுறகு ெலணறவ்வதற 

ஶரஶகவவ,  ரவௌபுறகு (வெவற) கனர துவேக,  ரவௌபுறகு வநரெரவ ெறவேய,  ரவௌபுறகு வொ வ 

ரரவெக,  ரவௌபுறகு வெயரவ ஶெெறவேக, ரவௌபுறகு (றயற) ரனணல வதரவஶெவெகர. 

 

றஷபரவோடுவ்துஷந தவநற ஆஶனரெஷணவெகுள 

ரவௌபுறகு யறவரணவ அயவ்கஶக (றெரபவ),  ரவௌபுறகு ரவ ர தக்ஷ,  ரவௌபுறகு கரறணற 

வனரவெகுஶக,   ரவௌபுறகு ஆயபகவ வரவௌடரவ,  ரவௌபுறகு  லவ குரதுவேக,   ரவௌபுறகு (றயற) 

தறவ்ரஶற வணறஆவைெற,  ரவௌபுறகு வறறவ் வெகரவெக,  ரவௌபுறகு டினரவ வதஶர,  ரவௌபுறகு துறவ 

றெரரவெக,  ரவௌபுறகு னெவ அனகறவண,  ரவௌபுறகு னவவ கறரறவன,  ரவௌபுறகு ஆவ. வ. வொ றவ் 

வ்துதவௌடர,   ரவௌபுறகு ெ றவ் தறஶரம,  ரவௌபுறகு அவ ளண துவேக,  ரவௌபுறகு (றயற) ெவறரற 

தவௌடர  ெறவேக,   ரவௌபுறகு வ. றஶணர,  ரவௌபுறகு துஶணவ கவேகவ,   ரவௌபுறகு ற.ஶக. இவறக,   ரவௌபுறகு 

ெணவ்  சூரற,  ரவௌபுறகு றஶரவ வதஶர,  ரவௌபுறகு அ றவ் பீ. வதஶர, ரவௌபுறகு யரறவ 

தவணரவது,  ரவௌபுறகு ெலணறவ்வதற ஶரஶகவவ,  ரவௌபுறகு றனவேக சுறதரன,  ரவௌபுறகு கணக ஶயவ்.  

 
 

கவ்வரறவ தவநற ஆஶனரெஷணவெகுள 

ரவௌபுறகு யறவ ரவௐதர அஶதவண (றெரபவ),  ரவௌபுறகு .பீ.  கவ் புவதகுர,  ரவௌபுறகு ெற.. சூரறஆவைெற,  

ரவௌபுறகு ஷவ்றரறதரன ெறநறஶெண,  ரவௌபுறகு (றயற) சுஶர  ல.  ஶெண,  ரவௌபுறகு  ணக தவௌடர 

வவணவெஶகரவ,  ரவௌபுறகு வறறவ் வெகரவெக,  ரவௌபுறகு வ.வ. ெவறஶெண,  ரவௌபுறகு வ.ஶக..டி.வ. 

குவண,  ரவௌபுறகு கரறணற  றவெகற வதஶர,  ரவௌபுறகு அநு றமரரவெக,  ரவௌபுறகு அவைென 

 ரவகரடஶக,  ரவௌபுறகு பீ. யரறெவ,   ரவௌபுறகு ற ரெ ர தக்ஷ,  ரவௌபுறகு வ.ரற. யமவ அயே,  ரவௌபுறகு 

வெவவ அஷடவெகனரவ,  ரவௌபுறகு (றயற) ெவறரற தவௌடர  ெறவேக,  ரவௌபுறகு தரயே வேஶக 

தவௌடர,  ரவௌபுறகு றயைவௐ வஆவைெற,  ரவௌபுறகு ெறெவெற ஆணவவ,  ரவௌபுறகு (றயற) அஶணரர 

கஶக,  ரவௌபுறகு ெரவ தவௌடர,  ரவௌபுறகு வ.ெற. பவ்துகுரண,  ரவௌபுறகு வீ.வ. 

இரரகறயவவ,   ரவௌபுறகு ஶநக றரணகஶக.  

 
 

ஶதரவெகுவ்து தவநற ஆஶனரெஷணவெகுள 

ரவௌபுறகு குர வவக (றெரபவ),  ரவௌபுறகு ஶரய றெரரவெக,  ரவௌபுறகு .வை.வ. வதௌவ, ரவௌபுறகு 

 லவ குரதுவேக,  ரவௌபுறகு டனவ அகவௐவதய,  ரவௌபுறகு வ.வ. ெவறஶெண,  ரவௌபுறகு னெவ 

அனகறவண,  ரவௌபுறகு வை.வ. தறஶனரவ  ஶெக ,  ரவௌபுறகு கலரவொ ண குவண, ரவௌபுறகு பீ. யரறெவ, 

ரவௌபுறகு வவ குஶெவெக,  ரவௌபுறகு வதரவ. வெவரெர,  ரவௌபுறகு கவ கயரறனவெக,  ரவௌபுறகு தரயே 

வேஶக தவௌடர,  ரவௌபுறகு ெறெவெற ஆணவவ,  ரவௌபுறகு றளுவ அபணுக,  ரவௌபுறகு தரயே 

வவௐவதய,  ரவௌபுறகு ரரரவ் தவரவெக,  ரவௌபுறகு ற ற ஶதயவகரட,  ரவௌபுறகு வ . வ 

நவேகர,   ரவௌபுறகு றவ றஶ ெறவேக,   ரவௌபுறகு ஶ . ஆவ. பீ. சூரறவௐவதய,   ரவௌபுறகு வெயரவ ஶெெறவேக. 

 

 

இஷபஞவ அயவகவ  றநவ அதறறயவ்ற தவநற ஆஶனரெஷணவெகுள   

ரவௌபுறகு டனவ அகவௐவதய (றெரபவ),  ரவௌபுறகு துறவ றெரரவெக,  ரவௌபுறகு யறவரணவ 

அயவ்கஶக,  ரவௌபுறகு பயஶகசு ெவறகுரவ,  ரவௌபுறகு (றயற) தறவ்ரஶற வணறஆவைெற,  ரவௌபுறகு ெற.தற. 

வ்ரவெக,  ரவௌபுறகு றவ வீவேெ,  ரவௌபுறகு ரெறநற றஶெர,  ரவௌபுறகு வ.ரற. யமவ அயே,  ரவௌபுறகு 

வெவவ அஷடவெகனரவ,  ரவௌபுறகு (றயற) ெவறரற தவௌடர  ெறவேக, ரவௌபுறகு வ. றஶணர,  ரவௌபுறகு ரற. 

வொ றவ்  வெரவெர,   ரவௌபுறகு ந ரரவெகர,  ரவௌபுறகு புவ்றக தற,  ரவௌபுறகு (ஷவ்ற கனரறற) 

ஶவ தவ்ற,  ரவௌபுறகு றஶரவ வதஶர,  ரவௌபுறகு யரறவ தவணரவது,   ரவௌபுறகு ரவ 

ர தக்ஷ,  ரவௌபுறகு உறவ் வனரவெகுதவௌடர,  ரவௌபுறகு  ரணக வெகுவபு,   ரவௌபுறகு (றயற) உஶதக்ஷர 

சுவரயே,  ரவௌபுறகு ஆவ. துறவ ெறவர,  ரவௌபுறகு (றயற) ஶரவ ஶெணரரவெக. 

 
 



(l) 

கூவோடுநவு, உவரவோடு வவ்கவ தவநற ஆஶனரெஷணவெகுள  

ரவௌபுறகு ஶ ரவவடவ தவணரவது (றெரபவ),  ரவௌபுறகு தலவ ஶெகுரவூவ்,  ரவௌபுறகு ஷவ்றரறதரன 

ெறநறஶெண,  ரவௌபுறகு (றயற) சுஶர  ல.  ஶெண,  ரவௌபுறகு தவதுன குவண,  ரவௌபுறகு  ணக தவௌடர 

வவணவெஶகரவ,  ரவௌபுறகு ெவறெறநற க ல,  ரவௌபுறகு வை.ஆவ. றவ்தரன,  ரவௌபுறகு (றயற) றயதர 

ர தக்ஷ,  ரவௌபுறகு னயேவ் றெரரவெக,  ரவௌபுறகு ற கயரரவெக,  ரவௌபுறகு வவ குஶெவெக,  ரவௌபுறகு 

சுணறவ யவதுவவணவ்ற,   ரவௌபுறகு அவௐதுவ யயைவ,   ரவௌபுறகு கவ கயரறனவெக,   ரவௌபுறகு (றயற) ெவறரற 

தவௌடர  ெறவேக,  ரவௌபுறகு அஶெரவெ அஶதெறவேக,  ரவௌபுறகு றவெடவ அவணல,  ரவௌபுறகு ெணல ஶரயண 

வகரடிதுவெகு,  ரவௌபுறகு தரயே வவௐவதய,   ரவௌபுறகு (கனரறற) யவ  ெறவர,  ரவௌபுறகு ெலணறவ்வதற 

ஶரஶகவவ,   ரவௌபுறகு வீ.வ. இரரகறயவவ,   ரவௌபுறகு  ரணக வெகுவபு,   ரவௌபுறகு ெற. ெறநலவ.  
 

வரறவநுவோத, ஆரவவைெற தவநற ஆஶனரெஷணவெகுள 

ரவௌபுறகு தரவோடபல ெவதறக வெக, ரவௌபுறகு (றயற) தறவ்ரஶற வணறஆவைெற ரவௌபுறகு ஷதெவ பவதர, 

ரவௌபுறகு (ஶதரெறரறவ) றவம றர, ரவௌபுறகு னெவ அனகறவண,  ரவௌபுறகு கலரவொ ண 

குவண, ரவௌபுறகு றரகபவவ்ற பபறவ, ரவௌபுறகு  கவ் தரனசூரற, ரவௌபுறகு கய  சூரற, ரவௌபுறகு 

ற ற ஶயவ், ரவௌபுறகு னவவ வெணறவ்ண, ரவௌபுறகு ற ரெ ர தக்ஷ, ரவௌபுறகு ெ றவ் 

தறஶரம, ரவௌபுறகு வ.ரற. யமவ அயே, ரவௌபுறகு ஆவ. ஶரகர வ, ரவௌபுறகு றளுவ அபணுக, ரவௌபுறகு 

(கனரறற) யவ  ெறவர,  ரவௌபுறகு ஷ. ற. தவ்ெறரற,  ரவௌபுறகு ரரரவ் தவரவெக,  ரவௌபுறகு வ . வ 

நவேகர,  ரவௌபுறகு  ரணக வெகுவபு,  ரவௌபுறகு ஈ. ெதவ,  ரவௌபுறகு வ.. சுவறவ,  ரவௌபுறகு ெவ 

ஶெணரரவெக,  ரவௌபுறகு யளஷணவ தரயெவெ.  
 

றற, றவோடறடவ தவநற ஆஶனரெஷணவெகுள 

ரவௌபுறகு (கனரறற) ெவ் அபநக, ரவௌபுறகு கலரவொ ண குவண,  ரவௌபுறகு றவ ெறநறதரன  ெறவர,  ரவௌபுறகு 

.வை.வ. வதௌவ, ரவௌபுறகு ஆயபகவ வரவௌடரவ, ரவௌபுறகு றஶணவ குவண,  ரவௌபுறகு டவெபவ 

ஶரணவர,  ரவௌபுறகு .டி.சுெறவ தறஶ வ, ரவௌபுறகு தவதுன குவண, ரவௌபுறகு தரவோடபல ெவதறக வெக, 

ரவௌபுறகு வதவவ ஶரய ர தக்ஷ,  ரவௌபுறகு வொ றவ் ெறவதனரவௐதறவோடி,  ரவௌபுறகு ற 

கயரரவெக,  ரவௌபுறகு கபீவ யரறவ, ரவௌபுறகு ெ றவ் தறஶரம,  ரவௌபுறகு சுணறவ யவதுவவணவ்ற,  ரவௌபுறகு 

சுஶவ க. தறஶவைெவறவ,  ரவௌபுறகு ரஷ ஶெர. ஶெணரறரெர,  ரவௌபுறகு அவெகறன றரவ கரரறெவ,  ரவௌபுறகு 

ஶயரவ குஶெக, ரவௌபுறகு (கனரறற) யவ  ெறவர,  ரவௌபுறகு ரவ ர தக்ஷ,  ரவௌபுறகு வொ வ 

ரரவெக,  ரவௌபுறகு இரவ றவெகறவ்ண.  
 

வகு ண ஊடக, கவ தவநற ஆஶனரெஷணவெகுள 

ரவௌபுறகு வகவயயே வபுவெவவன (றெரபவ),  ரவௌபுறகு அந தறரறவண ரவௐதர, ரவௌபுறகு (ஷவ்ற கனரறற) 

ர ற ஶெணரவ்ண, ரவௌபுறகு டனவ அகவௐவதய, ரவௌபுறகு ஶ ரவவடவ தவணரவது, ரவௌபுறகு றவ 

வீவேெ, ரவௌபுறகு னவவ ரவௐதர அஶதவண, ரவௌபுறகு (கனரறற) ஶவறவ ெறவர, ரவௌபுறகு ற 

கயரரவெக, ரவௌபுறகு அநு றமரரவெக, ரவௌபுறகு ெ றவ் தறஶரம, ரவௌபுறகு கவ கயரறனவெக, 

ரவௌபுறகு தர. அரறஶவ்றவ, ரவௌபுறகு வரயரவ தறரறவண  ெறவர, ரவௌபுறகு ந ரரவெகர, 

ரவௌபுறகு னவவ ெவ வதஶர, ரவௌபுறகு யரறவ தவணரவது,  ரவௌபுறகு .வ. ெரறக புவ்ரம, ரவௌபுறகு 

வதயரவ ர துஷ, ரவௌபுறகு ரவ ர தக்ஷ, ரவௌபுறகு வொ வ ரரவெக, ரவௌபுறகு யவ 

றஶ வண,  ரவௌபுறகு ஈ. ெதவ, ரவௌபுறகு (றயற) ரனணல வதரவஶெவெகர. 
 

கரவஷட பவவௐபு, கறரற ெணெபக அதறறயவ்ற தவநற ஆஶனரெஷணவெகுள 

ரவௌபுறகு ஆயபகவ வரவௌடரவ (றெரபவ),  ரவௌபுறகு வை.ஆவ. றவ்தரன,  ரவௌபுறகு ஷவ்றரறதரன 

ெறநறஶெண,  ரவௌபுறகு (றயற) சுஶர  ல.  ஶெண,  ரவௌபுறகு பீயேவெவ வதஶர,  ரவௌபுறகு ெற.தற. 

வ்ரவெக,  ரவௌபுறகு ெறநறதரன கனவ்,  ரவௌபுறகு றஶரரவ வதஶர,  ரவௌபுறகு ெ குவண,  ரவௌபுறகு 

அநு றமரரவெக,  ரவௌபுறகு ெ றவ் தறஶரம,  ரவௌபுறகு அவௐதுவ யயைவ,  ரவௌபுறகு அவெகறன றரவ 

கரரறெவ,  ரவௌபுறகு ெறவஶவறரற அனவநறவ,  ரவௌபுறகு வரயவோ அவனவ,  ரவௌபுறகு (றயற) அஶணரர 

கஶக,  ரவௌபுறகு ஶயரவ குஶெக,  ரவௌபுறகு தணற றகரவதவ,  ரவௌபுறகு புவ்றக தற,  ரவௌபுறகு வதர. 

தறஶெண,   ரவௌபுறகு (றயற) ற கனர ஶகவவ,  ரவௌபுறகு வ.ெற. பவ்துகுரண,  ரவௌபுறகு வ . வ 

நவேகர,  ரவௌபுறகு ஶநக றரணகஶக,  ரவௌபுறகு ஆவ. துறவ ெறவர.  
 

தரதுகரவௐபு வயவ  க அதறறயவ்ற தவநற ஆஶனரெஷணவெகுள  

ரவௌபுறகு டி.வ.  வ்ண, ரவௌபுறகு வ்ணெறநற றவெகறரவெக,  ரவௌபுறகு றவ ெறநறதரன  ெறவர,  ரவௌபுறகு 

ஷவ்றரறதரன ெறநறஶெண,  ரவௌபுறகு ஆயபகவ வரவௌடரவ,  ரவௌபுறகு றஶணவ குவண,  ரவௌபுறகு டவெபவ 

ஶரணவர, ரவௌபுறகு .வ.வ. அரஉவனர, ரவௌபுறகு வகவயயே வபுவெவவன, ரவௌபுறகு றவ 

வீவேெ, ரவௌபுறகு வதவவ ஶரய ர தக்ஷ, ரவௌபுறகு சுெவ புவொெறறனஶ, ரவௌபுறகு வேகப 

ெவீ, ரவௌபுறகு னவவ வெணறவ்ண, ரவௌபுறகு இர ஶரவ ெவதவவ,  ரவௌபுறகு ஆவ. 

ஶரகர வ,  ரவௌபுறகு தரயே வேஶக தவௌடர,  ரவௌபுறகு அ. றரகபவவ்ற, ரவௌபுறகு ெ றவ  ரவ 

குவண, ரவௌபுறகு புவ்றக தற,  ரவௌபுறகு வ . வ நவேகர,  ரவௌபுறகு கனரறற ெவ் வீஶெக. 



(li) 

துஷநபகவேகவ, வடுவொெரஷனகவ  தவநற ஆஶனரெஷணவெகுள 

ரவௌபுறகு ஶரயற அஶதகுவண, ரவௌபுறகு றவன வகரவ்னரன,  ரவௌபுறகு பீ. ரவ்ண, ரவௌபுறகு .வ.வ. 

அரஉவனர, ரவௌபுறகு ஶ ரவவடவ தவணரவது, ரவௌபுறகு (கனரறற) ஶவறவ ெறவர, ரவௌபுறகு யறவரணவ 

அயவ்கஶக, ரவௌபுறகு  வ்ண ஶயவ், ரவௌபுறகு துறவ றெரரவெக, ரவௌபுறகு ெவ் குர குவ்ண, ரவௌபுறகு 

ஊவௐ யவெகலவ, ரவௌபுறகு றவம அவ்ரவெக, ரவௌபுறகு சுணறவ யவதுவவணவ்ற, ரவௌபுறகு றயைவௐ 

வஆவைெற, ரவௌபுறகு வை.வ.வ. யரலவ, ரவௌபுறகு துஶணவ கவேகவ, ரவௌபுறகு ெவ அயறயரஶ, ரவௌபுறகு 

றவெடவ அவணல, ரவௌபுறகு புவ்றக தற, ரவௌபுறகு றஶரவ வதஶர,  ரவௌபுறகு வ . வ நவேகர, ரவௌபுறகு 

ரவ ர தக்ஷ,  ரவௌபுறகு உறவ் வனரவெகுதவௌடர,  ரவௌபுறகு கணக ஶயவ்.  
 

உவ கவற தவநற ஆஶனரெஷணவெகுள 

ரவௌபுறகு வ.தற. றெரரவெக (றெரபவ), ரவௌபுறகு வறறவ் வெகரவெக,  ரவௌபுறகு றஶணவ குவண,  ரவௌபுறகு 

.டி. சுெறவ தறஶ வ, ரவௌபுறகு தவதுன குவண, ரவௌபுறகு டனவ அகவௐவதய, ரவௌபுறகு வ றஶணரவவோ 

குஶ, ரவௌபுறகு னெவ அனகறவண, ரவௌபுறகு (றயற) றயதர ர தக்ஷ, ரவௌபுறகு வ.வ..வ. 

யறவபுவனரவ,  ரவௌபுறகு ஊவௐ யவெகலவ,  ரவௌபுறகு னவவ கறரறவன,  ரவௌபுறகு ற ற ஶயவ்,  ரவௌபுறகு அநு 

றமரரவெக, ரவௌபுறகு கபீவ யரறவ, ரவௌபுறகு இர ஶரவ ெவதவவ, ரவௌபுறகு ரஷ ஶெர. 

ஶெணரறரெர,  ரவௌபுறகு அவெகறன றரவ கரரறெவ,  ரவௌபுறகு (.) வனரன ஶரணவ ஶவ,  ரவௌபுறகு ெ றவ 

 ரவ குவண, ரவௌபுறகு வரயரவ னரவ கறஶய,  ரவௌபுறகு ரரரவ் தவரவெக, ரவௌபுறகு இரவ 

றவெகறவ்ண,  ரவௌபுறகு ஶ . ஆவ.பீ. சூரறவௐவதய.  
 

ணறரவ ஶதரவெகுவ்து ஶெஷகவ தவநற ஆஶனரெஷணவெகுள 

ரவௌபுறகு ெற.தற. வ்ரவெக (றெரபவ),  ரவௌபுறகு ஊவௐ யவெகலவ, ரவௌபுறகு வ றஶணரவவோ குஶ, ரவௌபுறகு குர 

வவக, ரவௌபுறகு யறவ அவீ, ரவௌபுறகு  வ்ண ஶயவ், ரவௌபுறகு னெவ அனகறவண, ரவௌபுறகு 

கரறணற ற றவ் ற பணற  வெரவெர, ரவௌபுறகு ற  யரவெக, ரவௌபுறகு வ. ஶ ரெவௐ ஷவெகவ வதஶர, 

ரவௌபுறகு பீ. யரறெவ, ரவௌபுறகு சுணறவ யவதுவவணவ்ற, ரவௌபுறகு வெவவ அஷடவெகனரவ, ரவௌபுறகு அஶெரவெ 

அஶதெறவேக, ரவௌபுறகு ெறவஶவறரற அனவநறவ, ரவௌபுறகு (றயற) அஶணரர கஶக, ரவௌபுறகு புவ்றக தற, 

ரவௌபுறகு றஶரவ வதஶர, ரவௌபுறகு யரறவ தவணரவது,  ரவௌபுறகு (றயற) ற கனர ஶகவவ, ரவௌபுறகு 

றரவ பதுவயவோடிகஶக, ரவௌபுறகு வரெரவ ெறவேக, ரவௌபுறகு ெற. ெறநலவ, ரவௌபுறகு றனவேக சுறதரன, 

ரவௌபுறகு வெயரவ ஶெெறவேக     

      

ெறய வயறவௐ தறவகவ ஊவெகுறவௐபு தவநற ஆஶனரெஷணவெகுள 

ரவௌபுறகு வ றஶணரவவோ குஶ (றெரபவ), ரவௌபுறகு ஆயபகவ வரவௌடரவ, ரவௌபுறகு ஶ ரவவடவ தவணரவது, 

ரவௌபுறகு வ.வ. ெவறஶெண, ரவௌபுறகு னவவ ரவௐதர அஶதவண, ரவௌபுறகு ஷதமவ பவதர, ரவௌபுறகு 

அவைென  ரவகரடஶக, ரவௌபுறகு சுணறவ யவதுவவணவ்ற, ரவௌபுறகு வெவவ அஷடவெகனரவ, ரவௌபுறகு கவ 

கயரறனவெக, ரவௌபுறகு (றயற) ெவறரற தவௌடர  ெறவேக, ரவௌபுறகு .டி. ெவதறக தறஶரெ, ரவௌபுறகு றயேவௐ 

வஆவைெற, ரவௌபுறகு (றயற) னர அவ்துஶகரன, ரவௌபுறகு றளுவ அபணுக, ரவௌபுறகு ெவ அயறயரஶ, 

ரவௌபுறகு தரயே வவௐவதய, ரவௌபுறகு ரற. வொ றவ்  வெரவெர, ரவௌபுறகு (ஷவ்ற கனரறற) ஶரய 

புவதகுர, ரவௌபுறகு னவவ ெவ வதஶர, ரவௌபுறகு வொ வ ரரவெக, ரவௌபுறகு றதுந றவெகறரவெக, 

ரவௌபுறகு வவ வ றவெகறெறவேக, ரவௌபுறகு ரறவெ தறெவண வீவண, ரவௌபுறகு ஈ. ெதவ 
 

வபறரவோடு ஶஷனரவவௐபு ஊவெகுறவௐபு, னஶணரவபுஷக தவநற ஆஶனரெஷணவெகுள 

ரவௌபுறகு டினரவ வதஶர (றெரபவ), ரவௌபுறகு (கனரறற) ஶவறவ ெறவர, ரவௌபுறகு யறவரணவ அயவ்கஶக, 

ரவௌபுறகு வவ குஶெவெக, ரவௌபுறகு ஶரயற அஶதகுவண, ரவௌபுறகு றஶரரவ வதஶர, ரவௌபுறகு வ. 

ஶ ரெவௐ ஷவெகவ வதஶர, ரவௌபுறகு னவவ கறரறவன, ரவௌபுறகு ற ரம ர தக்ஷ, ரவௌபுறகு வ.ரற. யமவ 

அயே, ரவௌபுறகு இர ஶரவ ெவதவவ, ரவௌபுறகு அவௐதுவ யயைவ, ரவௌபுறகு தரயே வேஶக தவௌடர, 

ரவௌபுறகு ெறெவெற ஆணவவ, ரவௌபுறகு அ றவ் குர, ரவௌபுறகு னவவ ெவ வதஶர, ரவௌபுறகு (ஷவ்ற 

கனரறற) (றயற) சுவறணற தவணரவதுபுவஶப, ரவௌபுறகு ரரரவ் தவரவெக, ரவௌபுறகு ரவ ர தக்ஷ, 

ரவௌபுறகு வீ.வ. இரரகறயவவ, ரவௌபுறகு வொ வ ரரவெக, ரவௌபுறகு றவ றஶ ெறவேக, ரவௌபுறகு 

(ஶதரெறரறவ) ர ல றஶ ெறவேக, ரவௌபுறகு சு ல ஶெணெறவேக          
 

வவேகு அதறறயவ்ற, வெகவ ஶரவோட அதறறயவ்ற தவநற ஆஶனரெஷணவெகுள 

ரவௌபுறகு .பீ.  கவ் புவதகுர (றெரபவ), ரவௌபுறகு ெரயேவ றெரரவெக, ரவௌபுறகு வ.தற. ரறவண, ரவௌபுறகு 

யறவ ரவௐதர அஶதவண, ரவௌபுறகு வறறவ் வெகரவெக, ரவௌபுறகு பவ்து ெறயேவேகவ, ரவௌபுறகு ஶரயற 

அஶதகுவண, ரவௌபுறகு தலவ ஶெகு ரவூவ், ரவௌபுறகு  வ்ண ஶயவ், ரவௌபுறகு னயேவ் றெரரவெக, ரவௌபுறகு 

றஶரரவ வதஶர, ரவௌபுறகு கரறணற  றவெகற வதஶர, ரவௌபுறகு கபீவ யரறவ, ரவௌபுறகு கவ 

கயரறனவெக, ரவௌபுறகு தரயே வேஶக தவௌடர, ரவௌபுறகு அகறன றரவ கரரறெவ, ரவௌபுறகு அ றவ் குர,  

ரவௌபுறகு ற.ஶக. இவறக, ரவௌபுறகு தரயே வவௐவதய, ரவௌபுறகு (ஷவ்ற கனரறற) (றயற) சுவறணற 

தவணரவதுபுவஶப, ரவௌபுறகு (றயற) ற கனர ஶகவவ, ரவௌபுறகு ெலணறவ்வதற ஶரஶகவவ, ரவௌபுறகு 

வவ வ றவெகறெறவேக, ரவௌபுறகு வதரவ. வெவரெர          



(lii) 

கனரெர, கஷன அயவகவ தவநற ஆஶனரெஷணவெகுள 

ரவௌபுறகு ரற.தற. வெகரவெக (றெரபவ), ரவௌபுறகு (றயற) தறவ்ரஶற வணறஆவைெற, ரவௌபுறகு தவதுன குவண, 

ரவௌபுறகு டனவ அகவௐவதய, ரவௌபுறகு குவ்ண வீவெஶகரவ, ரவௌபுறகு யறவரணவ அயவ்கஶக, ரவௌபுறகு 

 கவ் தரனசூரற, ரவௌபுறகு துறவ றெரரவெக, ரவௌபுறகு வ. ஶ ரெவௐ ஷவெகவ வதஶர, ரவௌபுறகு (அவயரவ) 

.வை.வ. அவவ, ரவௌபுறகு வ. றஶணர, ரவௌபுறகு அ றவ் குர,  ரவௌபுறகு வரயரவ னரவ கறஶய, ரவௌபுறகு 

ந ரரவெகர, ரவௌபுறகு அ றவ் பீ. வதஶர, ரவௌபுறகு ெலணறவ்வதற ஶரஶகவவ, ரவௌபுறகு வீ.வ. 

இரரகறயவவ, ரவௌபுறகு வொ வ ரரவெக, ரவௌபுறகு இரவ றவெகறவ்ண, ரவௌபுறகு (ஶதரெறரறவ) ர ல 

றஶ ெறவேக, ரவௌபுறகு (றயற) உஶதக்ஷர சுவரயே, ரவௌபுறகு சு ல ஶெணெறவேக, ரவௌபுறகு (றயற) ஶரவ 

ஶெணரரவெக, ரவௌபுறகு (றயற) ரனணல வதரவஶெவெகர. 
 

 

வெகவ வரடவபு, வெகவ அயவகவ தவநற ஆஶனரெஷணவெகுள 

ரவௌபுறகு (கனரறற) ஶவறவ ெறவர (றெரபவ), ரவௌபுறகு டவெபவ ஶரணவர, ரவௌபுறகு வறறவ் வெகரவெக, 

ரவௌபுறகு தலவ ஶெகு ரவூவ், ரவௌபுறகு றரகபவவ்ற பபறவ, ரவௌபுறகு அநு றெரரவெக, ரவௌபுறகு அவைென 

 ரவகரடஶக, ரவௌபுறகு ரஷ. ஶெர. ஶெணரறரெர, ரவௌபுறகு ஆவ. ஶரகர வ, ரவௌபுறகு துஶணவ கவேகவ, 

ரவௌபுறகு (.) அவ்துயேஶ ண ஶவ, ரவௌபுறகு தரயே வவௐவதய, ரவௌபுறகு றஶரவ வதஶர, 

ரவௌபுறகு (வெவற) கனர துவேக, ரவௌபுறகு வீ.வ. இரரகறயவவ, ரவௌபுறகு இரவ றவெகறவ்ண, 

ரவௌபுறகு யவ றஶ வண, ரவௌபுறகு ஶநக றரணகஶக, ரவௌபுறகு டி.வ. சுரறரவ, ரவௌபுறகு ஆவ. 

துறவ ெறவர, ரவௌபுறகு (றயற) ஶரவ ஶெணரரவெக, ரவௌபுறகு வெயரவ ஶெெறவேக, ரவௌபுறகு யழஷணவ 

தரயெவெ, ரவௌபுறகு வதரவ. வெவரெர, ரவௌபுறகு (றயற) ரனணல வதரவஶெவெகர. 
          

வரஷனவ்வரடவபுகவ, கவ வரறநுவோதறவ தவநற ஆஶனரெஷணவெகுள 

ரவௌபுறகு வொ றவ் ெறவதனரதறவோடி (றெரபவ), ரவௌபுறகு வ றஶணரவவோ குஶ, ரவௌபுறகு தரவோடபற ெவதறவெக வெக, 

ரவௌபுறகு ஷதமவ பவதர, ரவௌபுறகு வ.வ..வ. யறவபுவனரவ, ரவௌபுறகு னயேவ் றெரரவெக, ரவௌபுறகு 

றஶரரவ வதஶர, ரவௌபுறகு கய  சூரற, ரவௌபுறகு ற கயரரவெக, ரவௌபுறகு ஆவ. வ. வொ றவ் 

வ்துதவௌடர, ரவௌபுறகு ற ரம ர தக்ஷ, ரவௌபுறகு சுஶவ க. தறஶவைெவறவ, ரவௌபுறகு (றயற) னர 

அதுஶகரன, ரவௌபுறகு தர. அரறஶவ்றவ, ரவௌபுறகு டிரவ அனவ, ரவௌபுறகு (கனரறற) யவ  ெறவர, 

ரவௌபுறகு (ஷவ்ற கனரறற) ஶவ தற, ரவௌபுறகு றஶரவ வதஶர, ரவௌபுறகு வரெரவ ெறவேக, 

ரவௌபுறகு வீ.வ. இரரகறயவவ, ரவௌபுறகு இரவ றவெகறவ்ண, ரவௌபுறகு ரறவெ தறெவண வீவண, 

ரவௌபுறகு றனவேக சுறதரன, ரவௌபுறகு ெவ ஶெணரரவெக, ரவௌபுறகு (ஷவ்ற கனரறற) ஶரய புவதகுர. 
     

 

றஷணவ்றநவ ஶவதரடு தவநற ஆஶனரெஷணவெகுள 

ரவௌபுறகு தலவ ஶெகு ரவூவ் (றெரபவ), ரவௌபுறகு ஆயபகவ வரவௌடரவ, ரவௌபுறகு ெரயேவ றெரரவெக, 

ரவௌபுறகு கரறணற வனரவெகுஶக, ரவௌபுறகு துறவ றெரரவெக, ரவௌபுறகு இவறவெக தவௌடரரவெக, ரவௌபுறகு துயைவௐ 

றஶ ஶெவெக, ரவௌபுறகு ற ற ஶயவ், ரவௌபுறகு (ஷவ்ற கனரறற)  னவ்  வண, ரவௌபுறகு ஆவ. 

ஶரகர வ, ரவௌபுறகு .டி. ெவதறவெக தறஶரெ, ரவௌபுறகு தரயே வேஶக தவௌடர, ரவௌபுறகு அ. றரகபவவ்ற, 

ரவௌபுறகு (.) வனரன ஶரணவ ஶவ, ரவௌபுறகு ெவ அயறயரஶ, ரவௌபுறகு (றயற) அஶணரர கஶக, 

ரவௌபுறகு அ றவ் பீ. வதஶர, ரவௌபுறகு (றயற) ற கனர ஶகவவ, ரவௌபுறகு யவ துவேக, ரவௌபுறகு 

வனரயரவ வ்வ்ஶ, ரவௌபுறகு வதயரவ ர துஷ, ரவௌபுறகு  ரணக வெகுவபு, ரவௌபுறகு (றயற) வரற 

றஶ றவெகற, ரவௌபுறகு வ.. சுவறவ, ரவௌபுறகு வை.வ.வ. யரலவ          

ெறறவ றரண ஶெஷகவ தவநற ஆஶனரெஷணவெகுள 

ரவௌபுறகு தறவேக  வ்ண (றெரபவ), ரவௌபுறகு பீயேவெவ வதஶர, ரவௌபுறகு வகவயயே வபுவெவவன, ரவௌபுறகு 

றவ றெரரவெக, ரவௌபுறகு ரெறநற றஶெர, ரவௌபுறகு பவ்து ெறயேவேகவ, ரவௌபுறகு கலரவொ ண குவண, 

ரவௌபுறகு ஶரயற அஶதகுவண, ரவௌபுறகு வ.வ..வ. யறவபுவனரவ, ரவௌபுறகு ெவ் குர குவ்ண, 

ரவௌபுறகு வ. ஶ ரெவௐ ஷவெகவ வதஶர, ரவௌபுறகு கய  சூரற, ரவௌபுறகு ற கயரரவெக,  ரவௌபுறகு 

ஆவ.வ. வொ றவ் வ்துதவௌடர, ரவௌபுறகு ெ றவ் தறஶரம, ரவௌபுறகு அகறன றரவ கரரறெவ, ரவௌபுறகு றளுவ 

அபணுக, ரவௌபுறகு டிரவ அனவ, ரவௌபுறகு ெ றவ  ரவ குவண, ரவௌபுறகு (ஶதரெறரறவ) ர ல 

றஶ ெறவேக, ரவௌபுறகு ெற. ெறநலவ, ரவௌபுறகு வ.. சுவறவ, ரவௌபுறகு சு ல ஶெணெறவேக, ரவௌபுறகு கணக ஶயவ்  
 

ெலணறவெ ஷகவ்வரறவ அதறறயவ்ற தவநற ஆஶனரெஷணவெகுள 

ரவௌபுறகு னக்ஷவ வெவணறவ்ண (றெரபவ), ரவௌபுறகு கரறணற வனரவெகுஶக, ரவௌபுறகு ஶ ரவவடவ தவணரவது, 

ரவௌபுறகு .பீ.  கவ் புவதகுர, ரவௌபுறகு கரறணற ற றவ் ற பணற வெரவெர, ரவௌபுறகு வ.வ. ெவறஶெண, 

ரவௌபுறகு வீகுர றெரரவெக, ரவௌபுறகு வ.ஶக..டி.வ. குவண, ரவௌபுறகு றவம அவ்ரவெக, 

ரவௌபுறகு அென  ரவகரடஶக, ரவௌபுறகு பீ. யரறெவ, ரவௌபுறகு கபீவ யலவ, ரவௌபுறகு ஆவ. வ. 

வ றவ்வ்துதவௌடர, ரவௌபுறகு சுணறவ யவதுவவணவ்ற, ரவௌபுறகு றயேவௐ வஆவைெற, ரவௌபுறகு துஶணவ கவேகவ, 

ரவௌபுறகு யரறவ தவணரவது, ரவௌபுறகு வீ.வ. இரரகறயவவ, ரவௌபுறகு (றயற) வரற றஶ றவெகற, 

ரவௌபுறகு ஶநக றரணகஶக, ரவௌபுறகு (கனரறற) ெவ் வீஶெக, ரவௌபுறகு சு ல ஶெணெறவேக, ரவௌபுறகு 

யளஷணவ தரயெவெ 



(liii) 

பயைவோடு ஊவெகுறவௐபு தவநற ஆஶனரெஷணவெகுள 

ரவௌபுறகு னக்ஷவ ரவௐதர அஶதவண (றெரபவ), ரவௌபுறகு (கனரறற) ெவ் அபணுக, ரவௌபுறகு .டீ. சுெறவ 

தறஶ வ, ரவௌபுறகு கரறணற வனரவெகுஶக, ரவௌபுறகு வதெறவ ஶரய ர தக்ஷ, ரவௌபுறகு ரெறநற றஶெர, 

ரவௌபுறகு பவ்து ெறயேவேகவ, ரவௌபுறகு சுெவ புவொெறறனஶ, ரவௌபுறகு ஷதமவ பவதர, ரவௌபுறகு வ.வ..வ. 

யறவபுவனரவ, ரவௌபுறகு றஶரரவ வதஶர, ரவௌபுறகு றவம அவ்ரவெக, ரவௌபுறகு ற கயரரவெக, 

ரவௌபுறகு ஆவ. வ. வ றவ்வ்துதவௌடர, ரவௌபுறகு ெ றவ் தறஶரம, ரவௌபுறகு சுணறவ யவதுவவணவ்ற, 

ரவௌபுறகு கவ கயரறனவெக, ரவௌபுறகு (கனரறற) யவ  ெறவர, ரவௌபுறகு (ஷவ்ற கனரறற) (றயற) 

சுவறணற தவணரவதுபுவஶப, ரவௌபுறகு ரவ ர தக்ஷ, ரவௌபுறகு இரவ றவெகறவ்ண, ரவௌபுறகு றனவேக சுறதரன 
 

 

ரறவ பூவேகரவெகவ, வதரதுவௐ வதரளதுஶதரவெகு அயவகவ தவநற ஆஶனரெஷணவெகுள 

ரவௌபுறகு  வ்ண ஶயவ் (றெரபவ), ரவௌபுறகு யறவ ரவௐதர அஶதவண, ரவௌபுறகு டினரவ வதஶர, ரவௌபுறகு 

வகவயயே வபுவெவவன, ரவௌபுறகு ரல.தற. வெகரவெக, ரவௌபுறகு (கனரறற) ஶவறவ ெறவர, ரவௌபுறகு 

யறவரணவ அயவ்கஶக, ரவௌபுறகு துறவ றெரரவெக, ரவௌபுறகு வ.வ. ெவறஶெண, ரவௌபுறகு கரறணற 

 றவெகற வதஶர, ரவௌபுறகு னவவ கறரறவன, ரவௌபுறகு அநு றெரரவெக, ரவௌபுறகு பீ. யரறெவ, ரவௌபுறகு 

.டி. ெவதறக தறஶரெ, ரவௌபுறகு (றயற) னர அதுஶகரன, ரவௌபுறகு றளுவ அபணுக, ரவௌபுறகு ெறவஶவறரற 

அனவநறவ, ரவௌபுறகு ெவ அயறயரஶ, ரவௌபுறகு ற.ஶக. இவறக, ரவௌபுறகு யரறவ தவணரவது, ரவௌபுறகு 

(றயற) ற கனர ஶகவவ, ரவௌபுறகு ெவ ஶெணரரவெக, ரவௌபுறகு (றயற) ரனணலவதரவஶெவெகர 

 
கவறவை ஶெஷகவ தவநற ஆஶனரெஷணவெகுள 

ரவௌபுறகு துறவ றெரரவெக (றெரபவ), ரவௌபுறகு பயஶகசு ெவறகுரவ, ரவௌபுறகு வ. தற. றெரரவெக, ரவௌபுறகு 

தவதுன குவண, ரவௌபுறகு கரறணற ற றவ் ற பறவெரவெர, ரவௌபுறகு றவன வகரவ்னரன, ரவௌபுறகு னெவ 

அனகறவண, ரவௌபுறகு ற ற ஶயவ், ரவௌபுறகு (அவயரவ) .வை.வ. அவவ, ரவௌபுறகு கபீவ யலவ, 

ரவௌபுறகு ெ றவ் தறஶரம, ரவௌபுறகு ஆவ. ஶரகர வ, ரவௌபுறகு அவௐதுவ யயைவ, ரவௌபுறகு கவ 

கயரறனவெக, ரவௌபுறகு அகறன றரவ கரரறெவ, ரவௌபுறகு வரயரவ னரவ கறஶய, ரவௌபுறகு புவ்றக தற, 

ரவௌபுறகு (டரவெடவ) ஶவ தற, ரவௌபுறகு அ றவ் தற. வதஶர, ரவௌபுறகு அயவறவெக தவணரவது, ரவௌபுறகு 

(ஷவ்ற கனரறற) (றயற) சுவறணற தவணரவதுபுவஶப, ரவௌபுறகு ெரவ தவௌடர, ரவௌபுறகு வீ.வ. 

இரரகறயவவ, ரவௌபுறகு சு ல ஶெணெறவேக 

 
 

ணெலரெறகவ பவௐ ஶதணுஷக தவநற ஆஶனரெஷணவெகுள 

ரவௌபுறகு கரறணற ற றவ் ற பறவெரவெர (றெரபவ), ரவௌபுறகு வ.வ. ெவறஶெண, ரவௌபுறகு வ.வ..வ. 

யறவபுவனரவ, ரவௌபுறகு டதறவயூ. பீ. வெகரவெக, ரவௌபுறகு ெல.. சூரறஆவைெற, ரவௌபுறகு வ.ஶக..டீ.வ. 

குவண, ரவௌபுறகு கரறணற  றவெகற வதஶர, ரவௌபுறகு ற ற ஶயவ், ரவௌபுறகு பீ. யரறெவ, ரவௌபுறகு 

ெ றவ் தறஶரம, ரவௌபுறகு றயேவௐ வஆவைெற, ரவௌபுறகு (றயற) னர அதுஶகரன, ரவௌபுறகு ெறவஶவறரற 

அனவநறவ, ரவௌபுறகு ற.ஶக. இவறக, ரவௌபுறகு ெணல ஶரயண வகரடிதுவெகு, ரவௌபுறகு (றயற) அஶணரர கஶக, 

ரவௌபுறகு புவ்றக தற, ரவௌபுறகு ஷ. ல. தவ்ெறரற, ரவௌபுறகு வ.ெல. பவ்துகுரண, ரவௌபுறகு வ வ 

ரரவெக, ரவௌபுறகு  ரணக வெகுவபு, ரவௌபுறகு றதுந றவெகறரவெக, ரவௌபுறகு (றயற) 

வரறறஶ றவெகற 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



(lv) 

தரரளுவநவ 

ெதரரகவ  -  ரவௌபுறகு  ெவ ர தக்ஷ 

தறறவை ெதரரகயவ குளவெகபறவ றெரபயவ  - ரவௌபுறகு ெவற வீவெவகரடி 

குளவெகபறவ தறறவ் றெரபவ  - ரவௌபுறகு பயஶகசு ெவறகுரவ 
 

தறரண அயனகவ்வ 

தரரளுவநவை வெனரபவ ரகவ  -   றய. டதறவயு. தற. டி. ெரவெக  

தறறவை வெனரபவ ரகவ  - றய. டதறவயு.வ.வ.பீ. இவ்ன 

உறவை வெனரபவ ரகவ  - றயற ஶக.. ஶரயல  

 

தரரளுவநவை வெனரபவ ரகவ்றவ அயனகவ 

தர.வெ.ர. இஷவௐபுவை வெனரபவ -  றயற ெரயேணற றவவவகரட 
 

தஷடவெகனவை ஶெறவ றஷவெகபவ 

தஷடவெகனவை ஶெறவ - றய. அணறவ ெஶெக 

தறறவௐ தஷடவெகனவை ஶெறவ - றய. ஶவற வதவணரவது 

உறவௐ தஷடவெகனவை ஶெறவ –  றய. குரவ ெவதவ்  வ்ண 

தறறவௐ தறரண உவ்றஶரகவ்வ - றய. டதறவயு.டதறவயு.வ.வ.ெற. தவணரவது 

உறவௐ தறரண உவ்றஶரகவ்வ - றய.  ற.வ. ற. தறரறவ 

தரரளுவந உவ்றஶரகவ்வகவ  - றய. வை.யு.பீ. குர 

வரஷனஶதெறவௐ தரறவவ்ஷண ஶவதரவஷரபவ - றயற வ.ஶக.டி.பீரறவ 

 

றயரகவ் றஷவெகபவ 

தறவௐதரபவ (றயரகவ)  -  றய. ரற.வை.. னெறவ  ெறவர  

தறறவௐ தறவௐதரபவ (றயரகவ ) - றய. வொெவ வௐ. தவ்றரவ  

ரதண அயனகவ  - றய. ஶக.டதறவயு. சுணறவ, றயற வ. ஆவ.  வண (உறவௐ தறவௐதரபவகவ - றயரகவ);  றய. வ.ஶ . 

வதஶர, றயற ஶக...ஶெணரவ்ண (தறரண உவ்றஶரகவ்வகவ); வெவற வ.ஆவ.வ.வை. ற. ெறரக (தறறவௐ 

தறரண உவ்றஶரகவ்வ); றய. .வ.  ெறவர, றய. வ.தற.ஆவ. தவ்ெறநற, றய. பீ.ஶக.டி.வ.டதறவயு.                               

றய. றஶ குவண, றய. ஶக.ஶக.டி. கரறணற (உறவௐ தறரண உவ்றஶரகவ்வகவ); றயற டி.ற.ஏ. வீஶகரவ, றயற. 

டி.ெற.வ. யதெறவேக, றயற  ற.ஆவ.யு. கஶக, றய. ஆவ.ெற. ற றனக (தரரளுவந உவ்றஶரகவ்வகவ); றய. ஶக.வ. ற.ஶக. 

 வண, றய. .வ. வவெ (உறவௐ தரரளுவந உவ்றஶரகவ்வகவ)    

உயவௐதறணவ ஶெஷகவ அயனகவ - றய. ெற.கனவசூரற (உறவௐ தறவௐதரபவ - றயரகவ); றயற ஆவ. றர,  ணரவௐ 

வ.யு.வ. ரெறவெ (தறரண உவ்றஶரகவ்வகவ); றய. ஶக.பீ. ெவண, றய. பீ. ற.பீ. தறரறவேக (உறவௐ தறரண 

உவ்றஶரகவ்வகவ); றயற .யு. அெறவேக (தரரளுவந உவ்றஶரகவ்வ) 

வபறரவோடுவ் வரடவபுகவ வயவ  எளவேகு பு அயனகவ -  றய. வ..யு. குரெறவேக (உறவௐ தறரண உவ்றஶரகவ்வ)   

ஶதரவெகுவ்து அயனகவ - றய. ஶ ..டி.ஆவ. வதவணரவோ (ெறஶவட ஶதரவெகுவ்து அயனவ), றய. .ரற.வ. புவதகுர 

(உறவௐ தறரண உவ்றஶரகவ்வ); றய. பீ.டி.வ. வதவணரவது (தரரளுவந உவ்றஶரகவ்வ); றய. டதறவயு.ற.ஆவ. 

றவெகறவ்ண,  றய. ஶக.வ. ெறவர (உறவௐ தரரளுவந உவ்றஶரகவ்வகவ) 

ெறஶவட சுயவெவகளவ்ரபவகவ - றயற ஆவ.வ.ஆவ.ஶெணரவ்ண, றயற  வ.ரற.தற.வதஶர,  றயற டி.ெற.டி சூரறரவைெற,         

றய. வை.தற.ெற.வ. றனகவ்ண,  றயற ஆவ.ஆவ. வயேகவண 

சுயவெவகளவ்ரபவகவ -  றய. ஆவ.பீ. ெறவெக ர தக்ஷ 

ெறஶவட வரறவதவவௐதரபவ - றயற .யவெறஶற, றயற . ற.வ. வணற,  ணரவௐ வ.வ. வவ 

வரறவதவவௐதரபவகவ - றய. வ.வ..ஶக. கயரவ்ண,  ணரவௐ வ.வ. யயைவடீவ 

ெறஶவட தவேகபர பகரஷரபவ -  றய. வ.வ.ெரவெக 

தவேகபர பகரஷரபவ - றய. ..வ. வதஶர 

தறஶடுகவ வதரயவௐதரபவ - றய. வை.ெற. கனவௐதவ்ற 

ஆவௐதடுவ்வ  ஶவதரவஷரபவ  -  றய. டி.பீ.ஶக. புவ்தறவோடி 



(lvi) 

யவெரவோ  றஷவெகபவ 

யவெரவோ தறவௐதரெறரறவ  -  வெவற  வொெணற   ரவண 

யவெரவோ தறறவௐ தறவௐதரெறரறவகவ   - றயற வறவ  தரறவ,  றய. வ. ெவறஶெகவ, வெவற  டி.ஶ .ற.  அெறவேய  

யவெரவோ உறவௐ தறவௐதரெறரறவகவ - றயற  ெற.வ. வனரவெகுவகரடிகர  ெறவர, றயற ஆவ.வ.வ.குரெறநற,  றயற 

வ.ஶக.வ.டதறவயு. ெஶெக,  றயற  வை.வ.ெற. வீெறவேய, றய. ரற. ஆவ.வ. அஶணரவ்ண, றயற ஆவ.டி.பீ. சு லணற, 

றயற வௐ.வ. பவெறவ, றயற  டி.தற..வ.வ. வீெறவேய, றயற ஶக. ற.வ.பீ. வதவ, றயற  ஶக.வை. லனற, 

றயற  ஶக. வர  ெறநலற 

ெறஶவட யவெரவோ அநறவெஷகரபவகவ -  றயற வை.டி.வ.வ. பீரறவ,  ணரவௐ . பயவவ் வதற, றயற ஶக.பீ.வ. வதஶர, 

றயற ஶக..வ. டிவயக்ஷறகர, றயற ஶக..ஶ .வ. வதஶர, றயற பீ.டி. குற, றயற  ற.வ. ரரவெகர, 

றயற வ..  னவ், வெவற ஆவ.ஶக. வற, றயற ஶக.டி.வ.குனவ்ண அளுவ்கஶக, வெவற கலரணற வசூரற, 

வெவற பீ.ற.ரற.ற. கஶக, றய. வ.வ.ஆவ.தற. தவோடயே. 

யவெரவோ அநறவெஷகரபவகவ - றயற டதறவயு..டி.பீ. றஶ வகரவௌடர, வெவற வை. ற. பூ றகர,  ணரவௐ வ.வ.வ. யேவணரவ, 

றயற வ. இரகறயவவ, றய. வௐ. ற. னக்ஷற, வெவற வ.வ.. குபறணற, றயற வ.வை..வ. ெறவர, றயற 

பீ.வ. ற.பீ. தறரறவேகறகர, றயற வ..வ. றவர, றயற ஈ.வை. டதறவயு. இவேகறகர, றயற ரற.ரற. குரரவெக, றயற 

வை.ஆவ.பீ. ெரவணற, வெவற ெற.ஆவ. கயரவ்ண, றய. வ..ரற.டி. றவனகவவவண, றய. வை. ற. வொசுன, றயற டி.ஆவ.டி. 

வயவோடிஶக, வெவற வ.வ.ெற.ஶக. ரெறவேக, வெவற வ.பீ. றஶரற ெ லணற, றயற ஶக.பீ. தவ்ர 

குள அநறவெஷகரபவகவ – வெவற  ற.வை. யறயற புவெர, றயற ஈ.ற.ரற.ஆவ. றரறெறவேக, றயற வ. புவதகுர, வெவற 

ஶ ..ரற. ெவறகர, றயற பீ. ற.ஶக.வ. றயறரற,  றயற ரற.யு. வீஶெக, றயற இவதுணறவ வறகர 

ெறஶவட சூெறஷக  உவ்றஶரகவ்வ -   ணரவௐ வ.வ.வ. மரவ, வெவற வ..டி. ஶணரரற 

சூெறஷக உவ்றஶரகவ்வகவ -  ணரவௐ ஶ . வபரவோ, றயற வ.தற.ற.வ.ரற. வதவணரவது,  றய. .வ.ெற.வ. அறகரரற 

எயேவௐதறவு ஶவதரவஷரபவ –  றய. ஶக. ற. கயரவ்ண  

 

றற  வயவ  வேகவகவ றஷவெகபவ 

 

தறவௐதரபவ (றற )  - றய. ஶக. ற.வ.  ெரவ 

றற, கவெகுகவ அயனகவ - றயற டி.வ.ஆவ. குவ்ண (உறவௐ தறவௐதரபவ - றவரகவ); றய. தற.. குரரெ, (தறரண 

உவ்றஶரகவ்வ); வெவற ஶக.ரற.ெற.ஶக. பீரறவ, றயற ெற.வ. புனவ்ெறவேயன (தறறவௐ தறரண உவ்றஶரகவ்வகவ);              

றய. ஶக.ஆவ.ஶயவ், றயற வ.பீ. கஶக, றயற வை..ரற.டி. ஶயரஆவைெற, வெவற வ.டதறவயு.ரற.ஆவ.  ெறவர,       

றய. டதறவயு.பீ.ஶ . புவதகுர தவ்ற,  றயற .ஶக.ெஶெக (உறவௐ தறரண உவ்றஶரகவ்வகவ); வெவற டி.வ.டி. 

அகவெஶகரவ, றயற ஶ ..டி.  ெறவேக (தரரளுவந உவ்றஶரகவ்வகவ); றய. வ.ஆவ.தற. ஶெணரவ்ண (உறவௐ 

தரரளுவந உவ்றஶரகவ்வ) 

வேகவ, ஶெஷகவ அயனகவ - றய. ஆவ.வ.அஶெரகரணவ (உறவௐ தறவௐதரபவ –  றவரகவ); றய. டதறவயு.டதறவயு. 

 றனவெக (தறரண உவ்றஶரகவ்வ); றய. டி.வ.டதறவயு. ெஶெக (தறறவௐ தறரண உவ்றஶரகவ்வ); றயற ெற.வ. 

சுதெறவேக, றய. ஶக.ெற.வதவணரவது (உறவௐ தறரண உவ்றஶரகவ்வகவ); றயற ஆவ.பீ.வை. குஶெண (தரரளுவந 

உவ்றஶரகவ்வ); றயற .ெற.ஶக. ெறவேய, றய. .யு. தறஶவைெவற (உறவௐ தரரளுவந உவ்றஶரகவ்வகவ) 

உவபகவெ கவெகரவவு அயனகவ - றய. வ.வ.ஶக. ஷவ்றவ்ண (உறவௐ தறவௐதரபவ - றயரகவ); றய. வ.தற. 

குயகவண (தறரண உவ்றஶரகவ்வ); றய. வ.வ. ஶவவன (தறறவௐ தறரண உவ்றஶரகவ்வ);  

உவு வேகவ கவெகுகவ கரரறரனவ - றயற ஆவ.வ. அெலவ (கவெகரபவ - உவு வேகவ)  

ெறஶவட  கபவொெற உவ்றஶரகவ்வ  - றய. ஶக.டி. கதறன 

வகுவ உவ்றஶரகவ்வ - றய. ஆவ..ெற. தரகு 

ெறஶவட ெறநரவௐதவ -  வெவற  யு.வ.வ. றஶ ஶெவெக 

ெறஶவட கபவொெறவௐ வதரயவௐதரபவ (வரறவநுவோதவ)  - றய. ஶக.வ..தற. வயேன  

ெறஶவட கபவொெறவௐ வதரயவௐதரபவ -  

ெறஶவட வகரவணவு உவ்றஶரகவ்வ - றய. யு.பீ.ஆவ. குவண  



(lvii) 

இஷவௐபுவௐ  வதரநறறனரபவ  றஷவெகபவ 

இஷவௐபுவௐ வதரநறறனரபவ  - றய. வ. ற.வ. வதஶர  

தறற  இஷவௐபுவௐ வதரநறறனரபவ  - றய. டி.வ.டி. அறகரரற 

ெறஶவட  தற தரறஶெரகவ (ெறறவ) - றய. பீ.ஆவ.வ.ஆவ. வதபண 

தற தரறஶெரகவ (றவெரவ)  -  றய. டதறவயு. ற.டதறவயு.வ.பீ.பீ.தற. வீவெஶகரவ 

தரறஶெரகவ (றவெரவ)  –  றய. வ.வ. வறடிகன 

தரறஶெரகவ (ெறறவ)  - றய. பீ.ரற. கஶக  

உறவௐ தரரளுவந உவ்றஶரகவ்வ  - றய. வ.வ. வஶெண 

ெறஶவட வரறவநுவோத   உவ்றஶரகவ்வ (றவெரவ)  -  

வரறவநுவோத உவ்றஶரகவ்வகவ (றவெரவ) – றய. டதறவயு.ஆவ..  வவ, றய. பீ..வ. னயேவ் குர, றய. பீ.ஆவ. 

கயரறனக, றய. பீ.டதறவயு..யு.ஶக. ரவ்ண 

வரறவநுவோத உவ்றஶரகவ்வகவ (ெறறவ)  - றய. ஶ .டி.ஶக.ஶக. சூரற, றய. ெல.வ. தரனசூரற 

 

உவு வேகவ, வீடு  தரரறவௐபுவ் றஷவெகபவ 

தறவௐதரபவ (உவு வேகவ, வீடு தரரறவௐபுவை ஶெஷகவ)  - றய. வ.ெற.தற. வதஶர,  றய. வ.ஶ . குனதுவேக  

தறற உவு, தரண பகரஷரபவ -  றய. .ஶக..வ.அெறவேய 

றஷநஶவயவை ெஷவகரவ  - றய. ெற.ஆவ. ெறவர 

றஷநஶவய  வீடு தரரறவௐதரபவ -   ணரவௐ .. யமவ 

உற றஷநஶவயவை  ெஷவகரவ  -  றய. வ.பணெறவேக 

உற வீடு தரரறவௐதரபவ – றய. வ.டி. ற.வ. வெவணறவ்ண 

உவுவைெரஷன பகரஷரபவகவ - றய. ஶக.வ.வை. பறவ வரவோநறஶகர, றய. டதறவயு.வ.ஆவ.  றஶணவறெறவேய, றய. வை.யு. 

வதஶர, றய. டதறவயு. .ஶ . றவெகறெறவேக, றய. ஆவ.வ.ரவௐதரவ்ண, றய. தற. ற.ற.தவ்ற, றய. ஶக.பீ. அெறவேக 

ெறஶவட  பூவஶரவோட ஶவதரவஷரபவ  -  றய. ஆவ.வ. ற ரணவ  

வீடு தரரறவௐபு ஶவதரவஷரபவகவ - றய. பீ.பீ.வ.வ.புவதகுர, றய. வ.டி.வதஶர, றய. வ.டி.ஈ.வ.வ.கயரவ்ண, 

றய. ஶக.வ. தவரவெக, றய. வ.டி. வ்ணெறநற 

உவு, தரண ஶவதரவஷரபவகவ – றய. .பீ. துவேக, றய. வ. ற.  வண, றய. ஶக.வ.ெற. வதஶர, றய. ஶக.டதறவயு. 

சூரறதவௌடர, றய. டதறவயு.வ.வ. வதஶர, றய. டதறவயு.டதறவயு.ஆவ.  றனக, றய. ஶ .. வ.வ. வதஶர,        

றய. ஶக..டி.. றஶ ெறநற, றய. வை.ஆவ. தவ்ெவற, றய. ஶக...  வ, றய. ஶக..ஶ .. றனகவ்ண, றய. வ.பீ. வதஶர, 

றய. ஶக. ற.பீ.ஶக. கவனவ் 

ெறஶவட ெஷனஷந வேகவ ஶவதரவஷரபவ -  றய. டதறவயு.வ.டதறவயு.வ. ெறவர 

ெறஶவட  தறரறவுவை ெஷவகரவ -   றய. யு.ஆவ.ஆவ.வதவணரவது 

தறரறவுவை ெஷவகரவகவ   -  றய. வ.ஈ.  றணரெ, றய. டி. ற. ெறவேக, றய. ஶக.டி.வ. தவோஶரணறவ 

பவணறஷனவை ெஷவகரவகவ - றய. டி.வ. ற. வனரவ, றய. வை.. தவ்குர, றய. ஆவ. ற.ஶக. கவணஆவைெற, றய. டதறவயு.டி. 

ஶ .டி. றவெகறெறவேக, றய. ஶக.டி.யு. குவ்ண, றய. தற. வயரடு, றய. டி.வ.ஶெரவீ, றய. .ஆவ. ற. குவண 

 

ெவோடரவெக ஶெஷகவ றஷவெகபவ 
 

தறவௐதரபவ (ெவோடரவெக ஶெஷகவ)  - றய. ஶ .ஆவ. க வீ ஆவைெறஶக  

ெஷத ஆ அயனகவ - றய. வை.ஈ.  ணகரவ ெறவர (உறவௐ தறவௐதரபவ -றயரகவ); றயற ெற.. றெரரவெக, அணறவ 

ஶயரெவ, வெவற வ.ஆவ.டதறவயு. அதவண (தறரண உவ்றஶரகவ்வகவ); றய. டதறவயு..ஶக.ெற. உடவதரன,        

றய. பீ.வை.குரெறவேய, றயற வை.வ.ெற.வ.ஶக. ஶயவ் (தறறவௐ தறரண உவ்றஶரகவ்வகவ); றய. வை.ஆவ.ெற. ெறவர 

(உறவௐ தறரண உவ்றஶரகவ்வ);    ணரவௐ ஶ . ெலவடீவ,  ணரவௐ வ..வ. யலவோ (தரரளுவந உவ்றஶரகவ்வகவ)  

ெவோடபன அயனகவ - வெவற  ற. வோெரற (உறவௐ தறவௐதரபவ - றவரகவ); றய. ஈ.. டி. ர தவதுன (தறரண 

உவ்றஶரகவ்வ);  ணரவௐ வ.வ.வ. வௐயவெ (தறறவௐ தறரண உவ்றஶரகவ்வ); றயற  ற.வ.டி. றனகவ்ண (உறவௐ 

தறரண உவ்றஶரகவ்வ); றயற தற.ஶ . அஶதெறவேய, றயற ஆவ..வ.டி. அவறவ  (தரரளுவந உவ்றஶரகவ்வகவ) 

குள அயனகவ - றயற வ.வ. றவெகறவ்ண (உறவௐ தறவௐதரபவ-றயரகவ); றய. ..வ.பீ. வதஶர (தறரண 

உவ்றஶரகவ்வ), றயற ற.பீ. ற.வ. றரண தற (தரரளுவந உவ்றஶரகவ்வ) 

ஆஶனரெஷணவெ குள அயனகவ - றயற டதறவயு... வறணற நவெக, றய. டதறவயு.வ.தற.  ெறவர (உறவௐ தறவௐதரபவகவ - 

றவரகவ);  ணரவௐ .வ. றனரபலவ (தறறவௐ தறரண உவ்றஶரகவ்வ); றய. ரற.ஶக.  வண, றயற வ...பீ. 

றமரரவெக (உறவௐ தறரண உவ்றஶரகவ்வகவ), றயற வை.ஆவ.  வெரவமர, றயற ஆவ.பீ.ஷ.ரற. யறரண, 

(தரரளுவந உவ்றஶரகவ்வகவ) 



(lviii) 

அெரவேகவெ கவெகுகவ வயவ வதரயவௐபுபவெறகவ குள அயனகவ  - றய. வ.வ. பீரறவ (உறவௐ தறவௐதரபவ -

றயரகவ); றயற .ெற.பீ. சூரறவௐவதய (தறரண உவ்றஶரகவ்வ); றய. டதறவயு.பீ.வ.  ெறவேய, றய. ஈ.டி.ஶ . 

றவெகறெறவேக (தறறவௐ தறரண உவ்றஶரகவ்வகவ); றய. டி.ஆவ.வ. வதவணரவது, றயற யு.வ.தவௌடி, றயற 

ரற.வ.ஆவ.பீ.ஶக. வவணவெஶகரவ (உறவௐ தறரண உவ்றஶரகவ்வகவ); றய. டதறவயு.  ற. சுணறவ ெரவ, றயற 

.பீ.ஶக.ஶக.பீ. றனகவ்ண (தரரளுவந உவ்றஶரகவ்வகவ) 

வதரதுநவெ குள அயனகவ - றயற  ஈ.டி.வ.வ. வதவணரவது (உறவௐ தறவௐதரபவ –  றவரகவ); றய. ஶக. ற. ெவ்குர 

(தறரண உவ்றஶரகவ்வ); றய. டி.டி.யு.ஶக. பணெறவேய (தறறவௐ தறரண உவ்றஶரகவ்வ); றயற வ.ஶக.வ.டி. 

அவறவ (உறவௐ தறரண உவ்றஶரகவ்வ); றய. ஆவ..ஆவ.வ. வெக, றய. வ.ஆவ.டி.ரற. றனகெறநற (தரரளுவந 

உவ்றஶரகவ்வகவ)     

நூனகவ - றய. ெற.குயவௐபு 

தறற  நூனகவ  -  றய. பீ.வை.வ.தறஶெறநற 

உற நூனகவகவ  -  வெவற ஶக. .டி.ஆவ. ஶெதரயேகர,  ணரவௐ வ.வ. வரவ் அயவோ 

கணறவட  உற நூனகவ வ I  -  றயற வை.வ.வ்ரவெக 

கணறவட  உற நூனகவகவ  -  றய. சுணறவ யவஶதக, றய. டதறவயு.. குவ்ண, றய.  ற. வ்ரவெக 

தறரண ஆரவவைெற உவ்றஶரகவ்வ  -  றய.  ற.குரரவெக 

ஆரவவைெற உவ்றஶரகவ்வ  –   ணரவௐ வ. அ றலவ, றயற டி.வ.வ.வ. றெரரவெக, வெவற  ற.ஆவ. அஶர வகரடக 

உற ஆரவவைெற உவ்றஶரகவ்வ - றயற வை.பீ..வ. அஶதஶகரவ, றயற ஆவ.வ.வை. றஶ றனக 

தரரளுவந தற உஷவதவவௐதரபவ - றய. டதறவயு.வ.யு. தவௌடர 

தரரளுவந தறறவௐ  தற உஷவதவவௐதரபவகவ -  ணரவௐ வ. இமவோ. வ. வமழவெ,  ணரவௐ .வ. அவௐதுவ   வௐதரவ 

ெறஶவட தரரளுவந உஷவதவவௐதரபவகவ: றய. ஶக.வ. கறநறவஶரதவ,  ணரவௐ வ.வ. வமறவ தரவவ, றயற 

.டி.வ. வ்ணெலயே, றய. ஶ ..வ.பீ. வதஶர, றய. ஶக.டி.ஆவ. தவ்ெறநற, றய. . ெதரணவவ, றய. ெற.ஶ . 

கயரவ்ண 

தரரளுவந உஷவதவவௐதரபவகவ -  ணரவௐ . ற. வரயவோ தறவெரற,  ணரவௐ வ.ஆவ.வ. றமரவ, றய.  ற.வௐ.தற. 

சுஶவவ, றயற வ.தற.ெற.ஶ . றெவேக, றய. டி.டி.ற.வ. வஶக, றயற வை.ற.வ. யலவவணற,  றய.  ற.ற.வ. 

றஶ ெறவேக, றய. டதறவயு.வ. ர தக்ஷ, றய. பீ.வ.பீ.வ. குரெறநற, றய. பீ. ெரவகுரவ,  றய.வ. ஶவகுரவ, 

றயற ஆவ. ெவற வதஶர, றய. வ. அ றவ்குரவ, றய. வ. ஶரவ,  றய.  ற. வ வைெவறர,   ணரவௐ வ.வை.வ. 

ரறவ,  றய. ஈ.வ.வ.வ.வ. வெகரவெக 

 

கவ பஷநஷ வயவ பகரஷவ்துவ் றஷவெகபவ 
 

 

தறவௐதரபவ (கவ பஷநஷ வயவ பகரஷவ்துவ) -  றய. வை.வ.ெற.  வதஶர 

பஷநஷவௐ வதரநறறனரபவ –றய. வ.தற.யு. கப 

பஷநஷவௐ தகுவௐதரவரபவ - றய. வ.ஈ. ற.வ. ெவீ 

வரடவதரடவ / தரதுகரவௐபு வதரநறறனரபவ -  றய.  ற.வ. னவெயவ  

பஷநஷ டிஷவௐதரபவ  - றயற  ஶக.வ.டி. அெறவேய 

பஷநஷவெ கவோடுவௐதரவோடரபவ - றய. .வ.டி.வ. றவெகறவ்ண 

இஷவ்ப ஷனஷவௐபு கவோடுவௐதரவோடரபவ – றய. வ. ற.வ.வ. கயரறனவெக 

கறணற  வெவநறவோட  ஷரபவகவ  - றய. டி.  தவௌடி,  றய. ெற.ஶ . றவஶனரஆவைெற 

தறறவௐ தறரண உவ்றஶரகவ்வ –  றயற வ.வ. றரணஶக 

இஷவ்பவௐ தறவௐதரெறரறவ (ெறவேகபவ/ஆவேகறனவ) - றய. யு.வ. கலகணஶக 

இஷவ்பவௐ தறவௐதரெறரறவ (ஆவேகறனவ/றவௗ) -  ணரவௐ வ.வ.வ. றதரவெ 

உற கறணற றகவௗவைெறவ்றவோட குவௐதரபவ - றயற பீ.வ.. ற. குஶ 

உற கயபீட எயவேகறஷவௐதரபவ -  றயற பீ.வ.வை. றஶெர 

ெறஶவட கறணற இவெகுவகவ – றயற தற. வ கவர, றய. ஶ .வ. வகரனவதஶக,   றயற ஶக. ற.வ. வெவவற 

கறணற இவெகுவகவ - றய. யு.டதறவயு.பீ. வவௐதறரற, றயற வ.வ. வயவோடிஶக, றய. டதறவயு.வை.யு.டி. தறதுவேக,         

றய. . ற.ஆவ.ஶக. அஶதவ்ண, றய. வ.டி.டி.பீ. தறஶெறநற, றய. ஶக.பீ.பீ.வ. ஶரவண, றய. ஶக.டி. ற.வ. கறரறரவ, 

றயற டதறவயு.டி..  யவெெற,  ணரவௐ வ. ற.ஆெறவெ அயே,  ணரவௐ .ஆவ.வ. ரறகரவ அயே,   ணரவௐ .வ.வதபசுவ அலவ 

கறணறவ் வரறவநுவோதறனரபவகவ –  றய.  ற.வ.டி. வதஶர, றய. வை.வ.ெவ் றவ்  

வரறவநுவோத உறரபவகவ - றய. டதறவயு.வ. சுவேக, றய. ற.ஆவ.வ.ஶ . ஶெரவ்ண 
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MEMBERS OF PARLIAMENT 
 

(Returned at the General Election, 08th April, 2010) 

 

 

A 
 

Abdul Cader, A.R.M. (Mahanuwara) 

Abdul Haleem, Mohamed Hasheem (Mahanuwara) 

Abeygunawardena, Rohitha (Kalutara) 

Abeysinghe, Ashok (Kurunegala) 

Abeywardena, A. Lakshman Yapa (Matara) 

Abeywardene, Mahinda Yapa (Matara) 

Adaikkalanathan, A. (Vanni) 

Ajith Kumara, Galbokka Hewage (Galle) 

Alagiyawanna, A.A. Lasantha (Gampaha) 

Alahapperuma, Dullas (National List) 

Alantin, Selvesthiri (Jaffna) 

Allas, Tiran (National List) 

Aluthgamage, Mahindananda (Mahanuwara) 

Aluvihare, Wasantha (Matale) 

Amaratunga, John Anthony Emmanuel (Gampaha) 

Amaraweera, Mahinda (Hambantota) 

Amunugama, D.S.B. (Mahanuwara) 

Amunugama, Sarath (Mahanuwara) 

Annamalai, Nadesu Sivasakthi (Vanni) 

Ariyanethran, Pakkiaselvam (Batticaloa) 

Athaullah, A.L.M. (Digamadulla) 

Attanayake, Tissa (National List) 

Atukorale, Mrs. Thalatha (Ratnapura) 

Azwer, A.H.M. (National List) 

   

B 
Badhiutheen, Abdul Rizad (Vanni) 

Balasuriya, Arachchilage Jagath (Kegalle) 

Bandara, Jayasinghe Mudiyanselage Janaka Priyantha (National List) 

Bandara, Mrs. Kulathunga Dissanayake Mudiyanselage Chandrani (Anuradhapura) 

Bandara,   Palitha Range (Puttalam) 

Bandara, K.W. Shantha (Kurunegala) 

Bandaranaike, Chakrawarthi Pandukabhaya Dias (Gampaha) 

Bandaranayake, Indika (Kurunegala) 

Basheer, Segu Dawood (Batticaloa) 

Basnayake, Tharanath (Kurunegala) 

Berugoda, Arachchige Vijitha (Monaragala) 

Buddadasa, Anthinna Marakkalage Leel Chamika (Badulla) 

 
 

C 
 

Cooray, Reginold (Kalutara) 

  

 D 
 

Dahanayaka, Amara Dharmawijaya Wijayasekara (Matara) 

Dayaratna,  Petikirige (Digamadulla) 

De Silva, Agampodi Mohan Priyadharshana (Galle) 

De Silva, G.M.Harsha (National List) 

De Silva, Nilenthi Nimal Siripala (Badulla) 

De Zoysa, Thirimadura Ranjith (Ratnapura) 

De Zoysa, Gamini Wijith Wijayamuni (Moneragala)  
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Devananda, Douglas (Jaffna) 

Digambaram, Udeiappan Palani (Nuwara Eliya) 

Dissanayake, Anura Kumara (National List) 

Dissanayake, Eranjan Navin (Nuwara Eliya) 

Dissanayake, Dissanayake Mudiyanselage Rohana Kumara (Matale) 

Dissanayake, S.B. (Mahanuwara) 

Dissanayake, Duminda (Anuradhapura) 

Dissanayake, Lalith (Kegalle) 

Dissanayake,Weerakumara (Anuradhapura) 

Dissanayake, Salinda (Kurunegala) 

   

E 
 

Ekanayake, M. Nandimithra (Matale) 

Ekanayake, T.B.(Kurunegala) 

Ekanayake, Wilfred Bandara (Anuradhapura) 

   

               F 
 

Faizal, Mohamed Cassim Mohamed (Digamadulla) 

Farook, Hunais (Vanni) 

Farook, Muththali Bava (Vanni) [From 9th December, 2010] 

Fernando, Arundika (Puttalam) 

Fernando, Harin (Badulla) 

Fernando, Johnston (Kurunegala) 

Fernando, Milroy (Puttalam) 

Fernandopulle,  Mrs. A. Sudharshini (Gampaha) 

Fonseka, G. Sarath Chandralal (Colombo) [From 29th September, 2010] (Vacated Seat under Article 66(d)  

 of the Constitution) 

Fonseka, Mrs. Malani (National List) [Resigned on 24th September, 2012] [Appointed from 24th September, 2012] 

Fowzie, A. Abdul Hameed Mohamed (Colombo) 

  
   

G 
 

Gajadeera, Vidana Arachchige Barns Chandrasiri (Matara) 

Gamage, Mrs. Anoma (National List) 

Gamage, Ihala Medagama Piyasena (Galle) 

Gamalath, Siripala (Polonnaruwa) 

Gankanda, Dunesh (Ratnapura) 

Grero, Mohan Lal (Colombo) 

Gunaratne, Arachchige Sarath Kumara (Gampaha) 

Gunasekara, DEW (National List) 

Gunasekara, Earl Sarath Wickramasinghe (Polonnaruwa) 

Gunasekara, Hemal (Matara) 

Gunawardane, Bandula (Colombo) 

Gunawardena, Dinesh (Colombo) 

Gunawardena, Gitanjana Rupasinghe (National List) 

Gunawardena, Sarana Guptha (Gampaha) 

Gunawardhana, Munasinha Kariyavasam A.A. Appuhamilage Don Somadasa (Trincomalee) 

Gunawardhana, Sajin De Vass (Galle) 

   

 

H 
 

Hakeem, A. Ibathul Rauf (Mahanuwara) 

Handunnetti,  Sunil (Colombo) 

Harees, Habeeb Mohamed Mohamed (Digamadulla) 

Harrison, Palisge (Anuradhapura) 

Hasen Ali, Mohamed Thambi (National List) 

Herath, Vijitha (Gampaha) 
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Herath, Jayarathna (Kurunegala) 

Herath, Kanaka (Kegalle) 

Hizbullah, Mahamood Lebbe Alim Mohamed (Batticaloa) 

I 
Indika, Wehalla Kankanamge (Hambantota) 

 

J  

Jagoda, Achala (National List) 

Jayaratne, D.M. (National List) 

Jayaratne, Piyankara (Puttalam) 

Jayasekara, Halkandaliya Lekamlage Premalal (Ratnapura) 

Jayasekara, Dayasiri (Kurunegala) [Resigned on 29th July, 2013] 

Jayasena, Mrs. Sumedha (Monaragala) 

Jayasuriya, Karu (Gampaha) 

Jayasuriya, Sanath (Matara) 

Jayawardana, Jayalath (Gampaha) [Died: 30th May 2013] 

Jeyarathnam, Sri Ranga (Nuwara Eliya) 

  

 K 
 

Kabir, Mohamed Hashim Mohamed (Kegalle) 

Karalliyadde, Tissa Wijeratne (Anuradhapura) 

Kariyawasam, Akila Viraj (Kurunegala) 

Karunanayake, Ravindra Sandresh (Colombo) 

Karunatileka, Gayantha (Galle) 

Ketagoda, Jayantha (Colombo) [From 7th February, 2011] 

Kiriella, Lakshman Bandara (Mahanuwara) 

Kotalawala, Nirmala (Kalutara) 

Kumaranatunga,  Jeewan (Colombo) 

   

L 
 

Lokubandara, Wijesinghe Jayaweera Mudiyanselage Udith Sanjaya (Badulla) 

Lokuge, Gamini (Colombo) 

  

M 

  

Madduma Bandara, Rathnayake Mudiyanselage Ranjith (Monaragala) 

Maheswaran, Mrs. Vijayakala (Jaffna) 

Mannapperuma, A. Ajith umara (Gampaha) [From 3rd June 2013] 

Mashoor, Noordeen (Vanni) [Died : 2nd December 2010] 

Medhananda Thero, Ven. Ellawala (National List) 

Mithrapala, H.R. (Kegalle) 

Mohamed, Aslam Mohamed Saleem (National List) 

Muralidaran, Vinayagamoorthi (National List) 

Murugesu, Chandrakumar (Jaffna) 

Musthapha, Mohamed Faiszer (Mahanuwara) 

Muthuhettigamage, Nishantha (Galle) 

Muthukumarana, Sarath Chandrasiri (Anuradhapura) 
 

 

N 
Nanayakkara, M.K.N. Manusha (Galle) 

Nanayakkara, Vasudeva (Ratnapura) 

Nawinne,  R.M.S.B. (Kurunegala) 

Nipuna Arachchi Lakshman (Colombo) [From 12th October, 2010] (Vacated seat under Article 66(f) of the Constitution) 

Noharadalingam, S. (Vanni) 
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P 

 
Padmasiri, Y.G. (Kegalle) 

Pathirana, Akalanka Buddhika (Matara) 

Pathirana, Ramesh (Galle) 

Peiris, G.L. (National List) 

Perera, A.A. Arachchilage Lakshman Wasantha (Matale) 

Perera, Ajith Pathmakantha (Kalutara) 

Perera, Biyanwilage Antony Victor  (Puttalam) 

Perera, Bodhiya Baduge Dilan Priyanjan Anslam (Badulla) 

Perera, Felix (Gampaha) 

Perera, Gammeda Liyanage Joseph Lalith Neomal (Puttalam) 

Perera, Joseph Michael (National List) 

Perera, Mallawa Arachchige Gamini Jayawickrama (Kurunegala) 

Perera, Nanayakkara Warnakula Patabendige Niroshan Ardley Priyantha (Puttalam) 

Piyasena, P.H.P. (Digamadulla) 

Prabha, Ganesan (Colombo) 

Premachandran, Arumugan Kandiah (Jaffna) 

Premadasa, Abathenna Dewayalage Champika (Kegalle) 

Premadasa, Sajith (Hambantota) 

Premajayantha, Achchige Don Susil (Colombo) 

Punchinilame, Susantha Galgamuwa (Trincomalee) 

Pushpakumara, Appuhamilage Rohana (Badulla) 

Pushpakumara, A.P. Jagath (Monaragala) 

   

 

R 

Radhakrishnan, Seduvel Sami (Nuwara Eliya) 

Rajathurai, Sundaram Perumal (Nuwara Eliya) 

Rajapaksa, Basil Rohana (Gampaha) 

Rajapaksa, Chamal (Hambantota) 

Rajapaksa, Namal (Hambantota) 

Rajapaksa, Mrs. Nirupama Deepika (Hambantota) 

Rajapakshe, Wijeyadasa (Colombo) 

Ramanayake, A.A. Ranjan (Ratnapura) 

Rambukwella, Keheliya (Mahanuwara) 

Ranasingha, Arachchige Roshan Anuruddha (Polonnaruwa) 

Ranathunga, Ms. Kamala (National List) 

Ranatunga, Arjuna (Kalutara) 

Ranatunga, Ruwan (Gampaha) 

Ranawaka, Patali Champika (Colombo) 

Rathana Thero, Ven. Athuraliye (Gampaha) 

Rathnayake, R.M.C.B. (Nuwara Eliya) 

Ratwatte, Evindaa Lohan (Mahanuwara) 

Rohana, Sanee (Ratnapura) 

  

S 
 

Samarakoon, Mudiyanselage Chandrasena (Anuradhapura) 

Samarasinghe, Mahinda Buddhadasa (Kalutara) 

Samaraweera, Mangala Pinsiri (Matara) 

Sampanthan, Rajavarothiam (Trincomalee) 

Saravanabavan, Eswarapatham (Jaffna) 

Selvarasa, Ponnampalam (Batticaloa) 

Semasinghe, Asanka Shehan (Anuradhapura) 

Senanayake, Mrs. Barnadeen Rose (Colombo) 

Senanayaka, Wasantha Haresh Parakrama (Gampaha) 

Senaratne, Rajitha (Kalutara) 
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Senasinghe, Arjuna Sujeewa (Colombo) 

Senathirasa,   Mavai Somasundaram (Jaffna) 

Seneviratne, Athauda (Kegalle) 

Senewiratne, Lakshman Pinto Jayathilaka (Badulla) 

Senewiratne, John (Ratnapura) 

Silva, Arumadura Lorance Romele Duminda (Colombo) 

Silva, Mervyn (Gampaha) 

Sirisena, Pallewatte Gamaralalage Maithripala (Polonnaruwa) 

Sivalingam,  Muthu (National List) 

Siyambalapitiya, Ranjith (Kegalle) 

Sooriyapperuma, J.R.P. (National List) 

Sritharan, Sivagnanam (Jaffna) 

Sumanthiran, Mathiaparanan Abraham (National List) 

Sumathipala, Uduwatuwage Janathpriya Thilanga (Colombo) 

Suriyaarachchi, Chandrasiri Ariyawansa (Polonnaruwa) 

Swaminathan, D.M. (National List) 

Swarnamalini, Mrs. Upeksha (Gampaha) 

  

T 
Tennakoon, Janaka Bandara (Matale) 

Thewarapperuma, Palitha Kumara (Kalutara) 

Thissera, Anton Dayasritha (Puttalam) 

Thondaman, Savumyamoorthy Arumugan Ramanathan (Nuwara Eliya) 

Thoufeek, Muhammadu Shareef (Trincomalee) 

  
   

V 
Vinayagamoorthy, Appathurai (Jaffna) 

Vitarana, Upali Tissa (National List) 

  

W 
  

Wakkumbura, Janaka (Ratnapura) 

Wanniarachchi, Mrs. Arachchige Pavithradevi (Ratnapura) 

Wedaarachchi, Dilip (Hambantota) 

Weerakkody, Chandima (Galle) 

Weerakoon, Muhudugama Hewage Gunaratne (Galle) 

Weerasekara, Sarath Piyananda (Digamadulla) 

Weerawansa, Wimal (Colombo) 

Weerawardhana, R.R.M.Erik Prasanna (Mahanuwara) 

Welgama, Kumara (Kalutara) 

Wickramanayaka, Ratnasiri (National List) 

Wickramanayaka, Vidura (Kalutara) 

Wickramaratne, Eran (National List) 

Wickramasinghe, Neranjan (Kurunegala) 

Wickremasinghe, Ranil (Colombo) 

Widhanagamage, Amith Thenuka (Badulla) 

Wijayawardhana, Dinendra Ruwan (Gampaha) 

Wijesekera, Arachchige Ganepola Duleep Pandula Perera (Gampaha) 

Wijesinghe, Arachchige Mutuhetti Nimal Senarath (Kurunegala) 

Wijesinha, Rajiva (National List) 

Wijewickrama, Mrs. Sriyani (Digamadulla) 

  

 

Y 
Yapa, Anura Priyadharshana (Kurunegala) 

Yogarajan, R. (National List) 

Yogeswaran, Seeniththamby (Batticaloa) 
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DEMOCRATIC SOCIALIST REPUBLIC OF SRI LANKA 

PRESIDENT 

HIS EXCELLENCY MAHINDA RAJAPAKSA 

CABINET 
 

Prime Minister, Minister of Buddha Sasana and Religious Affairs – The Hon. D.M. Jayaratne 

Minister of Good Governance and Infrastructure - The Hon. Ratnasiri Wickramanayaka 

Minister of Food Security - The Hon. P. Dayaratna 

Minister of Irrigation and Water Resources Management and Leader of the House of Parliament - The Hon. Nimal 

Siripala de Silva 

Minister of Higher Education – The Hon. S.B. Dissanayake 

Minister of Urban Affairs - The Hon. A.H.M. Fowzie 

Minister of External Affairs - The Hon. (Prof.) G.L. Peiris 

Minister of Health - The Hon. Maithripala Sirisena 

Minister of Public Administration and Home Affairs - The Hon. W.D.J. Senewiratne 

Minister of Parliamentary Affairs - The Hon. (Mrs.) Sumedha G. Jayasena 

Minister of International Monetary Co-operation – The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama 

Minister of Livestock and Rural Community Development – The Hon. Arumugan Thondaman 

Minister of Social Welfare – The Hon. Milroy Fernando 

Minister of Postal Services - The Hon. Jeewan Kumaranatunga 

Minister of Power and Energy - The Hon. (Mrs.) Pavithradevi Wanniarachchi 

Minister of Petroleum Industries - The Hon. Anura Priyadharshana Yapa 

Minister of Child Development and Women’s Affairs - The Hon. Tissa Karalliyadda 

Minister of Water Supply and Drainage and Chief Government Whip -The Hon. Dinesh Gunawardena 

Minister of Traditional Industries and Small Enterprise Development - The Hon. Douglas Devananda 

Minister of Environment and Renewable Energy - The Hon. A.D. Susil Premajayantha 

Minister of Indigenous Medicine - The Hon. Salinda Dissanayake 

Minister of Justice – The Hon. Rauf Hakeem 

Minister of Rural Affairs - The Hon. Athauda Seneviratne 

Minister of Labour and Labour Relations - The Hon. Gamini Lokuge 

Minister of Education - The Hon. Bandula Gunawardane 

Minister of Plantation Industries - The Hon. Mahinda Samarasinghe 

Minister of Fisheries and Aquatic Resources Development - The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne 

Minister of Local Government and Provincial Councils – The Hon. A.L.M. Athaulla 

Minister of Consumer Welfare - The Hon. S.B. Nawinne 

Minister of National Resources - The Hon. Piyasena Gamage 

Minister of Lands and Land Development - The Hon. Janaka Bandara Tennakoon 

Minister of Social Services - The Hon. Felix Perera 

Minister of Private Transport Services - The Hon. C.B. Rathnayake 

Minister of Minor Export Crop Promotion - The Hon. Reginold Cooray 

Minister of Scientific Affairs – The Hon. (Prof.) Tissa Vitarana 

Minister of Human Resources - The Hon. DEW Gunasekara 

Minister of Agriculture - The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena 

Minister of Foreign Employment Promotion and Welfare - The Hon. Dilan Perera 
Minister of Mass Media and Information – The Hon. Keheliya Rambukwella 

Minister of Industry and Commerce - The Hon. Risad Badhiutheen 

Minister of Transport - The Hon. Kumara Welgama 

Minister of Youth Affairs and Skills Development –The Hon. Dullas Alahapperuma 

Minister of Technology and Research  - The Hon. Patali Champika Ranawaka 

Minister of Co-operatives and Internal Trade - The Hon. Johnston Fernando 

Minister of Construction, Engineering Services, Housing and Common Amenities - The Hon. Wimal Weerawansa 

Minister of Economic Development - The Hon. Basil Rohana Rajapaksa 
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Minister of Sugar Industry Development – The Hon. Lakshman Senewiratne 

Minister of Rehabilitation and Prison Reforms - The Hon. Chandrasiri Gajadeera 

Minister of Coconut Development and Janata Estate Development - The Hon. A.P. Jagath Pushpakumara 

Minister of Culture and the Arts - The Hon. T.B. Ekanayake 

Minister of Disaster Management - The Hon. Mahinda Amaraweera 

Minister of Resettlement - The Hon. Gunaratne Weerakoon 

Minister of Public Relations and Public Affairs - The Hon. (Dr.) Mervyn Silva 

Minister of Sports – The Hon. Mahindananda Aluthgamage 

Minister of Public Management Reforms – The Hon. Navin Dissanayake 

Minister of State Resources and Enterprise Development - The Hon. Dayasritha Thissera 

Minister of Telecommunication and Information Technology - The Hon. Ranjith Siyambalapitiya 

Minister of Civil Aviation – The Hon. Piyankara Jayaratna 

Minister of National Heritage – The Hon. Jagath Balasuriya 

Minister of National Languages and Social Integration – The Hon. Vasudeva Nanayakkara 

Minister of Investment Promotion - The Hon. Lakshman Yapa Abeywardena 

Minister of Productivity Promotion - The Hon. Basheer Segu Dawood 
Minister of Botanical Gardens and Public Recreation - The Hon. Jayarathne Herath 

Minister of Education Services - The Hon. Duminda Dissanayake 
Minister of Wildlife Resources Conservation - The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  de Zoysa 
 

[The President has assigned to himself all Subjects and Functions and Departments and Statutory Institutions not           

assigned  specifically to any Minister.] 

 
PROJECT MINISTERS 

Minister of Ports and Highways - The Hon. Rohitha Abeygunawardana 

Minister of Ports and Highways - The Hon. Nirmala Kotalawala 

 
DEPUTY MINISTERS 

Deputy Minister of Higher Education - The Hon. Nandimithra Ekanayake 
Deputy Minister of Environment and Renewable Energy -The Hon. A.R.M. Abdul Cader 

Deputy Minister of Economic Development - The Hon. Muthu Sivalingam 
Deputy Minister of Economic Development - The Hon. S.M. Chandrasena 

Deputy Minister of Economic Development - The Hon. Susantha Punchinilame 
Deputy Minister of Plantation Industries – The Hon. Earl Gunasekara 

Deputy Minister of Finance and Planning - The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama 

Deputy Minister of Civil Aviation The Hon. Gitanjana Gunawardena 
Deputy Minister of Indigenous Medicine - The Hon. C.P.D. Bandaranaike 

Deputy Minister of Construction, Engineering Services, Housing and Common Amenities - The Hon. Lasantha  Alagiyawanna 

Deputy Minister of Transport - The Hon. Rohana Dissanayake 

Deputy Minister of Livestock and Rural Community Development - The Hon. H.R. Mithrapala 

Deputy Minister of Power and Energy - The Hon. H.L. Premalal Jayasekara 
Deputy Minister of Resettlement - The Hon. Vinayagamoorthi Muralidaran 

Deputy Minister of Investment Promotion – The Hon. Faiszer Musthapha 
Deputy Minister of Local Government and Provincial Councils - The Hon. Indika Bandaranayake 

Deputy Minister of Water Supply and Drainage - The Hon. (Mrs.) Nirupama Rajapaksa 
Deputy Minister of Economic Development - The Hon. M.L.A.M. Hisbullah 

Deputy Minister of Health - The Hon. Lalith Dissanayake 

Deputy Minister of Lands and Land Development - The Hon. Siripala Gamalath 
Deputy Minister of Irrigation and Water Resources Management - The Hon. W.B. Ekanayake 

Deputy Minister of Social Services - The Hon. C.A. Suriyaarachchi 
Deputy Minister of External Affairs – The Hon. Neomal Perera 

Deputy Minister of Fisheries and Aquatic Resources Development – The Hon. Sarath Kumara Gunaratne 
Deputy Minister of Traditional Industries and Small Enterprise Development - The Hon. Weerakumara Dissanayake 

Deputy Minister of Petroleum Industries - The Hon. Sarana Gunawardena 

Deputy Minister of Buddha Sasana and Religious Affairs – The Hon. M.K.A.D.S. Gunawardana 
Deputy Minister of Disaster Management – The Hon. Duleep Wijesekera 

Deputy Minister of Public Administration and Home Affairs – The Hon. Wijaya Dahanayake 
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CHAIRMAN’S PANEL 
 

The Hon. (Alhaj) A.H.M. Azwer, The Hon. R. Yogarajan, The Hon. Gayantha Karunatileka, The Hon. (Mrs.)       

Thalatha Atukorale. The Hon. Ajith Kumara,  The Hon. Mohan Priyadarshana de Silva, The Hon. Ajith P. Perera, 

The Hon. Perumal Rajathurai, The Hon. Udith Lokubandara, The Hon. (Mrs.) Sriyani  Wijewickrama. 
  

COMMITTEES OF PARLIAMENT 

Committee of Selection 
 

The Hon. Chamal Rajapaksa (Chairman), The Hon. Nimal Siripala de Silva, The Hon. Maithripala Sirisena, The Hon. 

Arumugan Thondaman, The Hon. Dinesh Gunawardena, The Hon. Rauf Hakeem, The Hon. A.L.M. Athaullah,         

The Hon. DEW Gunasekara,   The Hon. Risad  Badhiutheen,  The Hon. Wimal Weerawansa,  The Hon. Basil Rohana  

Rajapaksa, The Hon. John Amaratunga,  The Hon. Karu Jayasuriya,  The Hon. Ravi Karunanayake,  The Hon. Anura 

Dissanayake, The Hon. Rajavarothiam Sampanthan, The Hon. Suresh K. Premachandran, The Hon. (Ven.) Athuraliye 

Rathana Thero. 
 

House Committee  
 

The Hon. Chamal Rajapaksa (Chairman),  The Hon. Piyankara Jayaratne,   The Hon. Tissa Karalliyadda,  The  Hon.  

Chandrasiri Gajadeera, The Hon. Gitanjana Gunawardena, The Hon. Weerakumara Dissanayake, The Hon. M. Joseph 

Michael Perera, The Hon. (Alhaj) A.H.M. Azwer, The Hon. Selvam Adaikkalanathan, The Hon. Ajith Kumara, The 

Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake.  
 

Committee on Standing Orders  
 

The Hon. Chamal Rajapaksa (Chairman), The Hon. Chandima Weerakkody, The Hon. Murugesu Chandrakumar,          

The Hon. Nimal Siripala De Silva, The Hon. Anura Priyadarshana Yapa, The Hon. Dinesh Gunawardena, The Hon. 

Lalith Dissanayake, The Hon. John Amaratunga, The Hon. (Alhaj) A.H.M. Azwer, The Hon. Wijeyadasa Rajapakshe, 

The Hon. Ajith Kumara, The Hon. (Prof.) Rajiva Wijesinha, The Hon. M.A. Sumanthiran.  
 

Committee on Parliamentary Business 

The Hon. Chamal Rajapaksa (Chairman), The Hon. Chandima Weerakkody, The Hon. Murugesu Chandrakumar,          

The Hon. Nimal Siripala de Silva, The Hon. Ranil Wickremasinghe, The Hon. Dinesh Gunawardena, The Hon. John 

Amaratunga, The Hon. Maithripala Sirisena, The Hon. W.D.J. Senewiratne, The Hon. Arumugan Thondaman,         

The Hon. Douglas Devananda,  The Hon. A.D. Susil Premajayantha,  The Hon. Rauf Hakeem,  The Hon. Mahinda 

Samarasinghe, The Hon. A.L.M.Athaulla, The Hon. DEW Gunasekara, The Hon. Risad Badhiutheen, The Hon. Wimal 

Weerawansa, The Hon. Basil Rohana Rajapaksa, The Hon. Vasudeva Nanayakkara, The Hon. Mangala Samaraweera, 

The Hon. Lakshman Kiriella, The Hon. Karu Jayasuriya, The Hon. Ravi Karunanayake, The Hon. Vijitha Herath, The 

Hon. Anura Dissanayaka, The Hon. Wijeyadasa Rajapakshe, The Hon.Rajavarothiam  Sampanthan, The Hon. Suresh 

K. Premachandran,  The Hon. (Ven.) Athuraliye Rathana Thero. 
 

Committee on Public Accounts 
The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama (Chairman), The Hon. Anura Priyadharshana Yapa, The Hon. Tissa Karalliyadda, The 

Hon. Rauf Hakeem, The Hon. Bandula Gunawardane, The Hon. Janaka Bandara Tennakoon, The Hon. Dilan Perera, 

The Hon. Patali Champika Ranawaka,  The Hon. Johnston Fernando,  The Hon. Lakshman Senewiratne,  The Hon.  

Ranjith Siyambalapitiya,  The Hon. Jagath Balasuriya, The Hon. Vasudeva Nanayakkara,  The Hon. Muthu Sivalingam, 

The Hon. Nirmala Kotalawala, The Hon. Anura Dissanayake, The Hon. Achala Jagodage, The Hon. Kabir Hashim, The 

Hon. Wijeyadasa Rajapakshe,  The Hon. Mavai S. Senathirajah,    The Hon. R. Yogarajan,    The Hon. Akila Viraj  

Kariyawasam,  The Hon. Tiran Alles,  The Hon. (Dr.) Harsha De Silva, The Hon. Manusha Nanayakkara, The Hon. 

Buddhika Pathirana,  The Hon. Ajith P. Perera, The Hon. Shantha Bandara, The Hon. S. Shritharan, The Hon. M.A. 

Sumanthiran, The Hon. Hunais Farook. 

 

Committee on Public Enterprises 
 

The  Hon. DEW Gunasekara (Chairman),  The  Hon. (Mrs.) Pavithradevi Wanniarachchi,  The  Hon. A.D.  Susil 

Premajayantha,  The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne,  The Hon. Chandrasiri Gajadeera, The Hon. A.P. Jagath 

Pushpakumara, The Hon. T.B. Ekanayake, The Hon. Mahinda Amaraweera, The Hon. S.M. Chandrasena,  The Hon. 

(Dr.) Mervyn Silva, The  Hon. Lasantha Alagiyawanna, The  Hon. Sarana Gunawardena,   The Hon. Weerakumara 

Dissanayake, The Hon. Lakshman Kiriella, The Hon. Karu Jayasuriya, The Hon. Ravi Karunanayake, The Hon. 

(Alhaj) A.H.M. Azwer, The Hon. Sajith Premadasa, The Hon. Sunil Handunnetti, The Hon. Arjuna Ranatunga, The 

Hon. M.T. Hasen Ali, The Hon. A. Vinayagamoorthy, The Hon. (Ven.) Athuraliye Rathana Thero, The Hon. 

Seeniththamby Yogeswaran, The Hon. Namal Rajapaksa, The Hon. Eran Wickramaratne,  The Hon. (Prof.) Rajiva 

Wijesinha, The Hon. E. Saravanapavan, The Hon. Sujeewa Senasinghe, The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake. 



Committee on Privileges  
 

The Hon. Nimal Siripala De Silva (Chairman), The Hon. (Prof.) G.L. Peiris, The Hon. Anura Priyadharshana Yapa,      

The Hon. Dinesh Gunawardena, The Hon. A.D. Susil Premajayantha, The Hon. Bandula Gunawardane, The Hon. 

Mahinda Samarasinghe, The Hon. Patali Champika Ranawaka, The Hon. M. Joseph Michael Perera, The Hon. John 

Amaratunga, The Hon. Vijitha Herath, The Hon. Achala Jagodage,  The Hon. Palitha Range Bandara,   The Hon. E. 

Saravanapavan.  

 
Committee on Public Petitions   

 

The Hon. Lalith Dissanayake (Chairman), The Hon. (Mrs.) Pavithradevi Wanniarachchi, The Hon. Gamini Lokuge, The 

Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne, The Hon. Kumara Welgama, The Hon. Muthu Sivalingam, The Hon. Susantha 

Punchinilame,  The Hon. T.B. Ekanayake, The Hon. (Mrs.) Nirupama Rajapaksa,  The Hon. M.K.A.D.S. 

Gunawardhana, The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni de Zoysa, The Hon. Achala Jagodage,   The Hon. Palitha Range 

Bandara,  The Hon. Sunil Handunnetti, The Hon. Faizal Cassim,  The Hon. Pon. Selvarasa, The Hon. Gayantha 

Karunatileka, The Hon. A. Vinayagamoorthy, The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale, The Hon. Ajith Kumara,  The Hon. 

(Ven.) Athuraliye Rathana Thero,  The Hon. Wasantha Aluwihare, The Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudarshini Fernandopulle, 

The Hon. (Dr.) Sarath Weerasekara, The Hon. Sujeewa Senasinghe, The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake, The Hon. 

Hunais Farook.  

 
Committee on High Posts 

 

The Hon. Ratnasiri Wickramanayaka (Chairman), The Hon. Nimal Siripala De Silva, The Hon. (Prof.) G.L. Peiris, The 

Hon. Maithripala Sirisena, The Hon. W.D.J. Senewiratne,   The Hon. Dinesh Gunawardena,    The Hon. Douglas 

Devananda, The Hon. A.D. Susil Premajayantha, The Hon. Rauf Hakeem, The Hon. Risad Badhiutheen, The Hon. 

Patali Champika Ranawaka, The Hon. Wimal Weerawansa,  The Hon. M. Joseph Michael Perera,   The Hon. John 

Amaratunga,  The Hon. Karu Jayasuriya, The Hon. Ravi Karunanayake, The Hon. Rajavarothiam Sampanthan, The 

Hon. Suresh K. Premachandran.  

 

 

 

LEGISLATIVE STANDING COMMITTEES 

 
 

Standing Committee “A“ 
 

The Hon. A.H.M. Fowzie, The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama, The Hon. Athauda Seneviratne, The Hon. Gamini Lokuge, 

The Hon. (Prof.)  Tissa Vitarana,   The Hon. Johnston Fernando, The Hon. Jagath Balasuriya,   The Hon. Earl 

Gunasekara, The Hon. Basheer Segu Dawood,   The Hon. Weerakumara Dissanayake,    The Hon. Arjuna Ranatunga, 

The Hon. M.T. Hasen Ali, The Hon. Suresh K. Premachandran, The Hon. Mavai S.Senathirajah, The Hon. Abdul 

Haleem, The Hon. A.D. Champika  Premadasa, The Hon. A. Vinayagamoorthy,  The Hon. (Ven.) Athuraliye Rathana 

Thero,  The Hon. Silvastrie Alantin, The Hon. Sanee Rohana Kodithuvakku, The Hon. (Mrs.) Anoma Gamage, The 

Hon. Buddhika Pathirana,  The Hon. Y.G. Padmasiri,  The Hon. Shantha Bandara,  The Hon. A.M. Chamika 

Buddadasa, The Hon. (Mrs.) Vijayakala Maheswaran,  The Hon. (Ms.) Kamala Ranathunga,  The Hon. (Dr.) Sarath 

Weerasekara,  The Hon. R. Duminda Silva.  

 
Standing Committee “B“     

 

The Hon. Jeewan Kumaranatunga, The Hon. Anura Priyadharshana Yapa, The Hon. Douglas Devananda, The Hon. Janaka 

Bandara Tennakoon, The Hon. C.B. Rathnayake, The Hon. (Dr.) Mervyn Silva, The Hon. A.R.M. Abdul Cader,       

The Hon. Nirmala Kotalawala, The Hon. M.K.A.D.S. Gunawardhana, The Hon. (Alhaj) A.H.M. Azwer,  The Hon. 

Kabir Hashim, The Hon. Suresh K. Premachandran, The Hon. Pon. Selvarasa, The Hon. Ajith Kumara, The Hon. Tiran 

Alles, The Hon. Wasantha Aluvihare, The Hon. Mohamed Aslam, The Hon. Victor Antony, The Hon. Praba Ganesan, 

The Hon. Palany Thigambaram,    The Hon. (Dr.) Rohana Pushpakumara,   The Hon. J. Sri Ranga,    The Hon. V.S. 

Radhakrishnan,   The Hon. Ranjan Ramanayake,    The Hon. Vidura Wickramanayaka,  The Hon. (Mrs.)  Sriyani 

Wijewickrama, The Hon. Eric Prasanna Weerawardhana, The Hon. S. Shritharan, The Hon. J.R.P. Sooriyapperuma, 

The Hon. Hunais Farook.  
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SELECT  COMMITTEES   
 

Select Committee to Look into the Alarming Increase in Traffic Accidents  

The Hon. P. Dayaratna (Chairman), The Hon. Maithripala Sirisena, The Hon. Gamini Lokuge,  The  Hon. C.B. 

Rathnayake, The Hon. Kumara Welgama, The Hon. Basheer Segu Dawood, The Hon. Lasantha Alagiyawanna, 

Rohana Dissanayake, The Hon. Nirmala Kotalawala,  The Hon. W.B. Ekanayake, The Hon. Wijeyadasa Rajapakshe, 

The Hon. Suresh K. Premachandran, The Hon. Gayantha Karunatileka, The Hon. Palitha Range Bandara,  The Hon. 

Dilip Wedaarachchi,  The Hon. Akila Viraj Kariyawasam, The Hon. Ajith Kumara, The Hon. Ajith P. Perera, The 

Hon. Shantha Bandara, The Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudarshini Fernandopulle, The Hon. Namal Rajapaksa, The Hon. 

Neranjan Wickremasinghe, The Hon. (Dr.) Sarath Weerasekara, The Hon. DM. Swaminathan. 
 

Select Committee to Inquire and Report on Strengthening the Independent Character of the Parliamentary           
Service 

The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena, (Chairman), The Hon. M. Joseph Michael Perera, The Hon. John Amaratunga, 

The Hon. Ajith P. Perera, The  Hon. Lakshman Wasantha Perera, The Hon. Janaka  Bandara, The Hon. Udith 

Lokubandara. 
 

Women Parliamentarians’ Caucus in Parliament 

The Hon. (Mrs.) Sumedha G. Jayasena (Chairperson), The Hon. (Mrs.) Pavithradevi Wanniarachchi, The Hon.   

(Mrs.) Nirupama Rajapaksa, The Hon. (Mrs.) Chandrani Bandara Jayasinghe, The Hon. (Mrs.) Thalatha        

Athukorale,  The Hon. (Mrs.) Anoma Gamage,  The Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudarshini Fernandopulle, The Hon. 

(Mrs.) Vijayakala Maheswaran, The Hon. (Ms.) Kamala Ranathunga, The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama, 

The Hon. (Mrs.) Upeksha Swarnamali, The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake, The Hon. (Mrs.) Malani Fonseka,  

Select Committee to Recommend Measures for the Maintenance of Propriety, Discipline, Traditions and Security 

of Parliament 

The Hon. DEW  Gunasekara (Chairman), The Hon. P. Dayaratna, The Hon. Anura Priyadharshana Yapa, The Hon. Rauf  

Hakeem, The Hon. Karu  Jayasuriya, The Hon. Wijeyadasa Rajapakshe,  The Hon. Rajavarothiam Sampanthan. 

 

Select Committee of Parliament to recommend and Report on Political and Constitutional Measures to empower 

the Peoples of Sri Lanka to live as one Nation 

The Hon.  Nimal Siripala De Silva (Chairman), The Hon.  (Prof.) G.L. Peiris, The Hon. Maithripala Sirisena, The 

Hon. W.D.J. Senewiratne, The Hon. Anura Priyadharshana Yapa, The Hon. Dinesh Gunawardena, The Hon.  

Douglas Devananda, The Hon. A.D. Susil Premajayantha, The Hon. A.L.M. Athaulla, The Hon. Dew Gunasekara, 

The Hon. Risad Badhiutheen, The Hon.  Patali Champika Ranawaka, The Hon.  Wimal Weerawansa, The Hon.  

Basil Rohana Rajapaksa, The Hon.  Lakshman Senewiratne, The Hon. Vasudeva Nanayakkara, The Hon.  Muthu 

Sivalingam, The Hon.  (Dr.) (Mrs.) Sudarshini Fernandopulle, The Hon. Janaka Bandara 

 

 

CONSULTATIVE COMMITTEES 
 

Consultative Committee on Buddha Sasana and Religious Affairs 
 

The Hon. D.M. Jayaratne (Chairman), The Hon. M.K.A.D.S. Gunawardana, The Hon. Milroy Fernando, The Hon. 

Dinesh  Gunawardena, The Hon. Mahinda Yapa Abeywardene, The Hon. C.P.D. Bandaranaike, The Hon.  

Dayasritha Thissera, The Hon. Gamini Jayawickrama Perera, The Hon. Lakshman Kiriella, The Hon. Vijitha 

Herath, The Hon. Earl Gunasekara, The Hon. Wijeyadasa Rajapakshe, The Hon. Arjuna Ranatunga, The Hon. 

(Mrs.) Chandrani Bandara Jayasinghe, The Hon. (Ven.) Athuraliye Rathana Thero, The Hon. (Ven.) Ellawala 

Medhananda Thero, The Hon. Wasantha Aluwihare, The Hon. Palitha Thewarapperuma, The Hon. Buddhika 

Pathirana, The Hon. Janaka Bandara, The Hon. (Ms.) Kamala Ranathunga, The Hon. Perumal Rajathurai,        

The Hon. Thenuka Vidanagamage, The Hon. (Mrs.) Upeksha Swarnamali, The Hon. Hunais Farook. 
 

Consultative Committee on Public Management and Reforms  

The Hon. Navin Dissanayake (Chairman), The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama, The Hon. W.D.J. Senewiratne,      

The Hon. Milroy Fernando, The Hon. Piyasena Gamage, The Hon. Janaka Bandara Tennakoon, The Hon. DEW  

Gunasekara, The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena, The Hon. Jagath Balasuriya, The Hon. Gamini                     

Jayawickrama Perera, The Hon. Mangala Samaraweera, The Hon. Lakshman Kiriella, The Hon. Karu  

Jayasuriya, The Hon. Vijitha Herath, The Hon. Earl Gunasekara,  The Hon. Kabir Hashim,  The Hon. Wijaya 

Dahanayake, The Hon. H.M.M. Harees, The Hon. Victor Antony, The Hon. (Dr.) Harsha De Silva, The Hon. 

V.S. Radhakrishnan, The Hon. Eran Wickramaratne, The Hon. (Prof.) Rajiva Wijesinha, The Hon. Eric Prasanna 

Weerawardhana, The Hon. D.M. Swaminathan. 
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Consultative Committee on Irrigation and Water Resources Management  

The Hon. Nimal Siripala de Silva (Chairman), The Hon. W.B. Ekanayake, The Hon. Maithripala Sirisena, The Hon. 

Salinda Dissanayake, The Hon. Lakshman Senewiratne,  The Hon. Susantha Punchinilame, The Hon. A.P. Jagath 

Pushpakumara, The Hon. T.B. Ekanayake, The Hon. Mahinda Amaraweera, The Hon. S.M. Chandrasena, The 

Hon. Weerakumara Dissanayake, The Hon. Gamini  Jayawickrama Perera, The Hon. Anura Dissanayaka, The 

Hon. P. Harrison, The Hon. Sajith Premadasa, The Hon. (Mrs.) Chandrani Bandara Jayasinghe, The Hon. Palitha 

Range Bandara, The Hon. Dilip Wedaarachchi, The Hon. M.S. Thowfeek, The Hon. Hemal Gunasekera, The 

Hon. Palitha Thewarapperuma, The Hon. Buddhika Pathirana, The Hon. Shantha Bandara, The Hon.       

Neranjan Wickremasinghe, The Hon. Hunais Farook.  

 

Consultative Committee on Disaster Management 
 

The Hon. Mahinda Amaraweera (Chairman), The Hon. Dulip Wijesekera, The Hon. Mahinda Samarasinghe,        

The Hon.  Piyasena Gamage, The Hon. Dilan Perera, The Hon. Indika Bandaranayake, The Hon. Siripala       

Gamalath, The Hon. Neomal Perera, The Hon. Lakshman Kiriella, The Hon. Ajith Kumara, The Hon. Wasantha 

Aluwihare, The Hon. Palitha Thewarapperuma, The Hon. T. Ranjith De Zoysa, The Hon. Palany Thigambaram, 

The Hon. (Dr.) Rohana Pushpa Kumara, The Hon. Harin Fernando, The Hon. Vijitha Berugoda, The Hon. (Mrs.) 

Vijayakala Maheswaran, The Hon. J. Sri Ranga, The Hon. Lohan Ratwatte, The Hon. Vidura Wickramanayaka, 

The Hon. Eric Prasanna Weerawardhana, The Hon. E. Saravanapavan, The Hon. P. Ariyanethran. 
 

Consultative Committee on Health 
 

The Hon. Maithripala Sirisena (Chairman), The Hon. Lalith Dissanayake, The Hon. Nimal Siripala de Silva,         

The Hon. (Mrs.) Sumedha G. Jayasena, The Hon. Tissa Karalliyadda, The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne,          

The Hon. (Mrs.) Nirupama Rajapaksa, The Hon. M.L.A.M. Hisbullah, The Hon. P. Harrison, The Hon. 

Wijeyadasa Rajapakshe, The Hon. Sajith Premadasa, The Hon. Basheer Segu Dawood,  The Hon. Pon. Selvarasa,  

The Hon. Abdul Haleem,  The Hon. S. Vino,  The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale, The Hon. Ashok Abeysinghe, 

The Hon. T. Ranjith De Zoysa, The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana,     The Hon. (Dr.) Rohana Pushpa Kumara, 

The Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudarshini Fernandopulle, The Hon. A.M. Chamika Buddhadasa, The Hon. Eric Prasanna 

Weerawardhana. 
 

Consultative Committee on Petroleum Industries 
 

The Hon. Anura Priyadharshana Yapa (Chairman), The Hon. Sarana Gunawardena, The Hon. P. Dayaratna, The Hon. 

A.H.M. Fowzie, The Hon. A.L.M. Athaulla, The Hon. S.B. Nawinne, The Hon. A.D. Susil Premajayantha, The 

Hon. Patali Champika Ranawaka,   The Hon. Duminda Dissanayake, The Hon. M.K.A.D.S. Gunawardana, The 

Hon. Karu Jayasuriya, The Hon.  Vijitha Herath, The Hon. Suresh K. Premachandran, The Hon. Selvam 

Adaikkalanathan, The Hon. Dilum Amunugama, The Hon. Wasantha Aluwihare, The Hon. Mohamed Aslam,                   

The Hon. Praba Ganesan, The Hon. Sajin De Vass Gunawardena, The Hon. Ajith P. Perera,  The Hon. Harin 

Fernando, The Hon. Vijitha Berugoda, The Hon. (Mrs.) Vijayakala Maheswaran, The Hon.  Nimal Wijesinghe, 

The Hon. Shehan Semasinghe. 
 

Consultative Committee on Water Supply and Drainage 
 

The Hon. Dinesh Gunawardena (Chairman), The Hon. (Mrs.) Nirupama Rajapaksa, The Hon. A.L.M. Athaulla,    

The Hon. Felix Perera, The Hon. Mahinda Amaraweera,  The Hon. S.M. Chandrasena,  The Hon. W.B. 

Ekanayake, The Hon. Gamini Jayawickrama Perera, The Hon. Sajith Premadasa, The Hon. Sunil Handunnetti, 

The Hon.  Faizal Cassim, The Hon. Gayantha Karunatileka, The Hon. A.D. Champika Premadasa, The Hon. 

Palitha Range Bandara, The Hon. M.S. Thowfeek, The Hon. Sivasakthi Ananthan, The Hon. Duleep Wijesekera, 

The Hon. Silvastrie Alantin, The Hon. Vidura Wickramanayaka, The Hon. Y.G. Padmasiri, The Hon. Shantha 

Bandara, The Hon. Seeniththamby Yogeswaran,    The Hon. Ruwan Wijewardene,    The Hon. (Mrs.) Sriyani 

Wijewickrama, The Hon. R. Duminda Silva. 

 

Consultative Committee on Traditional Industries and Small Enterprise Development 
 

The Hon. Douglas Devananda (Chairman), The Hon. Weerakumara Dissanayake, The Hon. Gamini Lokuge,        

The Hon. S.B. Nawinne, The Hon. Risad Badhiutheen, The Hon. Rohitha Abeygunawardana, The Hon. H.L. 

Premalal Jayasekara, The Hon. Indika Bandaranayake, The Hon. Sarath Kumara Gunaratne, The Hon. Vijitha 

Herath,    The Hon. Sajith Premadasa, The Hon. M.T. Hasen Ali, The Hon. Pon. Selvarasa, The Hon. R. 

Yogarajan,         The Hon. (Mrs.) Chandrani Bandara Jayasinghe, The Hon. A.D. Champika Premadasa, The Hon. 

Chandima Weerakkody, The Hon. Victor Antony,  The Hon. V.K. Indika, The Hon. (Mrs.) Anoma Gamage, The 

Hon. Buddhika Pathirana, The Hon. P. Piyasena, The Hon. (Mrs.) Vijayakala Maheswaran, The Hon. Ruwan 

Ranatunga, The Hon. Thilanga Sumathipala. 
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Consultative Committee on Local Government and Provincial Councils 
  

The Hon. A.L.M. Athaulla (Chairman), The Hon. Indika Bandaranayake, The Hon. Murugesu Chandrakumar,      

The Hon. P. Dayaratna, The Hon. Tissa Karalliyadda, The Hon. Dinesh Gunawardena, The Hon. Janaka Bandara  

Tennakoon, The Hon. Muthu Sivalingam, The Hon. Lalith Dissanayake, The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni   

de Zoysa, The Hon. Gamini Jayawickrama Perera, The Hon. Karu Jayasuriya, The Hon. Anura Dissanayaka,   

The Hon. R.M. Ranjith Madduma Bandara, The Hon. Rajavarothiam Sampanthan, The Hon. Suresh K. 

Premachandran, The Hon. Abdul Haleem, The Hon. Dilip Wedaarachchi, The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale, 

The Hon. Ashok Abeysinghe, The Hon. Wasantha Aluwihare, The Hon. Mohan Priyadarshana De Silva, The 

Hon. Tharanath  Basnayaka, The Hon. Janaka Wakkumbura, The Hon. Shehan Semasinghe. 

 

 

 

Consultative Committee on Rehabilitation and Prison Reforms 
  

The Hon. Chandrasiri Gajadeera (Chairman), The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  de Zoysa, The Hon. (Prof.) G.L. 

Peiris, The Hon. Douglas Devananda, The Hon. Vinayagamoorthi Muralidaran, The Hon. Lakshman               

Senewiratne,  The Hon. A. Vinayagamoorthy, The Hon. Wijaya  Dahanayake, The Hon. Ajith Kumara, The Hon. 

Tiran Alles, The Hon. V.K. Indika, The Hon. Sanath Jayasuriya, The Hon. Palitha  Thewarapperuma, The Hon. 

Niroshan Perera, The Hon. Ajith P. Perera, The Hon. Lakshman Wasantha Perera, The Hon. Arundika Fernando, 

The Hon. (Mrs.) Vijayakala Maheswaran, The Hon. S.C. Mutukumarana, The Hon. Nishantha 

Muthuhettigamage, The Hon. Ranjan Ramanayake, The Hon. M.A. Sumanthiran, The Hon.  Shehan Semasinghe, 

The Hon. Kanaka Herath. 

 
Consultative Committee on Industry and Commerce 
  

The Hon. Risad Badhiutheen (Chairman), The Hon. S.B. Nawinne, The Hon. Piyasena Gamage, The Hon. Keheliya 

Rambukwella, The Hon. Kumara Welgama, The Hon. Johnston Fernando, The Hon. Jayarathne Herath,  The 

Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  de Zoysa, The Hon. C.A. Suriyaarachchi, The Hon. Achala Jagodage, The 

Hon. P. Harrison, The Hon. Kabir Hashim, The Hon. Navin Dissanayake, The Hon. Sunil Handunnetti, The Hon. 

A.D. Champika Premadasa, The Hon. H.M.M. Harees, The Hon. Chandima Weerakkody, The Hon. Ashok 

Abeysinghe, The Hon. (Mrs.) Anoma Gamage, The Hon. Ajith P. Perera, The Hon. Harin Fernando, The Hon. J. 

Sri Ranga, The Hon. (Dr.) Sarath Weerasekara, The Hon. Thilanga Sumathipala, The Hon. (Mrs.) Rosy      

Senanayake. 

 
Consultative Committee on Construction, Engineering Services, Housing and Common Amenities  
 

The Hon. Wimal Weerawansa (Chairman), The Hon. Lasantha Alagiyawanna, The Hon. Mahinda Yapa                   

Abeywardene, The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne,  The Hon. A.L.M. Athaulla, The Hon. Kumara Welgama,     

The Hon. Muthu Sivalingam, The Hon. T.B. Ekanayake, The Hon. Gunaratne Weerakoon, The Hon. Faiszer           

Musthapha, The Hon. Ravi Karunanayake, The Hon. Achala Jagodage, The Hon. P. Harrison, The Hon. Kabir 

Hashim, The Hon. Basheer Segu Dawood, The Hon. Sunil Handunnetti, The Hon. Vasudeva Nanayakkara, The 

Hon. A.D. Champika Premadasa, The Hon. Palitha Range Bandara,     The Hon. Dilip Wedaarachchi,  The Hon. 

Neranjan Wickremasinghe, The Hon. (Dr.) Sarath Weerasekara, The Hon. Sujeewa Senasinghe. 

 
Consultative Committee on Power and Energy 
 

The Hon. (Mrs.) Pavithradevi Wanniarachchi (Chairman), The Hon. H.L. Premalal Jayasekara, The Hon. Piyankara 

Jayaratne, The Hon. P. Dayaratna, The Hon. W.D.J. Senewiratne, The Hon. Janaka Bandara Tennakoon, The 

Hon. (Prof.) Tissa Vitarana, The Hon. Mahindananda Aluthgamage, The Hon. Dayasritha Thissera, The Hon. 

Indika Bandaranayake, The Hon. Siripala Gamalath, The Hon. Gamini Jayawickrama Perera, The Hon. Karu 

Jayasuriya, The Hon. Vijitha Herath, The Hon. Wijeyadasa Rajapakshe, The Hon. Sajith Premadasa, The Hon. 

Basheer Segu  Dawood, The Hon. Rajavarothiam Sampanthan, The Hon. Selvam Adaikkalanathan, The Hon. 

A.D. Champika Premadasa, The Hon. A.M. Chamika Buddhadasa, The Hon. Ruwan Ranatunga, The Hon. 

Neranjan Wickremasinghe, The Hon. Ruwan Wijewardene. 
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Consultative Committee on Economic Development 
 

The Hon. Basil Rohana Rajapaksa (Chairman), The Hon. Lakshman Yapa Abeywardena, The Hon. Muthu           

Sivalingam, The Hon. Ranjith Siyambalapitiya, The Hon. S.M. Chandrasena, The Hon. M.L.A.M. Hisbullah, The 

Hon. (Mrs.) Pavithradevi Wanniarachchi,  The Hon. Susantha Punchinilame,  The Hon. A.P. Jagath 

Pushpakumara,  The Hon. Rohitha Abeygunawardana, The Hon. Faiszer Musthapha, The Hon. Karu Jayasuriya, 

The Hon. Ravi Karunanayake, The Hon. Kabir Hashim, The Hon. Basheer Segu Dawood, The Hon. Arjuna 

Ranatunga, The Hon. Rajavarothiam Sampanthan, The Hon. Gayantha Karunatileka,   The Hon. Akila Viraj   

Kariyawasam, The Hon. Dunesh Gankanda, The Hon. Sajin De Vass Gunawardena,  The Hon. T. Ranjith De 

Zoysa, The Hon. Buddhika Pathirana, The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana, The Hon. E. Saravanapavan. 

 

Consultative Committee on State Resources and Enterprise Development 
 

The Hon. Dayasritha Thissera (Chairman), The Hon. Sarath Kumara Gunaratne, The Hon. Risad Badhiutheen, The 

Hon. A.P. Jagath Pushpakumara, The Hon. Rohitha Abeygunawardana, The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  de 

Zoysa, The Hon. Gamini Jayawickrama Perera, The Hon. Anura Dissanayaka, The Hon. Navin Dissanayake, The 

Hon. Vasudeva Nanayakkara, The Hon. Abdul Haleem, The Hon. Chandima   Weerakkody, The Hon. Wasantha 

Aluwihare, The Hon. Mohamed Aslam, The Hon. (Mrs.) Anoma Gamage, The Hon. (Dr.) Harsha De Silva, The 

Hon. Lakshman Wasantha Perera, The Hon. Arundika Fernando, The Hon. Harin Fernando, The Hon. Tharanath 

Basnayaka, The Hon. J. Sri Ranga, The Hon. Thilanga Sumathipala, The Hon. Sujeewa Senasinghe, The Hon. 

Vasantha Senanayake. 

 

Consultative Committee on External Affairs  
 

The Hon. (Prof.) G.L. Peiris (Chairman), The Hon. Neomal Perera, The Hon. Nimal Siripala de Silva, The Hon. 

A.H.M. Fowzie, The Hon. Arumugan Thondaman, The Hon. Douglas Devananda,    The Hon. Mahinda 

Samarasinghe, The Hon. Patali Champika Ranawaka, The Hon. Wimal Weerawansa, The Hon. (Dr.) Sarath 

Amunugama, The Hon. Reginold Cooray, The Hon. Rauf  Hakeem, The Hon. Lakshman Kiriella, The Hon. Ravi 

Karunanayake, The Hon. Wijeyadasa Rajapakshe,   The Hon. Arjuna Ranatunga, The Hon. Rajavarothiam 

Sampanthan, The Hon. Suresh K. Premachandran, The Hon. Dunesh Gankanda, The Hon. Sajin De Vass 

Gunawardena, The Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudarshini Fernandopulle, The Hon. Namal Rajapaksa, The Hon. Ranjan 

Ramanayake,  The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake. 

 

Consultative Committee on Public Administration and Home Affairs 
 

The Hon. W.D.J. Senewiratne (Chairman), The Hon. Vijaya Dahanayake, The Hon. Chandima Weerakkody, The 

Hon. Murugesu Chandrakumar, The Hon. Ratnasiri Wickramanayaka, The Hon. Athauda Seneviratne, The Hon. 

Mahinda Samarasinghe, The Hon. Janaka Bandara Tennakoon, The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama, The Hon. 

Chandrasiri Gajadeera, The Hon. T.B. Ekanayake, The Hon. C.P.D. Bandaranaike, The Hon. Rauf Hakeem, The 

Hon. Karu Jayasuriya, The Hon.           Vijitha Herath, The Hon. Earl Gunasekara, The Hon. M.T. Hasen Ali, The 

Hon. Pon. Selvarasa, The Hon. R. Yogarajan, The Hon. A. Vinayagamoorthy,  The Hon. Mohan Priyadarshana 

De Silva, The Hon. Manusha Nanayakkara, The Hon. Ajith P. Perera, The Hon. Roshan Ranasinghe.   

 

Consultative Committee on Parliamentary Affairs 
 

The Hon. (Mrs.) Sumedha  G. Jayasena (Chairman), The Hon. Tissa Karalliyadda,  The Hon. Murugesu 

Chandrakumar, The Hon. DEW Gunasekara, The Hon. Reginold Cooray, The Hon. S.M. Chandrasena, The Hon. 

Nandimithra Ekanayake, The Hon. Lakshman Yapa Abeywardena,  The Hon. H.R. Mithrapala, The Hon. Sarath 

Kumara Gunaratne, The Hon. Gamini Jayawickrama Perera, The Hon. (Alhaj) A.H.M. Azwer, The Hon.          

Wijeyadasa Rajapakshe, The Hon. Pon. Selvarasa, The Hon. Abdul Haleem, The Hon. Dilip Wedaarachchi, The 

Hon. Tiran Alles, The Hon. Sanath Jayasuriya, The Hon. Palitha Thewarapperuma, The Hon. Lakshman          

Wasantha Perera,  The Hon. Lohan Ratwatte,   The Hon. Eran Wickramaratne,  The Hon. Nimal Wijesinghe,  The 

Hon. E. Saravanapavan, The Hon. Sujeewa Senasinghe. 

 
Consultative Committee on Resettlement 

 

The Hon. Gunaratne Weerakoon (Chairman), The Hon. Vinayagamoorthi Muralidaran,The Hon. Douglas 

Devananda, The Hon. Mahinda Samarasinghe, The Hon. Risad Badhiutheen, The Hon. Susantha Punchinilame, 

The Hon. A.P. Jagath Pushpakumara,  The Hon. H.L. Premalal Jayasekara, The Hon. M.K.A.D.S. Gunawardana, 

The Hon. Vijitha Herath, The Hon. S. Vino, The Hon. Ashok Abeysinghe, The Hon. Silvastrie Alantin, The Hon. 

Praba  Ganesan, The Hon. Palitha Thewarapperuma, The Hon. Manusha Nanayakkara, The Hon. (Mrs.) 

Vijayakala Maheswaran, The Hon. (Prof.) Rajiva Wijesinha,  The Hon. S. Shritharan, The Hon. D.M. 

Swaminathan, The Hon. R. Dumindha Silva, The Hon. Vasantha Senanayake. 
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Consultative Committee on Postal Services 
 

The Hon. Jeewan Kumaranatunga (Chairman), The Hon. Anura Priyadharshana Yapa, The Hon. C.B. Rathnayake, 

The Hon. Kumara Welgama, The Hon. Salinda Dissanayake, The Hon. Gunaratne Weerakoon, The Hon. Gamini 

Wijith Wijayamuni  de Zoysa, The Hon. Duminda Dissanayake, The Hon. Navin Dissanayake, The Hon. Sajith 

Premadasa, The Hon. Arjuna Ranatunga, The Hon. Pon. Selvarasa, The Hon. R. Yogarajan, The Hon. Selvam 

Adaikkalanathan, The Hon. Abdul Haleem, The Hon. Gayantha Karunatileka, The Hon. Dilip Wedaarachchi, The 

Hon. Silvastrie Alantin, The Hon. Wasantha Aluwihare, The Hon. Palany Thigambaram, The Hon. Niroshan  

Perera, The Hon. (Ms.) Kamala Ranathunga, The Hon. Roshan Ranasinghe, The Hon. Udith Lokubandara, The 

Hon. Neranjan Wickremasinghe.  
 

Consultative Committee on National Heritage 
 

The Hon. (Dr.) Jagath Balasooriya (Chairperson), The Hon. Gunaratne Weerakoon, The Hon. Anura  Priyadharshana 

Yapa, The Hon. Mahinda Yapa Abeywardene, The Hon. Dullas Alahapperuma, The Hon. T.B. Ekanayake,           

The Hon. C.A. Suriyaarachchi, The Hon. Weerakumara Dissanayake, The Hon. Gamini   Jayawickrama Perera, 

The Hon. P. Harrison, The Hon. H.M.M. Harees, The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale, The Hon. Ajith Kumara, 

The Hon. (Ven.) Athuraliye Rathana Thero, The Hon. (Ven.) Ellawala Medhananda Thero, The Hon. Manusha 

Nanayakkara, The Hon. Buddhika Pathirana, The Hon. Janaka Bandara, The Hon. Perumal Rajathurai, The Hon. 

Nimal Wijesinghe, The Hon. (Mrs.) Upeksha Swarnamali, The Hon. Sujeewa Senasinghe, The Hon. Hunais 

Farook, The Hon. (Mrs.) Malani Fonseka. 
 

Consultative Committee on Environment 
 

The Hon. A.D. Susil Premajayantha (Chairman), The Hon. Anura Priyadharshana Yapa, The Hon. A.R.M. Abdul 

Cader, The Hon. Patali Champika Ranawaka, The Hon. Mahindananda Aluthgamage, The Hon. Rohana 

Dissanayake, The Hon. Gamini Jayawickrama Perera, The Hon. P. Harrison,  The Hon. Navin  Dissanayake, The 

Hon. Mavai S. Senathirajah, The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale, The Hon. Ashok Abeysinghe,  The Hon. 

Palitha Thewarapperuma, The Hon. Buddhika Pathirana, The Hon. Y.G. Padmasiri, The Hon. S.C. 

Mutukumarana, The Hon. Ruwan Ranatunga, The Hon. Roshan Ranasinghe, The Hon. Udith  Lokubandara, The 

Hon. Janaka Wakkumbura, The Hon. Vidura Wickramanayaka, The Hon. S. Shritharan, The Hon. (Mrs.) Rosy 

Senanayake.   
 

Consultative Committee on Child Development and Women’s Affairs 
 

The Hon. Tissa Karalliyadda (Chairman), The Hon. (Mrs.) Sumedha G. Jayasena, The Hon. (Mrs.) Pavithradevi 

Wanniarachchi, The Hon. Jayarathne Herath, The Hon. M.L.A.M. Hisbullah,  The Hon. C.P.D. Bandaranaike, 

The Hon. (Mrs.) Nirupama Rajapaksa, The Hon. Vijitha Herath, The Hon. Sajith Premadasa, The Hon. Selvam 

Adaikkalanathan, The Hon. (Mrs.) Chandrani Bandara Jayasinghe, The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale, The 

Hon. Duleep Wijesekera, The Hon. (Mrs.) Anoma Gamage, The Hon. Manusha Nanayakkara, The Hon. (Dr.) 

(Mrs.) Sudarshini Fernandopulle, The Hon. (Mrs.) Vijayakala Maheswaran, The Hon. Nishantha 

Muthuhettigamage, The Hon. (Ms.) Kamala Ranathunga, The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama, The Hon. 

(Prof.) Rajiva Wijesinha, The Hon. S. Shritharan, The Hon. (Mrs.) Upeksha Swarnamali, The Hon. (Mrs.) Rosy 

Senanayake, The Hon. (Mrs.) Malani Fonseka. 

 

Consultative Committee on Justice 
 

The Hon. Rauff Hakeem (Chairman), The Hon. (Prof.) G.L. Peiris, The Hon. W.D.J. Senewiratne, The Hon. A.D. 

Susil Premajayantha, The Hon. DEW Gunasekara, The Hon. Reginold Cooray, The Hon. Dilan Perera, The Hon. 

H.R. Mithrapala, The Hon. Lakshman Kiriella, The Hon. Navin Dissanayake, The Hon. M.S. Thowfeek, The 

Hon. A. Vinayagamoorthy, The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale, The Hon. Ajith Kumara, The Hon. Chandima 

Weerakkody, The Hon. Tiran Alles, The Hon. Palitha Thewarapperuma, The Hon. Ajith P. Perera, The Hon. 

Lakshman Wasantha Perera, The Hon. Harin Fernando, The Hon. Janaka Bandara, The Hon. Nishantha              

Muthuhettigamage, The Hon. V.S. Radhakrishnan, The Hon. M.A. Sumanthiran, The Hon. Sujeewa Senasinghe. 
 

Consultative Committee on Labour and Labour Relations  
 

The Hon. Gamini Lokuge (Chairman), The Hon. Dinesh Gunawardena, The Hon. Athauda Seneviratne, The Hon. 

(Dr.) Rajitha Senaratne, The Hon. Felix Perera, The Hon. Keheliya Rambukwella, The Hon. Dullas 

Alahapperuma, The Hon. Salinda Dissanayake, The Hon. (Dr.) Mervyn Silva, The Hon. Faiszer Musthapha, The 

Hon. Vijitha Herath,  The Hon. Sunil Handunnetti, The Hon. R. Yogarajan, The Hon. Gayantha Karunatileka, 

The Hon. Wijaya Dahanayake, The Hon. Dunesh Gankanda,  The Hon. Sanee Rohana Kodithuvakku,  The Hon. 

Harin Fernando, The Hon. Perumal Rajathurai, The Hon. Ranjan Ramanayake, The Hon. (Mrs.) Rosy 

Senanayake. 
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Consultative Committee on Education 
 

The Hon. Bandula Gunawardane (Chairman), The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni de Zoysa, The Hon. S.B.           

Dissanayake, The Hon. A.D. Susil Premajayantha, The Hon. (Prof.) Tissa Vitarana, The Hon. (Dr.) Sarath 

Amunugama, The Hon. Lakshman Yapa Abeywardena, The Hon. Lasantha Alagiyawanna, The Hon. Nirmala 

Kotalawala, The Hon. Rauf Hakeem, The Hon. Kabir Hashim, The Hon. R.M. Ranjith Madduma Bandara, The 

Hon. Wijeyadasa Rajapakshe, The Hon. Sajith Premadasa, The Hon. Sivasakthi Ananthan, The Hon. Akila Viraj 

Kariyawasam, The Hon. (Ven.) Athuraliye Rathana Thero, The Hon. Silvastrie Alantin, The Hon. Mohan Lal 

Grero, The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana, The Hon. P. Piyasena, The Hon. Shantha Bandara, The Hon. J. Sri 

Ranga, The Hon. (Prof.) Rajiva Wijesinha. 

 

Consultative Committee on Plantation Industries 
 

The Hon. Mahinda Samarasinghe (Chairman), The Hon. Earl Gunasekera, The Hon. Milroy Fernando, The Hon. 

(Mrs.) Pavithradevi Wanniarachchi, The Hon. Piyasena Gamage, The Hon. Gitanjana Gunawardena, The Hon. 

Kabir Hashim, The Hon. R.M. Ranjith Madduma Bandara, The Hon. Navin Dissanayake, The Hon. R.           

Yogarajan, The Hon. Gayantha Karunatileka, The Hon. Wijaya Dahanayake, The Hon. (Mrs.) Thalatha               

Atukorale, The Hon. Akila Viraj Kariyawasam, The Hon. Ajith Kumara, The Hon. Dilum Amunugama, The 

Hon. Palitha Thewarapperuma, The Hon. Buddhika Pathirana, The Hon. Y.G. Padmasiri, The Hon. (Dr.) Rohana 

Pushpa Kumara, The Hon. Ajith P. Perera, The Hon. J. Sri Ranga, The Hon. Perumal Rajathurai,     The Hon. 

Janaka Wakkumbura, The Hon. Vidura Wickramanayaka. 
 

Consultative Committee on Fisheries and Aquatic Resources Development 
 

The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne (Chairman), The Hon. Susantha Punchinilame, The Hon. Milroy Fernando,            
The Hon. Felix Perera, The Hon. Chandrasiri Gajadeera, The Hon. M.L.A.M. Hisbullah, The Hon. Neomal          
Perera,  The Hon. Gamini Jayawickrama Perera,  The Hon. Sajith Premadasa, The Hon. Faizal Cassim, The Hon. 
M.T. Hasen Ali, The Hon. Suresh K. Premachandran, The Hon. Selvam Adaikkalanathan, The Hon. Dilip 
Wedaarachchi, The Hon. Ajith Kumara, The Hon. Chandima Weerakkody,  The Hon. Silvastrie Alantin, The 
Hon. V.K. Indika, The Hon. Mohan  Priyadarshana De Silva, The Hon. Buddhika Pathirana, The Hon. Niroshan 
Perera, The Hon. Arundika Fernando, The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama, The Hon. Sarath Kumara 
Gunaratne 

 

Consultative Committee on Indigenous Medicine 
 

The Hon. Salinda Dissanayake (Chairman), The Hon. C.P.D. Bandaranaike, The Hon. Tissa Karalliyadda, The Hon. 

(Prof.) Tissa Vitarana, The Hon. Mahinda Yapa Abeywardene, The Hon. Muthu Sivalingam, The Hon. Mahinda 

Amaraweera, The Hon. Gamini Jayawickrama Perera, The Hon. P. Harrison,  The Hon. Sajith Premadasa, The 

Hon. Abdul Haleem, The Hon. (Mrs.) Chandrani Bandara  Jayasinghe, The Hon. Ajith Kumara, The Hon. Duleep 

Wijesekera, The Hon. Ashok Abeysinghe, The Hon. Dilum Amunugama, The Hon. Wasantha Aluwihare, The 

Hon. Mohamed Aslam, The Hon. (Dr.) Ramesh   Pathirana, The Hon. (Dr.) Rohana Pushpa Kumara, The Hon. 

(Dr.) (Mrs.) Sudarshini Fernandopulle, The Hon. Ruwan Ranatunga, The Hon. Thenuka Vidanagamage, The 

Hon. D.M. Swaminathan. 
 

Consultative Committee on National Languages and Social Integration 
 

The Hon. Vasudeva  Nanayakkara (Chairman), The Hon. Murugesu Chandrakumar, The Hon. (Prof.) G.L. Peiris, 

The Hon. DEW Gunasekara, The Hon. H.R. Mithrapala, The Hon. Vinayagamoorthi Muralidaran, The Hon. 

Gamini  Jayawickrama Perera, The Hon. Vijitha Herath, The Hon. Faizal Cassim, The Hon. Abdul Haleem, The 

Hon. (Ven.) Ellawala Medhananda Thero, The Hon. Ashok Abeysinghe, The Hon. Sanath Jayasuriya, The Hon. 

Manusha Nanayakkara, The Hon. Buddhika Pathirana, The Hon. Arundika Fernando, The Hon. (Mrs.)              

Vijayakala Maheswaran, The Hon. Lohan Ratwatte, The Hon. Perumal Rajathurai, The Hon. Eran                     

Wickramaratne, The Hon. (Prof.) Rajiva Wijesinha, The Hon. J.R.P. Sooriyapperuma, The Hon. Sujeewa 

Senasinghe, The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake, The Hon. Hunais Farook  
 

Consultative Committee on Lands and Land Development 
  

The Hon. Janaka Bandara Tennakoon (Chairman), The Hon. Siripala Gamalath, The Hon. Jeewan Kumaranatunga, 

The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne, The Hon. Rohana Dissanayake, The Hon. M.L.A.M. Hisbullah, The Hon. C.A. 

Suriyaarachchi, The Hon. Sarana Gunawardena, The Hon. Gamini Jayawickrama Perera, The Hon. Anura            

Dissanayaka, The Hon. P. Harrison, The Hon. Earl Gunasekara, The Hon. M.T. Hasen Ali, The Hon. Mavai S. 

Senathirajah, The Hon. Dilip Wedaarachchi, The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale, The Hon. P. Ariyanethran, The 

Hon. Silvastrie Alantin, The Hon. Wasantha Aluwihare, The Hon. Hemal Gunasekera, The Hon. Harin Fernando, 

The Hon. Ruwan Ranatunga, The Hon. Vidura Wickramanayaka, The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama, The 

Hon. Vasantha Senanayake. 
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Consultative Committee on Social Services 
 

The Hon. Felix Perera (Chairman), The Hon. C.A. Suriyaarachchi, The Hon. Douglas Devananda, The Hon. S.B. 

Nawinne, The Hon. Risad Badhiutheen, The Hon. Muthu Sivalingam, The Hon. Lakshman Yapa Abeywardena, 

The Hon. Jayarathne Herath,  The Hon. Sajith Premadasa, The Hon. Sunil Handunnetti, The Hon. Dilip 

Wedaarachchi, The Hon. Duleep Wijesekera, The Hon. Mohamed Aslam, The Hon. (Mrs.) Anoma Gamage, The 

Hon. Buddhika Pathirana, The Hon. P. Piyasena, The Hon. Harin Fernando, The Hon. Vijitha Berugoda, The 

Hon. (Mrs.) Vijayakala Maheswaran, The Hon. Seeniththamby Yogeswaran, The Hon. (Ms.) Kamala 

Ranathunga, The Hon. Roshan Ranasinghe, The Hon. Ranjan Ramanayake,   The Hon. Shehan Semasinghe, The 

Hon. (Mrs.) Malani Fonseka. 

 

Consultative Committee on Sports  
 

The Hon. Mahindananda Aluthgamage (Chairman), The Hon. Namal Rajapakse, The Hon. Gamini Lokuge, The 

Hon.  Arumugan Thondaman, The Hon. Jeewan Kumaranatunga, The Hon. (Mrs.) Pavithradevi Wanniarachchi, 

The Hon. Nandimithra Ekanayake, The Hon. Dilan Perera, The Hon. Duminda Dissanayake, The Hon. Lasantha            

Alagiyawanna, The Hon. Lakshman Kiriella, The Hon. R.M. Ranjith Madduma Bandara, The Hon. Sajith             

Premadasa, The Hon. Arjuna Ranatunga, The Hon. (Mrs.) Chandrani Bandara Jayasinghe, The Hon. S. Vino, The 

Hon. Dunesh Gankanda, The Hon. V.K. Indika, The Hon. Sanath Jayasuriya, The Hon. Niroshan Perera, The 

Hon. Ajith P. Perera, The Hon. Harin Fernando, The Hon. Seeniththamby Yogeswaran, The Hon. Thilanga          

Sumathipala, The Hon. Kanaka Herath 

 

Consultative Committee on Agriculture 
 

The Hon. Mahinda Yapa Abeywardene (Chairman), The Hon. A.P. Jagath Pushpakumara, The Hon. C.A.               

Suriyaarachchi, The Hon. Maithripala Sirisena, The Hon. (Mrs.) Sumedha G. Jayasena, The Hon. Janaka Bandara 

Tennakoon, The Hon. Nandimithra Ekanayake, The Hon. S.M. Chandrasena, The Hon. M.K.A.D.S.                      

Gunawardana, The Hon. Gamini Jayawickrama Perera, The Hon. Anura Dissanayaka, The Hon. Achala              

Jagodage, The Hon. P. Harrison, The Hon. Wijeyadasa Rajapakshe, The Hon. M.T. Hasen Ali, The Hon. Selvam 

Adaikkalanathan, The Hon. (Mrs.) Chandrani Bandara Jayasinghe, The Hon. Palitha Range Bandara, The Hon. 

Dilip Wedaarachchi, The Hon. Sivasakthi Ananthan, The Hon. (Mrs.) Anoma Gamage, The Hon. Shantha            

Bandara, The Hon. S.C. Mutukumarana, The Hon. V.S. Radhakrishnan, The Hon. Thenuka Vidanagamage. 
 

Consultative Committee on Transport 
 

The Hon. Kumara Welgama (Chairman), The Hon. Rohana Dissanayake, The Hon. A.H.M. Fowzie, The Hon.           

Jeewan Kumaranatunga, The Hon. Dullas Alahapperuma, The Hon. S.M. Chandrasena, The Hon. Lasantha          

Alagiyawanna, The Hon. H.L. Premalal Jayasekara, The Hon. Gitanjana Gunawardena, The Hon. P. Harrison, 

The Hon. Earl Gunasekara, The Hon. Pon. Selvarasa, The Hon. Gayantha Karunatileka,  The Hon. Palitha Range 

Bandara, The Hon. Sivasakthi Ananthan, The Hon. Dilum Amunugama, The Hon. Palitha Thewarapperuma, The 

Hon. Tharanath Basnayaka, The Hon. Vijitha Berugoda, The Hon. J. Sri Ranga, The Hon. Nimal Wijesinghe, The 

Hon. J.R.P. Sooriyapperuma, The Hon. Shehan Semasinghe.  

 

Consultative Committee on Youth Affairs and Skills Development 
 

The Hon. Dullas Alahapperuma (Chairman), The Hon. Duminda Dissanayake, The Hon. Mahindananda 

Aluthgamage, The Hon. Murugesu  Chandrakumar, The Hon. (Mrs.) Pavithradevi Wanniarachchi, The Hon. C.B. 

Rathnayake, The Hon. Wimal  Weerawansa, The Hon. Dayasritha Thissera,  The Hon. M.T. Hasen Ali, The Hon. 

Selvam Adaikkalanathan, The Hon. (Mrs.) Chandrani Bandara Jayasinghe, The Hon. S. Vino,  The Hon. T. 

Ranjith De Zoysa, The Hon. Manusha Nanayakkara, The Hon. Buddhika Pathirana, The Hon. (Dr.) Ramesh 

Pathirana, The Hon. Niroshan Perera, The Hon. Harin Fernando, The Hon. Namal Rajapaksa, The Hon. Udith 

Lokubandara, The Hon. Janaka Wakkumbura, The Hon. (Mrs.) Upeksha Swarnamali, The Hon. R. Dumindha 

Silva, The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake. 
 

Consultative Committee on Co-Operatives and Internal Trade  
 

The Hon. Johnston Fernando (Chairman), The Hon. Basheer Segu Dawood, The Hon. Maithripala Sirisena, The 

Hon. (Mrs.) Sumedha G. Jayasena, The Hon. Bandula Gunawardane, The Hon. Janaka Bandara Tennakoon, The 

Hon. Chandrasiri Gajadeera, The Hon. H.R. Mithrapala, The Hon. (Mrs.) Nirupama Rajapaksa, The Hon. Lalith         

Dissanayake, The Hon. Ravi Karunanayake, The Hon. Earl Gunasekara, The Hon. Sunil Handunnetti, The Hon. 

Abdul Haleem, The Hon. Gayantha Karunatileka, The Hon. (Mrs.) Chandrani Bandara Jayasinghe, The Hon. 

Ashok Abeysinghe, The Hon. Victor Antony, The Hon. Sanee Rohana Kodithuvakku, The Hon. Palitha               

Thewarapperuma, The Hon. (Dr.) Harsha De Silva, The Hon. Seeniththamby Yogeswaran, The Hon. V.S.            

Radhakrishnan, The Hon. Janaka Wakkumbura, The Hon. S. Shritharan. 
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Consultative Committee on Technology and Research   
 

The Hon. Patali Champika Ranawaka, The Hon. (Mrs.) Pavithradevi Wanniarachchi, The Hon. Faiszer Musthapha, 

The Hon. (Prof.) Tissa Vitarana, The Hon. Lasantha Alagiyawanna, The Hon. Gitanjana Gunawardena, The Hon. 

Vinayagamoorthi Muralidaran, The Hon. Jagath Balasuriya, The Hon. Karu Jayasuriya, The Hon. Vijitha Herath, 

The Hon. Lakshman Senewiratne, The Hon. Wijeyadasa Rajapakshe, The Hon. Sajith Premadasa, The Hon. M.T. 

Hasen Ali, The Hon. R. Yogarajan, The Hon. Dilum Amunugama, The Hon. (Dr.) Harsha De Silva, The Hon. 

Y.G. Padmasiri, The Hon. Tharanath Basnayaka, The Hon. J. Sri Ranga, The Hon. Janaka Wakkumbura, The 

Hon. E. Saravanapavan, The Hon. M.A. Sumanthiran, The Hon. Vasantha Senanayake, The Hon. Hunais Farook. 

 

Consultative Committee on Finance and Planning 
  

The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama, The Hon. Gitanjana Gunawardena, The Hon. Nimal Siripala de Silva, The Hon. 

A.H.M. Fowzie, The Hon. Arumugan Thondaman, The Hon. Dinesh Gunawardena, The Hon. Douglas Devananda, 

The Hon. A.D. Susil Premajayantha, The Hon. Bandula Gunawardane, The Hon. Patali Champika Ranawaka, The 

Hon. Basil Rohana Rajapaksa, The Hon. Ranjith Siyambalapitiya, The Hon. Ravi Karunanayake, The Hon. Kabir 

Hashim, The Hon. Sajith Premadasa, The Hon. Sunil Handunnetti, The Hon. Suresh K. Premachandran, The Hon. 

Mavai S. Senathirajah, The Hon. Akila Viraj Kariyawasam,  The Hon. Hemal Gunasekera, The Hon. (Dr.) Harsha 

De Silva, The Hon. Namal Rajapaksa, The Hon. Ranjan Ramanayake, The Hon. Eran Wickramaratne. 

 
Consultative Committee on Mass Media and Information 

 

The Hon. Keheliya Rambukwella (Chairman), The Hon. Anura Priyadharshana Yapa, The Hon. (Dr.) Rajitha           

Senaratne, The Hon. Dullas Alahapperuma, The Hon. Johnston Fernando, The Hon. Wimal Weerawansa, The 

Hon. Lakshman Yapa Abeywardena, The Hon. (Dr.) Mervyn Silva, The Hon. Ravi Karunanayake, The Hon. 

Anura Dissanayaka, The Hon. Sajith Premadasa, The Hon. Gayantha  Karunatileka, The Hon. P. Ariyanethran, 

The Hon. Mohan Priyadarshana De Silva, The Hon. Manusha  Nanayakkara, The Hon. Lakshman Wasantha 

Perera, The Hon. Harin Fernando, The Hon. A. M. Chamika Buddhadasa, The Hon. Perumal Rajathurai, The 

Hon. Namal Rajapaksa, The Hon. Ranjan Ramanayake, The Hon. Ruwan Wijewardene, The Hon. E. 

Saravanapavan, The Hon. (Mrs.) Malani Fonseka. 

 
Consultative Committee on Livestock and Rural Community development   
 

The Hon. Arumugan Thondaman (Chairman), The Hon. H.R. Mithrapala, The Hon. Maithripala Sirisena, The Hon. 

(Mrs.) Sumedha G. Jayasena, The Hon. Felix Perera, The Hon. C.B. Rathnayake, The Hon. Siripala Gamalath, 

The Hon. Neomal Perera, The Hon. Sarana Gunawardena, The Hon. Anura Dissanayaka, The Hon. Sajith            

Premadasa, The Hon. Abdul Haleem, The Hon. Akila Viraj Kariyawasam, The Hon. Silvastrie Alantin, The Hon. 

Mohamed Aslam, The Hon. (Mrs.) Anoma Gamage, The Hon. Hemal Gunasekera, The Hon. Palany                 

Thigambaram, The Hon. Buddhika Pathirana, The Hon. P. Piyasena, The Hon. (Mrs.) Vijayakala Maheswaran, 

The Hon. S.C. Mutukumarana, The Hon. J. Sri Ranga, The Hon. Thenuka Vidanagamage, The Hon. R. 

Dumindha Silva. 

 
Consultative Committee on Defence and Urban Development 

 

The Hon. D.M. Jayaratne, The Hon. Ratnasiri Wickramanayaka, The Hon. Nimal Siripala de Silva, The Hon. 

Maithripala Sirisena, The Hon. Arumugan Thondaman,    The Hon. Dinesh Gunawardena,  The Hon. Douglas 

Devananda, The Hon. A.L.M. Athaulla, The Hon. Keheliya Rambukwella, The Hon. Wimal Weerawansa, The 

Hon. Basil Rohana Rajapaksa, The Hon. Susantha Punchinilame, The Hon. Mangala Samaraweera, The Hon. 

Lakshman Senewiratne,  The Hon. Rajavarothiam Sampanthan, The Hon. R. Yogarajan, The Hon. Palitha Range 

Bandara, The Hon. A. Vinayagamoorthy,  The Hon. Sajin De Vass Gunawardena, The Hon. Buddhika Pathirana, 

The Hon. J. Sri Ranga, The Hon. (Dr.) Sarath Weerasekara. 

 
Consultative Committee on Ports and Highways 
 

The Hon. Rohitha Abeygunawardana, The Hon. Nirmala Kotalawala, The Hon. P. Dayaratna, The Hon. A.L.M. 

Athaulla, The Hon. Johnston Fernando, The Hon. (Dr.) Mervyn Silva, The Hon. Mahindananda Aluthgamage, 

The Hon. Jayarathne Herath, The Hon. Duminda Dissanayake, The Hon. Sarath Kumara Gunaratne, The Hon. 

Rauf Hakeem, The Hon. Tissa Attanayake, The Hon. Sunil Handunnetti, The Hon. Dilip Wedaarachchi, The 

Hon. H.M.M. Harees, The Hon. Dunesh Gankanda,  The Hon. Wasantha  Aluwihare, The Hon. Victor Antony, 

The Hon. Buddhika Pathirana, The Hon. Niroshan Perera, The Hon. J. Sri Ranga, The Hon. Namal Rajapaksa, 

The Hon. Udith Lokubandara, The Hon. Kanaka Herath. 
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Consultative Committee on Higher Education 
 

The Hon. S.B. Dissanayake (Chairman), The Hon. Nandimithra Ekanayake, The Hon. Dinesh Gunawardena, The 

Hon. A.D. Susil Premajayantha, The Hon. Bandula Gunawardane, The Hon. Dullas Alahapperuma, The Hon. 

Reginold Cooray, The Hon. Lasantha Alagiyawanna, The Hon. (Mrs.) Nirupama Rajapaksa, The Hon. M.L.A.M. 

Hizbullah, The Hon. Rauf Hakeem, The Hon. Lakshman Kiriella, The Hon. Vijitha Herath, The Hon. Anura         

Dissanayaka, The Hon. Kabir Hashim, The Hon. Rajavarothiam Sampanthan, The Hon. Mavai S. Senathirajah, 

The Hon. Akila Viraj Kariyawasam, The Hon. (Ven.) Ellawala Medhananda Thero, The Hon. Sajin De Vass 

Gunawardena, The Hon. Mohan Lal Grero, The Hon. Tharanath Basnayaka, The Hon. Eran  Wickramaratne, The 

Hon. J.R.P. Sooriyapperuma. 

 

Consultative Committee on Private Transport Services 

The Hon. C.B. Rathnayake (Chairman), The Hon. Rauf Hakeem, The Hon. Reginold Cooray, The Hon. Kumara 

Welgama, The Hon. Mahinda Amaraweera, The Hon. Jayarathna Herath, The Hon. Lasantha Alagiyawanna, 

The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  de Zoysa, The Hon. Wijaya Dahanayaka, The Hon. M. Joseph Michael 

Perera, The Hon. P. Harrison, The Hon. Sunil Handunnetti, The Hon. Selvam Adaikkalanathan, The Hon. 

Ashok Abeysinghe, The Hon. Silvastrie Alantin, The Hon. (Mrs.) Anoma Gamage, The Hon. Buddhika             

Pathirana, The Hon. Niroshan Perera, The Hon. Harin Fernando, The Hon. (Mrs.) Vijayakala Maheswaran, The 

Hon. Nishantha Muthuhettigamage, The Hon. Roshan Ranasinghe, The Hon. S. Shritharan, The Hon. Thilanga 

Sumathipala, The Hon. Shehan Semasinghe. 
 

 

Consultative Committee on Minor Export Crops Promotion 

The Hon. Reginold Cooray (Chairman), The Hon. Arumugan Thondaman, The Hon. Johnston Fernando, The Hon. 

S.M. Chandrasena, The Hon. Lakshman Yapa Abeywardena, The Hon. Faiszer Musthapha, The Hon. Achala 

Jagodage, The Hon. Sunil Handunnetti, The Hon. Selvam Adaikkalanathan, The Hon. Gayantha Karunatileka, 

The Hon. (Mrs) Chandrani Bandara Jayasinghe, The Hon. A.D. Champika Premadasa, The Hon. Dilip 

Wedaarachchi, The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale, The Hon. Dilum Amunugama, The Hon. Wasantha               

Aluwihare, The Hon. Palitha Thewarapperuma, The Hon. T. Ranjith De Zoysa, The Hon. (Dr.) Rohana Pushpa 

Kumara,  The Hon. Lakshman Wasantha Perera, The Hon. Ranjan Ramanayake,  The Hon. Vidura 

Wickramanayaka, The Hon. Neranjan Wickramasinghe, The Hon. Eric Prasanna Weerawardhana, The Hon. E. 

Saravanapavan. 
   
 
Consultative Committee on Foreign Employment Promotion and Welfare 

 The Hon. Dilan Perera (Chairman), The Hon. (Dr.) Mervyn Silva, The Hon. Mahindananda Aluthgamage, The 

Hon. Earl Gunasekara, The Hon. Rohitha Abeygunawardana, The Hon. Neomal Perera, The Hon. M. Joseph 

Michael Perera, The Hon. Lakshman Kiriella, The Hon. Wijeyadasa Rajapakshe, The Hon. M.T. Hasen Ali, The 

Hon. Rajavarothiam Sampanthan,    The Hon. Abdul Haleem, The Hon. Palitha Range Bandara, The Hon. 

Sivasakthy Ananthan, The Hon. Ajith Kumara,  The Hon. Lakshman Wasantha  Perera, The Hon. (Dr.) (Mrs.) 

Sudarshini Fernandopulle, The Hon. Tharanath Basnayaka, The Hon. Namal Rajapaksa, The Hon. V.S. 

Radhakrishnan, The Hon. Ranjan Ramanayake, The Hon. Nimal Wijesinghe, The Hon. (Prof.) Rajiva 

Wijesinha, The Hon. Sujeewa Senasinghe. 

 
 
Consultative Committee on Coconut Development and Janatha Estate Development 

The Hon. A.P. Jagath Pushpakumara (Chairman), The Hon. Salinda Dissanayake, The Hon. S.B. Nawinne, The Hon. 

Mahinda Yapa Abeywardene, The Hon. Nandimithra Ekanayake, The Hon. Muthu Sivalingam, The Hon.      

Rohitha Abeygunawardena, The Hon. Basheer Segu Dawood, The Hon. Jayarathne Herath, The Hon. Lalith 

Dissanayake, The Hon. Neomal Perera, The Hon. Gamini Jayawickrama Perera, The Hon. Kabir Hashim, The 

Hon. Gayantha Karunatileka, The Hon. Palitha Range Bandara, The Hon. Akila Viraj Kariyawasam, The Hon. 

Ajith Kumara,  The Hon. V.K. Indika, The Hon. Palitha Thewarapperuma, The Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudarshini 

Fernandopulle, The Hon. (Mrs.) Vijayakala Maheswaran, The Hon. Seeniththamby Yoheswaran, The Hon. 

Neranjan Wickremasinghe, The Hon. Pon. Selvarasa. 
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Consultative Committee on Culture and Arts 

The Hon. T.B. Ekanayake (Chairman), The Hon. (Mrs.) Pavithradevi Wanniarachchi, The Hon. Bandula                   

Gunawardane, The Hon. Dullas Alahapperuma, The Hon. Gunaratne Weerakoon, The Hon. Mahindananda 

Aluthgamage, The Hon. Jagath Balasuriya, The Hon. Duminda Dissanayake, The Hon. M. Joseph Michael         

Perera, The Hon. (Alhaj) A.H.M. Azwer, The Hon. S. Vino, The Hon. Ajith Kumara, The Hon. Mohan Lal 

Grero, The Hon. Manusha Nanayakkara, The Hon. Ajith P. Perera, The Hon. Seeniththamby Yoheswaran, The 

Hon. V.S. Radhakrishnan, The Hon. Ranjan Ramanayake, The Hon. Eran Wickramaratne, The Hon. (Prof.) 

Rajiva Wijesinha, The Hon. (Mrs.) Upeksha Swarnamali, The Hon. Sujeewa Senasinghe, The Hon. (Mrs.) Rosy 

Senanayake, The Hon. (Mrs.) Malani Fonseka. 

 

Consultative Committee on Public Relations and Public Affairs 

The Hon. (Dr.) Mervyn Silva (Chairman), The Hon. Douglas Devananda, The Hon. Nandimithra Ekanayake, The 

Hon. Basheer Segu Dawood, The Hon. Vinayagamoorthi Muralidaran, The Hon. Anura Dissanayake, The Hon. 

Achala Jagodage, The Hon. Mavai S. Senathirajah, The Hon. R. Yogarajan, The Hon. Dunesh Gankanda, The 

Hon. (Ven.) Athuraliye Rathana Thero, The Hon. Palitha Thewarapperuma, The Hon. Niroshan Perera, The 

Hon. (Ms.) Kamala Ranathunga, The Hon. V.S. Radhakrishnan, The Hon. Eran Wickramaratne, The Hon.           

Ruwan Wijayawardhana, The Hon. Thenuka Vidanagamage, The Hon. D.M. Swaminathan, The Hon. R. 

Dumindha Silva, The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake, The Hon. Shehan Semasinghe, The Hon. Hunais Farook, 

The Hon. Pon. Selvarasa, The Hon. (Mrs.) Malani Fonseka. 

 

Consultative Committee on Telecommunication and Information Technology 

The Hon. Ranjith Siyambalapitiya (Chairman), The Hon. Reginold Cooray, The Hon. Patali Champika Ranawaka, 

The Hon. Faiszer Musthapha, The Hon. M.L.A.M. Hizbullah, The Hon. Lalith Dissanayake, The Hon. Neomal 

Perera, The Hon. Karu Jayasuriya,  The Hon. Ravi Karunanayake, The Hon. R.M. Ranjith Madduma Bandara, 

The Hon. Wijeyadasa Rajapakshe, The Hon. Suresh K. Premachandran, The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale, 

The Hon. P.Ariyanethran, The Hon. Tiran Alles, The Hon. (Dr.) Harsha De Silva, The Hon. (Dr.) Ramesh 

Pathirana, The Hon. Niroshan Perera, The Hon. Roshan Ranasinghe, The Hon. V.S. Radhakrishnan, The Hon. 

Eran Wickramaratne, The Hon. Eric Prasanna Weerawardhana, The Hon. Thilanga Sumathipala, The Hon. 

Vasantha Senanayake, The Hon. (Dr.) Rohana Pushpakumara. 

 

Consultative Committee on Productivity Promotion 

The Hon. Basheer Segu Dawood (Chairman), The Hon. Arumugan Thondaman, The Hon. Salinda Dissanayake, The 
Hon. Gamini Lokuge, The Hon. Duminda Dissanayake, The Hon. Indika Bandaranayake, The Hon. Duleep 
Wijesekera, The Hon. Vijitha Herath, The Hon. R. Yogarajan, The Hon. A.D. Champika Premadasa, The Hon. 
Palitha Range Bandara, The Hon. A. Vinayagamoorthy, The Hon. (Ven.) Ellawala Medhananda Thero, The 
Hon. Wasantha Aluwihare, The Hon. (Mrs.) Anoma Gamage, The Hon. Ajith P. Perera, The Hon. (Mrs.) 
Vijayakala Maheswaran, The Hon. Ruwan Ranatunga, The Hon. Lohan Ratwatte, The Hon. Perumal Rajathurai, 
The Hon. Janaka Wakkumbura, The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama, The Hon. M.A. Sumanthiran, The Hon. 
H.M.M. Harees. 

 

 

Consultative Committee on Civil Aviation 

The Hon. Piyankara Jayaratne (Chairman), The Hon. Felix Perera, The Hon. Keheliya Rambukwella, The Hon. 

Navin Dissanayake, The Hon. Dayasritha Thissera, The Hon. Muthu Sivalingam, The Hon. Gitanjana            

Gunawardena, The Hon. Rohitha Abeygunawardana, The Hon. M.L.A.M. Hizbullah, The Hon. Sarath Kumara 

Gunaratne, The Hon. M. Joseph Michael Perera, The Hon. Karu Jayasuriya, The Hon. Ravi Karunanayake,  The 

Hon. R.M. Ranjith Madduma Bandara, The Hon. Sajith Premadasa, The Hon. Akila Viraj Kariyawasam, The 

Hon. Dilum Amunugama, The Hon. Tiran Alles, The Hon. Sajin De Vass Gunawardhana, The Hon. (Prof.) 

Rajiva Wijesinha, The Hon. S. Shritharan, The Hon. M.A. Sumanthiran, The Hon. Sujeewa Senasinghe, The 

Hon. Kanaka Herath. 
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Consultative Committee on Sugar Industry Development 

The Hon. Lakshman Senewiratne (Chairman), The Hon. Gamini Lokuge, The Hon. Johnston Fernando, The Hon. 

A.P. Jagath Pushpakumara, The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  de Zoysa, The Hon. S.M. Chandrasena, The 

Hon. Weerakumara Dissanayake, The Hon. M.K.A.D.S. Gunawardana, The Hon. Tissa Attanayake, The Hon. 

Achala Jagodage, The Hon. P. Harrison, The Hon. Kabir Hashim, The Hon. R.M. Ranjith Madduma Bandara, 

The Hon. Sunil Handunnetti, The Hon. Dilip Wedaarachchi, The Hon. Dunesh Gankanda, The Hon. Harin 

Fernando, The Hon. V.S. Radhakrishnan, The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama, The Hon. Thenuka 

Vidanagamage, The Hon. (Dr) Sarath Weerasekara, The Hon. Sujeewa Senasinghe, The Hon. Hunais Farook  

 

 

Consultative Committee on Investment Promotion 

The Hon. Lakshman Yapa Abeywardena (Chairman), The Hon. (Dr.)  Sarath Amunugama, The Hon. A.D. Susil 

Premajayantha, The Hon. Gamini Lokuge, The Hon. Basil Rohana Rajapaksa, The Hon. Dayasritha Thissera, 

The Hon. Muthu Sivalingam, The Hon. Susantha Punchinilame, The Hon. Faiszer Musthapha, The Hon. 

M.L.A.M. Hizbullah, The Hon. Neomal Perera, The Hon. Tissa Attanayake, The Hon. Ravi Karunanayake, The 

Hon. R.M. Ranjith Madduma Bandara, The Hon. Sajith Premadasa, The Hon. Sunil Handunnetti, The Hon. 

Gayantha Karunatileka, The Hon. (Dr.) Harsha De Silva, The Hon. (Dr.) (Mrs.)Sudarshini Fernandopulle, The 

Hon. Namal Rajapaksa, The Hon. Eran Wickramaratne, The Hon. Thilanga Sumathipala  

 

 
Consultative Committee on Botanical Gardens and Public Recreation 

The Hon. Jayarathne Herath (Chairman), The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena, The Hon. Dilan Perera, The Hon. 

Keheliya Rambukwella, The Hon. T.B. Ekanayake, The Hon. (Dr.)Mervyn Silva, The Hon. Mahindananda 

Aluthgamage, The Hon. Duminda Dissanayake, The Hon. S.M. Chandrasena, The Hon. Gamini Jayawickrama 

Perera, The Hon. Lakshman Kiriella, The Hon. Anura Dissanayaka, The Hon. P. Harrison, The Hon. A.D. 

Champika Premadasa, The Hon. (Mrs.)Thalatha Atukorale, The Hon. Dilum Amunugama, The Hon. Silvastrie 

Alantin, The Hon. Wasantha Aluwihare, The Hon. V.K. Indika, The Hon. Harin Fernando, The Hon. (Mrs.) 

Vijayakala Maheswaran, The Hon. Vasantha Senanayake, The Hon. (Mrs.) Malani Fonseka  

 

 
Consultative Committee on Education Services 

The Hon. Duminda Dissanayake (Chairman), The Hon. Murugesu Chandrakumar, The Hon. S.B. Dissanayake, The 

Hon. Bandula Gunawardane, The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  de Zoysa, The Hon. Nirmala Kotalawala, 

The Hon. Lasantha Alagiyawanna, The Hon. Vijitha Herath, The Hon. (Al Haj) A.H.M. Azwer, The Hon. Kabir 

Hashim, The Hon. Sajith Premadasa, The Hon. R. Yogarajan, The Hon. Abdul Haleem, The Hon. Gayantha 

Karunatileka, The Hon. Akila Viraj Kariyawasam, The Hon. Mohan Lal Grero, The Hon. Buddhika Pathirana, 

The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana, The Hon. Ajith P. Perera, The Hon. Arundika Fernando, The Hon. (Dr.) (Mrs.)

Sudarshini Fernandopulle, The Hon. Shantha Bandara, The Hon. V.S. Radhakrishnan, The Hon. Sujeewa 

Senasinghe  

 

 
Consultative Committee on Wildlife Resources Conservation 

The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  de Zoysa (Chairman), The Hon. S.M. Chandrasena, The Hon. M.L.A.M. 

Hizbullah, The Hon. W.B. Ekanayake, The Hon. C.A. Suriyaarachchi, The Hon. M.K.A.D.S. Gunawardana, The 

Hon. Gamini Jayawickrama Perera, The Hon. Vijitha Herath, The Hon. P. Harrison, The Hon. Sajith Premadasa, 

The Hon. Dilip Wedaarachchi, The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale, The Hon. Silvastrie Alantin, The Hon. V.K. 

Indika, The Hon. Sanee Rohana Kodithuvakku, The Hon. (Mrs.) Anoma Gamage, The Hon. Buddhika Pathirana, 

The Hon. Y.G. Padmasiri, The Hon. S.C. Mutukumarana, The Hon. Ranjan Ramanayake, The Hon. Janaka 

Wakkumbura, The Hon. Vidura Wickramanayaka, The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama  
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PARLIAMENT 

THE SPEAKER - The Hon. Chamal Rajapaksa 

THE DEPUTY SPEAKER AND CHAIRMAN OF COMMITTEES - The Hon. Chandima Weerakkody 

THE DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES - The Hon. Murugesu Chandrakumar 

 

 

PRINCIPAL OFFICIALS 
 

SECRETARY-GENERAL OF PARLIAMENT – Mr. W.B.D. Dasanayake 

DEPUTY SECRETARY-GENERAL - Mr. W.M.N.P. Iddawala 

ASSISTANT SECRETARY-GENERAL - Mrs. K.A. Rohanadeera  

 

 

OFFICE OF THE SECRETARY-GENERAL OF PARLIAMENT 
 

CO-ORDINATING SECRETARY TO THE SGP -  Mrs. Salini Nilmalgoda 

 

 

DEPARTMENT OF THE SERJEANT-AT-ARMS 
 

SERJEANT-AT-ARMS - Mr. Anil Samarasekera 

DEPUTY SERJEANT-AT-ARMS - Mr. Narendra Fernando 

ASSISTANT SERJEANT-AT-ARMS -  Mr. Kushan Sampath Jayaratne 

DEPUTY PRINCIPAL OFFICER -  Mr. W.W.N.S.C. Fernando 

ASSISTANT PRINCIPAL OFFICER - Mr. G.M.G. Priyantha 

PARLIAMENTARY OFFICER - Mr. H.U.P. Kumara 

TELEPHONE EXCHANGE SUPERVISOR - Mrs. M.K.D. Peiris 

 
 

ADMINISTRATION DEPARTMENT 
 

 

DIRECTOR (ADMINISTRATION) -  Mr. T.H.A. Lacille de Silva 

DEPUTY DIRECTOR (ADMINISTRATION) - Mr. Ranjan F. Pathinather 

ESTABLISHMENTS OFFICE - Mr. K.W. Sunil, Mrs. L.R. Jayawardena  (Assistant Directors – Administration);  Mr. M.J Perera,  Mrs. K.A.I. 

Senarathna (Principal Officers); Miss S.R.M.H.G. Samaradiwakara (Deputy Principal Officer); Mr. A.S. de Silva, Mr. L.B.R. Pathmasiri, Mr. 

P.K.D.S.W. Wijegunawardena, Mr. K.K.D. Gamini (Assistant Principal Officers); Mrs. D.V.O. Weerakoon, Mr. D.C.S.  Rupasinghe, Mrs. 
G.R.U. Gamage,  Mr. R.C. Wijetilleke (Parliamentary Officers);  Mr. K.M.G.K. Jayawardana, Mr. A.S. Dharmawansa, (Assistant Parliamentary 

Officers) 

MEMBERS SERVICES OFFICE - Mr. C. Kalansooriya (Assistant Director - Administration); Mrs. R. Vitharana, Mr. M.U.M.Vasik  (Principal 
Officers); Mr. K.P. Chandana, Mr. P.G.P. Priyankara (Assistant Principal Officers); Mrs. A.U. Amarasinghe (Parliamentary Officer) 

FOREIGN RELATIONS AND PROTOCOL OFFICE – Mr. S.A.U. Kumarasinghe (Assistant Principal Officer) 

TRANSPORT OFFICE - Mr. J.A.D.R.Bernard (Senior Transport Officer);  Mr. A.T.S. Pushpakumara (Assistant Principal Officer); Mr. P.D.N. 
Fernando (Parliamentary Officer), Mr. W.V.R. Wickramarathna, Mr. K.S. Silva (Assistant Parliamentary Officers) 

SENIOR STENOGRAPHERS - Mrs. R.M.R. Senaratne, Mrs. M.T.B. Perera, Mrs. D.C.D. Sooriyarachchi, Mr. H.P.C.S. Tillakaratne, Mrs. R.R. 

Welikanna  

STENOGRAPHERS -  Mr. R.P. Rasika Rajapaksha  

SENIOR TRANSLATOR - Mrs. A. Rukmanidevi, Mrs. A.G.M. Nandani, Mr. S.M. Nazir, 

TRANSLATORS -  Mr. S.M.A.K. Karunaratne, Mr. M.M. Halimdeen   

SENIOR BUNGALOW MANAGER -   Mr. S.L. Dassanayake 

BUNGALOW MANAGER -  Mr. A.A.L. Perera 

RECORD KEEPER - Mr. H.C. Galappaththi 

DOCUMENTATION SUPERVISOR  –   Mr. D.P.K. Buthpitiya 
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HANSARD DEPARTMENT 

EDITOR OF HANSARD - Miss Ranjani Jayamanne 

DEPUTY EDITORS OF HANSARD  - Mrs.Yasmin Faiz,   Mr. S. Chandrasegaran,  Miss D.J.V.  Amarasinghe 

ASSISTANT EDITORS OF HANSARD -  Mrs. C.N. Lokukodikara de Silva, Mrs. R.L.M. Kumarasiri,  Mrs. S.K.M.W. Samarasekera, Mrs. H.L.C. 

Weerasinghe, Mr. T.R.M. Anoratne,  Mrs. R.D.P. Sujeewani, Mrs. F.M. Munthasir,  Mrs. D.P.A.N.N. Weerasinghe, Mrs. K.G.N.P. Rabel, 
Mrs. K.H. Neelamani , Mrs. K. Nanda Srimathie 

SENIOR HANSARD REPORTERS - Mrs. H.D.L.S. Peiris, Mr. A. Mohamed Thamby, Mrs. K.P.S. Perera,    Mrs. K.A.S. Dilrukshika, Mrs. K.A.J.S. 
Perera, Mrs. P.D. Gunawathie, Mrs. G.S. Nanayakkara, Mrs. S.A. Jayalath, Miss R.K. Dharmawathie, Mrs. K.D.S. Kularatne Aluthgamage, 

Miss Geethani Warnasuriya, Miss P.V.T.V. Gamage, Mr. S.M.R.B. Pataliya. 

HANSARD REPORTERS – Mrs. W.A.D.P. Wijekonda,  Miss H.G. Poojika, Mr. M.S.M. Linnas, Mrs. N. Ramakrishnan, Mr. H.G. Lakshitha,       

Miss S.M.A. Kumuduni, Mrs. F.H.A.N. Silva, Mrs. P.M.G.P. Priyangika, Mrs. M.I.S. Nishra, Mrs. E.H.W. Irangika, Mrs. T.T. Kumanayake, 

Mrs. H.R.P. Chandani, Miss C.R. Karunaratna, Mr. M.A.T.D. Millagastenna, Mr. H.G. Manjula, Mrs. D.R.D. Hettige, Miss M.M.C.K. 
Marasinghe, Miss M.P.Niroshi  Sajeewani, Mrs. K.P. Pathma 

COMMITTEE REPORTERS – Miss G.H. Hiruni. Punsara,  Mrs. E.V.T.R. Edirisinghe,  Mrs. M. Pushpakumara,  Mrs. J.A.T. Samanthika,           
Mrs. P.G.K.N. Mihiri , Mrs. T.U. Weerasekara, Mrs. Indunil Dhammika 

SENIOR INDEXING OFFICER - Mr. M.M.M. Nasaar,  Miss S.A.D. Manori 

INDEXING OFFICERS -  Mr. J. Naushad, Mrs. M.B.V.N.T. Fernando, Mr. A.M.C.M. Adikari 

RECORDING SUPERVISOR –   Mr. K.G. Karunarathne 
 

 

FINANCE AND SUPPLIES DEPARTMENT 

DIRECTOR (FINANCE) – Mr. K.G.M. Jayashantha 

FINANCE AND ACCOUNTS OFFICE -  Mrs. D.S.R. Guneratne (Assistant Director - Administration);  Mr. B.A. Kumaradasa (Principal Officer); 

Miss K.T.C.K. Peiris, Mrs. C.M. Bulathsinhala (Deputy Principal Officers); Mr. K.R. Herath, Mrs. S.P. Gamage, Mrs. H.A.T.D. 

Hewaarachchi, Miss S.W.T.R. de Silva, Mr. W.P.J. Pushpakumara Pathirana, Mrs. I.K. Samarasekera, (Assistant Principal Officers), Miss 
D.M.D. Alahakoon, Mrs. J.A.D. Jayasinghe, (Parliamentary Officers); Mr. M.R.B. Senaratne (Assistant Parliamentary Officer) 

SUPPLIES AND SERVICES OFFICE - Mr. R.M. Ashokananda (Assistant Director - Administration); Mr. W.W. Jayathilake (Principal Officer); 

Mr. D.S.W. Samarasekera (Deputy Principal Officer) Mrs. C.M. Subasinghe Mr. K.C. Fernando (Assistant Principal Officers);  Mrs. R.P.H. 
Gunasena (Parliamentary Officer);   Mrs. I.C.K. Ranasinghe;   Mr. A.U. Premachandra  (Assistant Parliamentary Officers) 

INTERNAL AUDIT OFFICE – Mr. N.S.K.Waidyaratne (Assistant Director - Administration); Mr. S.B. Kulugammana (Principal Officer);  Mr. N.N. 

Wewelwela (Deputy Principal Officer) 

CATERING ACCOUNTS OFFICE - Mrs. R.N. Azeez (Accountant - Catering) 

SENIOR STORES OFFICER -  Mr. K.D. Kapila 

RECEIVING OFFICER -  Mr. R.A.C. Ranabahu 

SENIOR SHROFF - Miss U.L.S. Wijesekera 

SENIOR STOREKEEPER (TECHNICAL) - Mr. K.M.A.B. Deliwala 

SENIOR STOREKEEPER -  

SENIOR PURCHASING OFFICER - Mr. U.P.R. Gunawardena      

 

DEPARTMENT OF THE CO-ORDINATING ENGINEER 
 

CO-ORDINATING ENGINEER - Mr. N.G.S. Perera 

DEPUTY CO-ORDINATING ENGINEER -  Mr. D.L.D. Adikari 

SENIOR CHIEF INSPECTOR (CIVIL) - Mr. P.R.S.R. Peramune 

CHIEF INSPECTOR (ELECTRICAL) – Mr. W.G.W.M.P.P.B. Weerakoon 

INSPECTOR (ELECTRICAL) - Mr. S.S. Elvitigala 

INSPECTOR (CIVIL) -  Mr. P.T. Gamage  

ASSISTANT PARLIAMENTARY OFFICER – Mr. M.M. Dharmasena 

SENIOR TECHNICAL OFFICER (ELECTRICAL) -  

TECHNICAL OFFICERS (ELECTRICAL) – Mr. W.R.A. de Mel, Mr. P.A.S. Lalith Kumara, Mr. P.R. Karunathilake, Mr. P.W.A.U.K. Dayaratne 

TECHNICAL OFFICERS (CIVIL) –  Mr. J.D.K.K. Jayasooriya,  Mr. C.S. Balasooriya 



CATERING AND HOUSEKEEPING DEPARTMENT 
 

DIRECTORS (CATERING AND HOUSEKEEPING SERVICES) - Mr. S.C.B. Perera, Mr. L.J. Kulatunga  

DEPUTY F & B MANAGER - Mr. A.K.A.L. Amarasinghe 

EXECUTIVE CHEF - Mr. C.R. Silva 

EXECUTIVE HOUSEKEEPER - Mr. A.A. Hassan 

SOUS CHEF - Mr. N. Munasinghe 

ASSISTANT HOUSEKEEPER – Mr. S.D.G. S. Senevirathna 

RESTAURANT MANAGERS - Mr. K.M.H. Nalin Rodrigo, Mr. W.M.R. Jinendrasinghe, Mr. H.U. Perera, Mr. W.A.J. Wickremasinghe,  Mr. R.M. 

Yaparatne, Mr. B.G.V.Pathirana, Mr. K.P.Amarasinghe  

SENIOR GARDEN SUPERVISOR –  Mr. R.S. Wijayananda 

HOUSEKEEPING SUPERVISORS – Mr. P.P.N.S. Pushpakumara, Mr. M.D. Perera, Mr. M.D.E.M.N. Karunarathna, Mr. K.N. Basnayake, Mr. S.D. 

Rathnasiri 

F & B SUPERVISORS -  Mr. A.P.Ranatunga, Mr. L.G.Jayawardena, Mr. K.N.C. Perera,  Mr. K.W.Suriyabandara, Mr. W.S.S.Perera., Mr. W.W.R. 

Jayathilaka, Mr. J.A.N.S. Perera, Mr. K.A.D.A. Wijesiri, Mr. H.R. Pathmachandra, Mr. K.A.A. Jayantha, Mr. K.A.J.I. Tillekeratne, Mr. L.P. 
Perera, Mr. K.G.P.K. Gamlath 

SENIOR KITCHEN STEWARDING SUPERVISOR  - Mr. W.N.W.L. Silva 

SENIOR CHEF-DE-PARTIE - Mr. U.R.R.Fernando 

CHEF-DE-PARTIE  -   Mr.S.E. Jinadasa, Mr. D.G. Ranasinghe, Mr. K.D.S. Patroneous 

LEADING COOKS  -  Mr. D.M.G. Dharmalal, Mr. H.A. Pathmakumara, Mr. R.G.K. Kadanarachchi, Mr. W.D.J.D. Wickremasinghe, Mr. K.D.U. 

Gunarathna,  Mr. B. Malluwawadu, Mr. D.S. Somaweera, Mr. A.R.G. Gunawardana 

 

 

DEPARTMENT OF LEGISLATIVE SERVICES 
 

DIRECTOR (LEGISLATIVE SERVICES) -  Mr. J.R. Gajaweera Arachchige 

TABLE OFFICE -  Mr.  H.E. Janakantha Silva  (Assistant Director - Administration);  Mrs. C.I. Dissanayake,  Mr. Anil Hewawasam, Miss N.R.W. 

Abayawardena (Principal Officers);  Mr. W.A.K.C. Udapola, Mr. P.H. Kumarasinghe, Mrs. H.M.C.N.K. Herath (Deputy Principal Officers);  

Mr. H.R.C. Silva (Assistant Principal Officer);  Mr. J. Naseerdeen, Mr. S.A.M. Shaheed (Parliamentary Officers) 

BILLS OFFICE -  Miss G. Thatchanarany (Assistant Director - Administration), Mr. E.A.D. Daya Bandula (Principal Officer);  Mr. M.M.M. 

Mabrook (Deputy Principal Officer);  Mrs. G.N.D. Thilakarathna (Assistant Principal Officer), Mrs. B.J. Abeysinghe, Mrs. R.A.N.D. Alwis  
(Parliamentary Officers) 

COMMITTEE OFFICE - Mrs. N.S. Wickramarathne (Assistant Director - Administration); Mr. A.A.S.P. Perera (Principal Officer); Mrs. 
V.P.G.S.Vidanapathirana (Parliamentary Officer)   

CONSULTATIVE COMMITTEE OFFICE - Mrs. W.A.A. Nandini Ranawaka, Mr. W.M.P. de Silva (Assistant Directors - Administration); Mr. 
A.M. Nilamudeen (Deputy Principal Officer); Mr. T.K. Jayawardane; Mrs. L.A.A.P.Dissanayake, (Assistant Principal Officers); Mrs. H.R.de 

Soysa, Mrs. R.P.Y.T. Warusawithane (Parliamentary Officers)    

PUBLIC ACCOUNTS AND PUBLIC ENTERPRISES COMMITTEE OFFICE - Mr. M.N. Peiris (Assistant Director - Administration); Mrs. 
A.C.P. Sooriyapperuma (Principal Officer); Mr. W.P.L. Jayasinghe Mr. E.D.J. Wickremasinghe (Deputy Principal Officers);  Mr. D.R.S. 

Fernando, Mrs. U.N. Panditha, Mrs. T.M.R.P.K. Tennakoon, (Assistant Principal Officers); Mr. W.G. Sunil Shantha, Miss A.P.K.K.P. 

Thilakaratne (Parliamentary Officers) 

PUBLIC PETITIONS COMMITTEE OFFICE - Mrs. E.D.S.M. Fernando (Assistant Director - Administration); Mr. K.G. Sarath Kumara (Principal 

Officer); Mr. D.D.U.K. Munasinghe (Deputy Principal Officer); Mrs. M.K.S.D. Alwis,  (Assistant Principal officer); Mr. R.A.R.L.Ranawake,  
Mr. M.R.D.T. Thilakasiri, (Parliamentary Officers) 

LIBRARIAN - Mr. C. Kuruppu 

DEPUTY LIBRARIAN - Mr. P.H.N. Premasiri 

ASSISTANT LIBRARIAN -  Miss K.A.D.R. Sepalika,  Mr. S.L. Siyath Ahemed 

JUNIOR ASSISTANT LIBRARIAN GRADE I - Mrs. H.S. Rathnayake 

JUNIOR ASSISTANT LIBRARIANS -  Mr. Sunil Halpegama, Mr. W.A. Gunarathna, Mr. G. Ratnayake 



CHIEF RESEARCH OFFICER: Mr. G. Kumanayake 

RESEARCH OFFICER -  Mr. M. Ajiwadeen, Mrs. D.M.M.M. Dissanayake, Miss G.R. Ayesha Godagama 

ASSISTANT RESEARCH OFFICER - Mrs. H.P.A.S. Abeykoon, Mrs. R.N.H. Wijayathilaka  

CHIEF PARLIAMENTARY INTERPRETER - Mr. W.M.U. Bandara  

DEPUTY CHIEF  PARLIAMENTARY INTERPRETERS - Mr. M.Z.M. Marzook, Mr. I.L. Abdul Jabbar 

SENIOR PARLIAMENTARY INTERPRETERS - Mr. K.M. Christopher,  Mr. M.S. Zain Fazil, Mrs. I.D.L. Ratnaseeli, Mr. J.A.S.P. Perera,         

Mr. K.D.R. Padmasiri, Mr. A. Saravanabavanandan,  Mr. C.J. Karunaratne 

PARLIAMENTARY INTERPRETERS -  Mr. A.G. Mohamed Fiqrhi,  Mr. S.R.M. Nisam,  Mr. G.F.B. Sureshwaran,  Mrs. N.B.C.J. Nissanga,       

Mr. D.D.V.N. Dhammage,  Mrs. H.V.S. Heendeniya,  Mr. G.V.S. Wijesinghe,  Mr. W.M. Rajapaksa,    Mr. P.L.P.L.Kumarasiri,      Mr. P. 

Shanthakumar, Mr. S. Rameshkumar, Mrs. R. Vasanthi Perera, Mr. M. Ajithkumar , Mr. S. Devaraj, Mr. G. Jeyachandra,  Mr. M. H. M.           
Ramis,  Mr. E.M.N.S.M. Ekanayake 

 

 

 

DEPARTMENT OF INFORMATION SYSTEMS AND MANAGEMENT 
 

 

DIRECTOR (INFORMATION SYSTEMS AND MANAGEMENT) - Mr. H.M.C. Perera 

SYSTEMS ENGINEER - Mr. N.B.U. Nawagamuwa 

SYSTEMS ANALYST - Mr. M.E.G.N. Samaraweera 

COMMUNICATION / SECURITY ENGINEER -  Mr. G.N. Lakmahal 

SYSTEMS DESIGNER - Mrs. K.N.D. Amarasinghe 

SYSTEMS ADMINISTRATOR   -  Mr. A.S.D.M. Wickramaratne 

WEB AND NETWORK ADMINISTRATOR -  Mr. N.G.L.S. Karunathilaka 

COMPUTER PROGRAMMERS - Mr. D. Panditha, C.J. Willoraarachchi 

DEPUTY PRINCIPAL OFFICER - Mrs. M.N. Vithanage 

WEB EDITOR (SINHALA / ENGLISH) -  Mr. U.L. Geeganage 

WEB EDITOR (ENGLISH/TAMIL) - Mr. M.N.M.  Shifaq 

ASSISTANT COMPUTER PROGRAMMER -  Mrs. P.L.I.G. Cooray 

HELP DESK CO-ORDINATOR - Mrs. B.N.H. Thissera 

SENIOR COMPUTER OPERATORS -  Mrs. P. Jehanya, Mr. J.S. Colombage, Mrs. K.G.S. Sewwandhi 

COMPUTER OPERATORS - Mr. U.W.P. Dharmapriya,  Mrs. N.N. Hettige, Mr. W.H.U.D. Piyatunga, Mr. A.G.R.K. Abeyrathne, Mr. N.D.D.P. 

Premasiri   Mr. K.P.P.S. Romawardene,   Mr. K.D.G.M. Chrishantha,   Mrs.  W.D.A. Jayarukshi, Mr. L.G. Ashik Ali,   Mr. A.R.M. Rikaz Ali,  
Mr. A.M. Fouzul Ameen 

COMPUTER  TECHNICIANS -  Mr. G.M.T.Perera, Mr. H.S. Sathyajith  

TECHNICAL ASSISTANTS   - Mr. W.S.Suranga, Mr. V.R.S.J.Somarathna     



 

ඳහර්ලිමේන්තු 
தரரளுன்நம் 
PARLIAMENT 
—————–— 

 
2013  අම ෝසතු 06න  අඟවරුහදහ 
2013 ஓகஸ்ட் 06, செவ்ரய்க்கறம 

 Tuesday, 6th August, 2013 

————————- 
 

අ. බහ. 1.00ට ඳහර්ලිමේන්තු රැස විඹ. නිමඹෝජ  ථථහනහඹථතුභහ 
[ රු චන්දිභ වීයක්මථොඩි භවතහ ] මරහනහරඪ විඹ.    

தரரளுன்நம் தற.த. 1.00 றக்குக் கூடிது.  

தறறச் ெதரரகர் அர்கள் [ரண்புறகு  ெந்ற வீக்சகரடி]  
மனம கறத்ரர்கள்.   

The Parliament met at 1.00 p.m.,  
MR. DEPUTY SPEAKER [THE  HON. CHANDIMA 

WEERAKKODY] in the Chair. 

 
නිමේදන 

அநறறப்புக்கள் 
ANNOUNCEMENTS 

 

"ඒ" සථහය ථහයථ බහ : අතිමර්ථ 
හභහජිථඹන් 

றமனறற் குள  ""  : மனறக உமைப்தறணர்கள் 

STANDING COMMITTEE "A": ADDITIONAL MEMBERS 

 
නිමඹෝජ  ථථහනහඹථතුභහ 
(தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 
“මභඩිසිනහ ඕල්ටමන්ටීහ ආඹතනඹ (ංසථහ ත කිරීමේ)" 

ඳනත් මථටුේඳත රථහ ඵළලීභ පිණි "ඒ" සථහය ථහයථ 

බහමේ බහඳති ලමඹන් නිමඹෝජ  ථථහනහඹථ ව ථහයථ 

බහඳති  රු චන්දිභ වීයක්මථොඩි භවතහ, 139 ළනි සථහය 

නිමඹෝ ඹ ඹ  ටමත්  රු ථථහනහඹථතුභහ විසින් ඳත් ථයන රද ඵ 

දන්නු ථළභළත්මතමි. 

ත ද, එභ ඳනත් මථටුේඳත රථහ ඵළලීභ පිණි "ඒ" 

සථහය ථහයථ බහට භතු ඳශ න භන්ත්රීකන් අතිමර්ථ 

හභහජිථඹන් ලමඹන්  රු ථථහනහඹථතුභහ විසින්  නේ ථයන 

රද ඵ දන්නු ථළභළත්මතමි. එභ නහභ මල්ඛනඹ භභ බහ ත* 

ථයමි. 

 

*බහමේඹ භත තඵන රද නහභ මල්ඛනඹ: 
  ெதரபீடத்றல் மக்கப்தட்ட சதர்ப்தட்டில் : 

  List of names tabled: 
 

 රු පී. දඹහයත්න භවතහ  

 රු රලිත් දිහනහඹථ භවතහ  

 රු ථබීර් වෂීේ භවතහ  

 රු අජිත් කුභහය භවතහ  

 රු  පී. අරිඹමන්ත්රයන් භවතහ  

 රු (වද ) යමේස ඳතියණ භවතහ 

 රු (වද ) සුදර්ශිනී ප්රහනහන්ුපපුල්මල් භවත්මිඹ  

 රු එස.සී. මුතුකුභහයණ භවතහ  

 රු මරොවහන් යත්ත්මත් භවතහ  

 රු මනයන්ජන් වික්රේභසිංව භවතහ  

 රු ඩී.එේ. සහමිනහදන් භවතහ 

 රු ඊ. යනඳන් භවතහ  

 රු සුජී මේනසිංව භවතහ  

 රු මයෝසි මේනහනහඹථ භවත්මිඹ  

 රු ථනථ මවේයත් භවතහ  

 

ரண்புறகு தற. ரத்ண  

ரண்புறகு னலித் றெரரக்க  

ரண்புறகு கபீர் யலம்  

ரண்புறகு அஜறத் குர  

ඳහර්ලිමේන්තු විහද 
නිර හර්තහ 

ශ්රීව රංථහ ප්රහජහතහන්්රිOථ භහජහ ජ ජනයජ  ඹ  
වත්න ඳහර්ලි  මේන්  තු                - ඳශමුන බහ හයඹ 

 

தரரளுன்ந றரங்கள் 
அறகர அநறக்மக 

இனங்மகச் ெணரக மெரெலிெக் குடிெறன்  

ரது தரரளுன்நம் - முனரது கூட்டத் சரடர் 
 

PARLIAMENTARY DEBATES 
 

OFFICIAL REPORT 
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ரண்புறகு தர. அரறமத்றன்  

ரண்புறகு (மத்றகனரறற) மஷ் தற  

ரண்புறகு (மத்றகனரறற) (றமெற) சுர்றணற 

தர்ணரந்துபுள்மப  

ரண்புறகு ஸ்.ெல. முத்துகுரண  

ரண்புறகு சனரயரன் த்த்ம  

ரண்புறகு சன்ஜன் றக்கறெறங்க  

ரண்புறகு டி.ம். சுரறரன்  

ரண்புறகு ஈ. ெதன்  

ரண்புறகு சுஜல மெணெறங்க  

ரண்புறகு (றமெற) மரவ மெணரரக்க  

ரண்புறகு கணக மயத் 
 

Hon. P. Dayaratna   

Hon. Lalith Dissanayake 

Hon. Kabir Hashim  

Hon. Ajith Kumara  

Hon. P. Ariyanethran   

Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana  

Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudharshini Fernandopulle 

Hon. S.C. Mutukumarana  

Hon. Lohan Ratwatte 

Hon. Neranjan Wickramasinghe 

Hon. D.M. Swaminathan 

Hon. E. Saravanapavan 

Hon. Sujeewa Senasinghe 

Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake  

Hon. Kanaka Herath 

 
ලිපි මල්ඛනහදිඹ පිළි ළන්වීභ 

ெர்ப்தறக்கப்தட்ட தத்றங்கள் 
PAPERS PRESENTED 

 
 

 රු දිමන්ස ගුණර්ධන භවතහ (ජරේඳහදන වහ 
ජරහඳවන අභහත තුභහ ව ආණ්ඩු ඳහර්ලසම  ප්රහධහන 
ංවිධහඹථතුභහ) 
(ரண்புறகு  றமணஷ் குர்ண - லர்ங்கல், டிகரன 

மப்பு அமச்ெமெம் அெரங்கத் ப்தறன் முற்மகரனரெரனும்)  

(The Hon. Dinesh Gunawardena - Minister of Water Supply 

and Drainage and Chief  Government Whip) 

 රු නිමඹෝජ  ථථහනහඹථතුභනි, අග්රාහභහත තුභහ ව බු්ධධ 

ලහන වහ ආ මිථ ථටයුතු අභහත තුභහ මනුමන් භභ 2012 

ර්ඹ වහ ජහතිථ ඉතිරි කිරීමේ ඵළංකුමේ හර්ෂිථ හර්තහ 

ඉදිරිඳත් ථයමි.  

මභභ හර්තහ මුදල් වහ ක්රේභ ේඳහදන ථටයුතු පිළිඵ 

උඳම්ධලථ ථහයථ බහට මඹොමු ථශ යුතු ඹළයි භභ මඹෝජනහ 

ථයමි. 

 
ප්රහලසනඹ විභන රදින්, බහ ේභත විඹ. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்மைக்சகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

2012 අංථ 23 දයන විර්ජන ඳනමත් 6(1) ළනි  න්තිඹ ඹටමත් ජහතිථ 

අඹ ළඹ මදඳහර්තමේන්තුමේ ළඹ ශීර් අංථ 240 ඹටමත් අඹ ළඹ වහඹ 

මේහ ව වදිසි අල තහ  ීමේ  හඳිතිඹ භන්න් සිුප ථයන රද ඳරිපයථ 

මන් කිරීභ - 2013.- [අග්රාහභහත තුභහ ව බු්ධධ ලහන වහ ආ මිථ 

ථටයුතු අභහත   රු දි.මු. ජඹයත්න භවතහ මනුට  රු දිමන්ස 

ගුණර්ධන භවතහ] 
 

බහමේඹ භත තිබිඹ යුතුඹයි නිමඹෝ  ථයන ර ජ. 
ெதரபீடத்றல் இமெக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 

2012 ර්ඹ වහ ශ්රීව රංථහ ඳහර්ලිමේන්තුමේ හර්ෂිථ ථහර්ඹ හධන 

හර්තහ.-[හරිභහර්  වහ ජර ේඳත් ථශභනහථයණ අභහත  ව 

ඳහර්ලිමේන්තුමේ බහනහඹථ  රු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භවතහ මනුට 

 රු දිමන්ස ගුණර්ධන භවතහ]  

 
බහමේඹ භත තිබිඹ යුතුඹයි නිමඹෝ  ථයන ර ජ. 
ெதரபீடத்றல் இமெக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 

1978 අංථ 16 දයන විලසවිද හර ඳනමත් 27 ළනි  න්තිම  (1) ළනි 
උඳ න්තිඹ ඹටමත් ඹහඳනඹ විලසවිද හරඹ වහ ශ්රීව රංථහමේ අනිනිදි  
විලසවිද හරඹ පිටුටුවීභ ේඵන්ධමඹන් උස අධ හඳන අභහත යඹහ 
විසින් හදන රුප, 2012 මදළේඵර් 05 දිනළති අංථ 1787/27 දයන අති 
විමලේ  ළට් ඳත්රයම  ඳශ ථයනු රළබ නිඹභඹන්.- [උස අධ හඳන 
අභහත   රු එස.බී. දිහනහඹථ භවතහ මනුට  රු දිමන්ස ගුණර්ධන 
භවතහ]  

 
බහමේඹ භත තිබිඹ යුතුඹයි නිමඹෝ  ථයන ර ජ. 
ெதரபீடத்றல் இமெக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 

2008, 2009, 2010 ව 2011 ර් වහ අධ හඳන අභහත හංලම  

හර්ෂිථ ථහර්ඹ හධන හර්තහ.- [අධ හඳන අභහත   රු ඵන්ුපර 

ගුණර්ධන භවතහ මනුට  රු දිමන්ස ගුණර්ධන භවතහ]  
 

බහමේඹ භත තිබිඹ යුතුඹයි නිමඹෝ  ථයන ර ජ. 
ெதரபீடத்றல் இமெக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 
 
 රු භටුන්ද භයසිංව භවතහ (ළවිලි ථර්භහන්ත 
අභහත තුභහ) 
(ரண்புறகு யறந் ெெறங்க - சதமெந்மரட்டக் மகத்சரறல் 

அமச்ெர்)  

(The Hon. Mahinda Samarasinghe - Minister of Plantation 

Industries)  

 රු නිමඹෝජ  ථථහනහඹථතුභනි, භභ 2011 ර්ඹ වහ 

තරහථළමල් ශ්රීව රංථහ මත් ඳර්ම ණ ආඹත නම  හර්ෂිථ 

හර්තහ ඉදිරිඳත් ථයමි.  

මභභ හර්තහ ළවිලි ථර්භහන්ත ථටයුතු පිළිඵ උඳම්ධලථ 

ථහයථ බහට මඹොමු ථශ යුතු ඹළයි භභ මඹෝජනහ ථයමි. 
 
ප්රහලසනඹ විභන රදින්, බහ ේභත විඹ. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்மைக்சகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

 රු දිමන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்புறகு  றமணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

 රු නිමඹෝජ  ථථහනහඹථතුභනි, ජනභහධ  වහ ප්රහිත්ති 
අභහත තුභහ මනුමන් භභ 2011 ර්ඹ වහ යජම  මුද්රපණ 
නීති ත ංසථහමේ හර්ෂිථ හර්තහ ඉදිරිඳත් ථයමි.  

මභභ හර්තහ ජනභහධ  වහ ප්රහිත්ති ථටයුතු පිළිඵ 
උඳම්ධලථ ථහයථ බහට මඹොමු ථශ යුතුඹළයි භභ මඹෝජනහ 
ථයමි. 
 

ප්රහලසනඹ විභන රදින්, බහ ේභත විඹ. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்மைக்சகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 
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[ රු  නිමඹෝජ  ථථහනහඹථතුභහ   භවතහ] 



2013  අම ෝසතු  06   

2012 ර්ඹ වහ ජනභහධ  වහ ප්රහිත්ති අභහත හංලම  ථහර්ඹ හධන 

හර්තහ.- [ජනභහධ  වහ ප්රහිත්ති අභහත   රු මථමවළිඹ යුකක්ළල්ර 

භවතහ මනුට  රු දිමන්ස ගුණර්ධන භවතහ]  

 
බහමේඹ භත තිබිඹ යුතුඹයි නිමඹෝ  ථයන ර ජ. 
ெதரபீடத்றல் இமெக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 

 
 රු දිමන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்புறகு  றமணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

 රු නිමඹෝජ  ථථහනහඹථතුභනි, මඹෞන ථටයුතු වහ 

නිපුණතහ ංර්ධන අභහත තුභහ මනුමන් භභ 2011 ර්ඹ 

වහ භහන ේඳත් ංර්ධනඹ කිරීමේ ශ්රීව රංථහ ජහතිථ බහමේ 

හර්ෂිථ හර්තහ ඉදිරිඳත් ථයමි.  

මභභ හර්තහ මඹෞන ථටයුතු වහ නිපුණතහ ංර්ධන 

ථටයුතු පිළිඵ උඳම්ධලථ ථහයථ බහට මඹොමු ථශ යුතුඹළයි භභ 

මඹෝජනහ ථයමි. 
 
ප්රහලසනඹ විභන රදින්, බහ ේභත විඹ. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்மைக்சகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

 
මඳත්ේ 
னுக்கள் 
PETITIONS 

 
නිමඹෝජ  ථථහනහඹථතුභහ 
(தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

 රු  හමිණී මරොකුමනි භවතහ     -  ඳළමිණ නළත. 

 රු ඩරස අරවප්මඳරුභ භවතහ  -  ඳළමිණ නළත. 

 

 

 රු ුපමින්ද දිහනහඹථ භවතහ (අධ හඳන මේහ 
අභහත තුභහ) 
(ரண்புறகு துறந் றெரரக்க - கல்றச் மெமகள் 

அமச்ெர்) 

(The Hon. Duminda Dissanayake - Minister of Education 

Services) 
 රු නිමඹෝජ  ථථහනහඹථතුභනි, භභ පි ටමථෝට්මට්, යජභව 

විවහය ඳහය, අංථ 116/5 දයන සථහනමඹටු ඳදිංචි සුනිල් කුභහය 

ආයච්චිමනි භවතහම න් රළබුණු මඳත්භක් පිළි න්මි. 

 
නිමඹෝජ  ථථහනහඹථතුභහ 
(தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

 රු නිර්භර මථොතරහර භවතහ    -  ඳළමිණ නළත. 

 රු රන්ත අරගිඹන්න භවතහ  -  ඳළමිණ නළත. 

 රු මප්රහේභරහල් ජඹමේථය භවතහ   -  ඳළමිණ නළත. 

 

 රු මජෝන් අභයතුං  භවතහ 
(ரண்புறகு மஜரன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 

Hon. Deputy Speaker, I present a petition received 

from Mr. K.W. Abeynayake of  No. 30, Vijithapura, 

Talangama South, Battaramulla.  

 රු යවි ථරුණහනහඹථ භවතහ 
(ரண்புறகு ற கமெரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
 රු නිමඹෝජ  ථථහනහඹථතුභනි, භභ ඹටිඹන්මතොට, 

ඳරුසළල්ර, "ජඹන්ති" නිමටු ඳදිංචි එේ.එල්.  නීල් 

මෝභචන්ද්රප භවතහම න් රළබුණු මඳත්භක් පිළි න්මි. 

 
නිමඹෝජ  ථථහනහඹථතුභහ 
(தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

 රු අචර ජහම ොඩමනි භවතහ  -  ඳළමිණ නළත. 

 
 රු සුනිල් වඳුන්මනත්ති භවතහ 
(ரண்புறகு சுணறல் யந்துன்சணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

 රු නිමඹෝජ  ථථහනහඹථතුභනි, භභ ඳවත වන් මඳත්ේ 

මදථ පිළි න්මි. 

(1) කුරුණෆ ර, භල්රපිටිඹ, උඹන්දනත්ත, ඳසන ඳටුභඟ, 
අංථ 259 දයන සථහනමඹටු ඳදිංචි අයි.ජී. නිභල් 
ථරුණහතිරථ භවතහම න් රළබුණු මඳත්භ; ව 

(2) මඳොල් සඕවිට, ථවතුඩු, මවොයණ ඳහය, අංථ 247 දයන 
සථහනමඹටු ඳදිංචි ටී.ආර්. මෝභයත්න භවතහම න් 
රළබුණු මඳත්භ. 

 

නිමඹෝජ  ථථහනහඹථතුභහ 
(தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

 රු වී.මක්. ඉන්දිථ භවතහ - ඳළමිණ නළත. 

 

 රු ඳහලිත මතයප්මඳරුභ භවතහ 
(ரண்புறகு தரலி சப்சதமெ) 

(The Hon. Palitha Tewarapperuma) 

 රු නිමඹෝජ  ථථහනහඹථතුභනි, භභ ඳවත වන් මඳත්ේ 

මදථ පිළි න්මි. 

(1) අ රත්ත, භතු භ ඳහය, අංථ 40 දයන සථහනමඹටු ඳදිංචි 
චන්දමෝභ දන්ත්ත භවතහම න් රළබුණු මඳත්භ; ව 

(2) භතු භ, අහර ඳහය, 5න ඳටුභඟ, අංථ 04 දයන 
සථහනමඹටු ඳදිංචි එච්.වී.ඩී. මවේභචන්ද්රප භවතහම න් 
රළබුණු මඳත්භ. 

 

ඉදිරිඳත් ථයන රද මඳත්ේ  භවජන මඳත්ේ පිළිඵ ථහයථ 
බහට ඳළරිඹ යුතු ඹයි නිමඹෝ  ථයන  ර ජ. 

ெர்ப்தறக்கப்தட்ட னுக்கமபப் சதரதுனுக் குளவுக்குச் ெரட்டக் 

கட்டமபறடப்தட்டது. 

Petitions ordered to be referred to the Committee on Public 

Petitions. 
 

ප්රහලසනරට හචිථ පිළිතුරු 
றணரக்களுக்கு ரய்மூன றமடகள் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 

නිමඹෝජ  ථථහනහඹථතුභහ 
(தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ප්රහලසන අංථ 1-2448/'12 - (1),  රු බු්ධධිථ ඳතියණ භවතහ. 

 
 රු බු්ධධිථ ඳතියණ භවතහ 
(ரண்புறகு புத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

 රු නිමඹෝජ  ථථහනහඹථතුභනි, භහ එභ ප්රහලසනඹ අවනහ.  
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ඳහර්ලිමේන්තු 

 රු නිමඹෝජ  ථථහනහඹථතුභනි, භට අතුරු ප්රහලසන තුනක් 

අන්න තිමඵනහ.  රු හරිභහර්  වහ ජර ේඳත් ථශභනහථයණ 

අභහත තුභහ අද මනොභළති ඵළවින් උත්තය මදන්න ථල්  ත්තහට 

ථභක් නළවළ. 

 
 රු දිමන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்புறகு  றமணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

 රු නිමඹෝජ  ථථහනහඹථතුභනි, පිළිතුය තිමඵනහ.  
හරිභහර්  වහ ජර ේඳත් ථශභනහථයණ අභහත තුභහ මනුමන් 
භට එභ ප්රහලසනඹට පිළිතුය දිඹ වළකියි. නමුත්  රු භන්ත්රීකතුභහමනි 
ඉල්ලීභ ඳරිදි එභ ප්රහලසනඹට පිළිතුරු  ජභ වහ  රු ඇභතිතුභහ 
මනුමන් භහ ති මදථක් ථල් ඉල්රනහ.  

 
ප්රහලසනඹ භතු දිනථ ජ ඉදිරිඳත් කිරීභට නිමඹෝ  ථයන ර ජ. 
றணரம ற்சநரமெ றணத்றற் ெர்ப்தறக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 

භළතියණ අමප්ක්ථ රළයිසතු : තරුණ ප්රහතිලතඹ 
உள்ளூரட்ெறத் மர்ல்கள் மட்தரபர் தட்டில் : 

இமபஞர் வீம் 
LISTS OF ELECTION CANDIDATES: YOUTH PERCENTAGE 
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2.  රු ජිත් මප්රහේභදහ භවතහ 
 (ரண்புறகு ெஜறத் தறமரம) 

 (The Hon. Sajith Premadasa) 

ඳශහත් ඳහරන වහ ඳශහත් බහ අභහත තුභහම න් ඇස ප්රහලසනඹ - 
(1) :  

(අ) භළතියණ අමප්ක්ථ රළයිසතුර ර්තභහන තරුණ 
අමප්ක්ථ ප්රහතිලතඹ තරුණ අවනඹ පිළිඵ මථොමිමේ 
නිර්ම්ධලඹක් ඵ එතුභහ දන්මනටුද? 

(ආ)   (i) ර්තභහන නීතිඹට අනු ඳශහත් ඳහරන භළතියණ 
අමප්ක්ථ රළයිසතුරට ඇතුශත් විඹ යුතු තරුණ 
අමප්ක්ථඹන්මනි ප්රහතිලතඹ මථොඳභණද; 

   (ii) තරුණ අමප්ක්ථමඹකු මර වඳුන්න අමඹකු 
අඹත් න ඹස සීභහ ථමර්ද; 

 ඹන්න එතුභහ මභභ බහට දන්න්මනටුද? 

(ඇ) ඉදිරි ඳශහත් ඳහරන භළතියණර ජ ඉවත වන් තරුණ 
අමප්ක්ථ ප්රහතිලතඹ අඩු කිරීභට මවෝ එමරභ 
ඳත්හම න ඹෆභට ථටයුතු ථයන්මන්ද ඹන්නත් එතුභහ 
මභභ බහට දන්න්මනටුද? 

 (ඈ) මනොඑමේ නේ, ඒ භන්ද ?  
 

உள்ளூரட்ெற, ரகர ெமதகள் அமச்ெமக் மகட்ட 

றணர:  

(அ) மர்ல் மட்தரபர் தட்டில்கபறல் ற்மதரம 

இமபஞர்கபறன் வீரணது இமபஞர் றக்ற தற்நற 

ஆமக்குளறன் ெறதரர்சு ஒன்நரகும் ன்தம அர் 

அநறரர? 

(ஆ) (i) ற்மதரது அமுலிலுள்ப ெட்டத்றற்கு அம 

உள்ளூரட்ெறத் மர்ல்கள் மட்தரபர் தட்டி 

லில் உள்படக்கப்தட மண்டி இபம் மட் 

தரபர்கபறன் வீம் வ்பவு ன்தமமம்; 

 (ii) இபம் மட்தரபரகக் கமெப்தடுகறன்ந ஒமெர் 

உரறத்ரகும் சல்மன ரது ன்தமமம் 

 அர் இச்ெமதக்கு அநறறப்தரர? 

(இ) றர்மெம் உள்ளூரட்ெறத் மர்ல்கபறன்மதரது 

மற்தடி இபம் மட்தரபர்கபறன் வீத்மக் குமநப் 

தற்கு அல்னது அவ்ரமந மதறமெற்கு 

டடிக்மக மற்சகரள்பப்தடுர ன்தம அர் 

இச்ெமதக்கு அநறறப்தரர? 

(ஈ) இன்மநல், ன்? 

 

asked the Minister of Local Government and 

Provincial Councils:  

(a) Is he aware that the present percentage of youth 

candidates in the lists of candidates submitted for 

elections is a recommendation of the Commission 

on Youth Unrest? 

(b) Will he inform this House - 

 (i) the percentage of youth candidates that 

should be included in the lists of candidates 

submitted for Local Government Elections 

according to the existing laws; and 

 (ii) the age group to which a person identified 

as a youth candidate belongs? 

(c) Will he also inform this House whether action will 

be taken to bring down or maintain the aforesaid 

percentage of youth candidates in the Local 

Government Elections held in the future? 

(d) If not, why? 
 
 

 රු දිමන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்புறகு  றமணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

 රු නිමඹෝජ  ථථහනහඹථතුභනි, ඳශහත් ඳහරන වහ ඳශහත් 

බහ අභහත තුභහ මනුමන් භහ එභ ප්රහලසනඹට පිළිතුය මදනහ. 

(අ) ඔේ. 

(ආ) (i)  සිඹඹට 25යි. 

 (ii) අවුරුුප 18ත් 35ත් අතය. 

(ඇ) මභමතක් එභ ප්රහතිලතඹ අඩු කිරීභට ීරයණඹක් ම න නළත. 

(ඈ) අදහශ මනොමේ. 
 
 රු ජිත් මප්රහේභදහ භවතහ 
(ரண்புறகு ெஜறத் தறமரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

 රු නිමඹෝජ  ථථහනහඹථතුභනි, භමනි ඳශමුළනි අතුරු 

ප්රහලසනඹ මභඹයි.  රු ඇභතිතුභනි, ඔඵතුභහ  සිඹඹට 25 කිඹන 

ථහයණහ වන් ථශහට, මීට මඳය තිබුණ නීති අනු  අනිහර්ඹ 

කිරීභක් තිබුණහ. මේ න ඳනත ඹටමත් තරුණ අමප්ක්ථඹන් 

ඉදිරිඳත් කිරීභ අනිහර්ඹ කිරීභක් නළවළ. "විඹ යුතුඹ" කිඹහ නළවළ. 

විඹ වළකිඹ. ඒ කිඹන්මන් අනිහර්ඹ නීතිභඹ ප්රහතිඳහදනඹක් නළවළ; 

අනිහර්ඹ කිරීභක් නළවළ, ඳශහත් ඳහරන ක්මේත්රයම  තරුණ 

අමප්ක්ථ නිමඹෝජනත්ඹ ක්රිිඹහත්භථ ථයන්න. ඔඵතුභහට භභ 

භතක් ථයන්න ථළභළතියි, තරුණ අවන මථොමිමේ නිර්ම්ධලඹක් 

ඳරිදි තභයි සිඹඹට 40ථ තරුණ නිමඹෝජනත්ඹක් රඵහ ුපන්මන් 

කිඹන එථ.  ඒ හමනිභ භභ ඔඵතුභහට භතක් ථයන්න ථළභළතියි, 

 රු භවහචහර්ඹ ජී.එල්. පීරිස ඇභතිතුභහ, භවහචහර්ඹ රක්සභන් 

ජඹතිරථ ළනි ප්රහවීනඹන් ඒ හමනි නිර්ම්ධල ම නහමේ මේ යමට් 

තරුණ අවනඹ තුයන් ථයන්නට ඵ. ඉතින් භභ අවන්න 

ථළභළතියි, මේ හමනි අනිහර්ඹ මනොකිරීභක් පිළිඵ ඔඵතුභන්රහ 

අතුටට ඳත් න්මන් නළ්ධද කිඹරහ.   
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 රු දිමන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்புறகு  றமணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

මභඹ  ර් ඳහර්ලසවිථ මත්රීේ ථහයථ බහක් භන්න් ථහ 

ඉදිරිඳත් ථයන රද න  භළතියණ නීතිඹයි.  ඔඵතුභන්රහට ථලින් 

ථරට එක් එක් මඹෝජනහ තිමඵන නිහ, එඹ මනස කිරීභ වහ 

අදවස තිමඵනහ නේ, ආණ්ඩුත් එක්ථ හථච්ඡහ ථයරහ අඳට 

එථඟතහථට එන්න පුළුන් නේ, එමේ එථඟතහථට ඳළමිණ 

ථටයුතු ථයන්න ඵරමු. දළනට විලහර මනක් සිුප මරහ 

තිමඵනහ. ඒ අසථහමේ ජ  රු විඳක් නහඹථතුභහත් වමඹෝ ඹ 

ුපන්නහ.  

ආන ක්රේභඹට අපි ඳරිර්තනඹ මරහ තිමඵනහ.  ථහන්තහ වහ 

තරුණ අමප්ක්ථඹන් ඉදිරිඳත් ථයන  න්තිඹක් එටු තිමඵනහ. 

 රු භන්ත්රීකතුභනි, ඉදිරිඳත් ථයන්මන් නළවළ කිඹහ නි භනඹ කිරීභ 

සුුපසු නළවළ කිඹහයි භභ ටුතන්මන්.   

 
නිමඹෝජ  ථථහනහඹථතුභහ 
(தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

මදළනි අතුරු ප්රහලසනඹ. 

 
 රු ජිත් මප්රහේභදහ භවතහ 
(ரண்புறகு ெஜறத் தறமரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ඔේ.  රු ඇභතිතුභනි, භභ ඔඵතුභහම න් ඇහුමේ මභඹයි. මේ 

න ඳනත ඹටමත් වනතිථ ලමඹන් අනිහර්ඹ කිරීභ ඉත් 

ථයරහ තිමඵනහ. භභ ඔඵතුභහම න් අවන්න ථළභළතියි, 

විමලේමඹන් අද හමනි යු ඹථ -තුය ඉල්රපු -ජරඹ ඉල්රපු- 

ජනතහට උණ්ඩලින් ප්රහතිචහය දක්හ යවිහන් මඳමර්යහ, නිරන්ත 

පුසඳකුභහය, අකිර දිමන්ස ළනි තරුණඹන් භව ඳහමර් ඝහතනඹ 

ථයන යු ඹථ- මේ තරුණ නිමඹෝජනත්ඹ අනිහර්ඹ කිරීභ තුළින් 

තරුණ සිතුේ ඳළතුේ ඳශහත් ඳහරන ආඹතනර නිමඹෝජනඹ 

ථයන්නට ඒ අනිහර්ඹ කිරීභ ක්රිිඹහත්භථ කිරීභට ඇයි භළළි න්මන් 

කිඹහ.  

 
 රු දිමන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்புறகு  றமணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

 රු විඳක් නහඹථතුභහ සථහය නිමඹෝ  23 (2) ඹටමත් අද 

මේ  ළන ප්රහලසනඹක් අවනහ. ඔඵතුභහ ථරඵර මරහ ඉසයටුන් 

ඳනින්න එඳහ. ඔඵතුභහට මදන ඳශමුළනි උඳමද ඒථයි. මදළනි 

ථහයණඹ මේථයි. ඩිේ ගුණමේථය ඇභතිතුභහයි, භභයි ඇතුළු අපි 

අට මදමනක් විඳක්ම  ඉන්න ථහරම  අඳට භතථයි, භව ඳහමර් 

ආපු අඹට මයෝ භල් ුපන්මන් නළති ඵ. එතමථොට ඔඵතුභහ 

මඵොමවොභ තරුණ, ඳහල් ඹන විම යි ටුටිම . ඔඵතුභන්රහ ුපන්නු 

ඒහ  ළන භභ කිඹන්න ඹන්මන් නළවළ. ථන හටුදහඹථ තත්ත්ඹක් 

 ළන අපි ථවුරුත් තුටු මන්මන් නළවළ.  ඔඵතුභහ අවන රීති 

ප්රහලසනඹ මුල් ප්රහලසනඹට ේඵන්ධ නළවළ. තරුණඹන්ට 

නිමඹෝජිතත්ත්ඹ ඇති කිරීමේ ඳරිර්තන ථහර ඳරිච්මේදඹක් 

අනු ඒ නීති-රීති වළුපහ.    

ඒ නීති-රීති අනු තරුණඹන්ට අසථහක්  ජරහ, තරුණඹන් 

විලහර පිරික් ප්රහජහතන්ත්රයහදි නිමඹෝජන  යටහමේ, ඒ ප්රහහවම  

ඉදිරිඹට ඇවිල්රහ තිමඵනහ. තරුණ නිමඹෝජනඹ පිළිඵ ථහයණඹ 

පිළි ත්තහ, ඒ තරුණ ථළරැල්මරන් ඳසමේ.  ඒ පිළිඵ Justice 

A.C. Allesමනි නඩු ීරන්ුප, ඒ පිළිඵ එතුභහ ලිඹපු මඳොත 

ඔඵතුභහ කිඹන්න ඇති. අඳ ඒ ථහයණඹ ළරකිල්රට  ළනීභට 

සදහනේ කිඹන ථහයණඹ භහ ථලිනුත් කිේහ. ආණ්ඩුටයි, 

විඳක්ඹටයි එථතු මරහ මේ  ළන හථච්ඡහ ථයරහ, නීති-රීතිර 

ථශ යුතු මනසථේ කිරීභට ථටයුතු ථයන්න පුළුන්.  

නිමඹෝජ  ථථහනහඹථතුභහ 
(தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

තුන්න අතුරු ප්රහලසනඹ.  

 
 රු ජිත් මප්රහේභදහ භවතහ 
(ரண்புறகு ெஜறத் தறமரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
 රු නිමඹෝජ  ථථහනහඹථතුභනි, අමප් උ ත් ඇභතිතුභහ 

දන්නහ, සථහය නිමඹෝ  23(2) ඹටමත් ඉදිරිඳත් ථයන ප්රහලසන 

පිළිඵ පර් දළනුේ  ජභක් අමනක් භන්ත්රීකතුභන්රහට මනොථයන ඵ. 

ඒ නිහ, භහ ඒ  ළන දළන ම න ටුටිම  නළවළ.  ඒ හමනිභ භහ ඒහ 

ඉක්භහ ථථහ ථයන පු්ධ රමඹකුත් මනොමයි.  

 රු ඇභතිතුභනි, භහ ඔඵතුභහම න් තුන්න අතුරු ප්රහලසනඹ 

අවන්න ථළභළතියි. තරුණ නිමඹෝජනඹ අනිහර්ඹ ථයන්න මවේතු 

තිබුණහ. ඒ තභයි, 1971 ථළරැල්ර ව 1988-1989 ථළරැල්ර.   

තරුණ අයිතිහසිථේ, තරුණ සිතුේ ඳළතුේ, අභිරහ, ඕනෆ 

එඳහථේ, අල තහන් ේපර්ණ ථයන්න නේ, බිේ භට්ටමේ 

නිමඹෝජිත ආඹතනඹ න ඳශහත් ඳහරන ආඹතනම  තරුණ 

නිමඹෝජනඹ තිබිඹ යුතුයි කිඹන ඒ නිර්ම්ධලඹ රඵහ ුපන්මන් මන 

ථවුරුත් මනො -ම්ධලඳහරන අධිථහරිඹක් මනො- තරුණඹන් 

පිළිඵ ජනහධිඳති මථොමින් බහයි.  රු ඇභතිතුභනි, තුන්න 

අතුරු ප්රහලසනඹ වළටිඹට විමලේමඹන් භහ ඔඵතුභහම න් අවන්න 

ථළභළතියි, ර්තභහන යු ඹ තරුණ අයිතිහසිථේ, සිතුේ ඳළතුේ 

වමුලින් විනහල ථයන යු ඹක් කිඹන ථහයණඹ යතුඳසර, 

ඵළලුේභවය, ළලිමේරිඹ ප්රහම්ධලර සිුප ව ඒ තරුණ ඝහතනලින්භ 

ඳළවළදිලි මඳමනනහ මන්ද කිඹරහ.  

 
 රු දිමන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்புறகு  றமணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

එඹ අදහශ නළවළ. භහ ඉල්රහ සිටිනහ, එභ මථොට expunge 

ථයන්න කිඹරහ. එඹ අදහශ නළති ථහයණහක්. 

 
 රු ජිත් මප්රහේභදහ භවතහ 
(ரண்புறகு ெஜறத் தறமரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
උත්තය මදන්න ඵළරිද? 

 
 රු දිමන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்புறகு  றமணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

උත්තයඹක් මදන්න පුළුන්. භහ ථළභළති නළවළ, ඔඵතුභහට 

රිදන්න. භට උත්තය මදන්න පුළුන්. නිථේ මඵොරුට ඔඵතුභහ 

ථරඵර මන්න එඳහ. අදහශ ප්රහලසනඹ අවන්න. ඔඵතුභහට භහ  රු 

ථයනහ. ඔඵතුභහමනි පිඹහටත් භහ  රු ථයනහ. භහ දළන් කිේහ, 

විඳක් නහඹථතුභහ ත මභොමවොතකින් ඒ  ළන අවනහ කිඹරහ. ඒ 

නිහ ඉසීමභන් ඉන්නමථෝ. [ඵහධහ කිරීභක්] මභොථක්ද ඵළරි?  

අදහශ නළති ප්රහලසන මඵොරුට අවන්න එඳහ. [ඵහධහ කිරීේ] 

එඳභණයි. 

 
නිමඹෝජ  ථථහනහඹථතුභහ 
(தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ප්රහලසන අංථ 3 -2716/'12- (1),  රු යවි ථරුණහනහඹථ භවතහ. 

 
 රු යවි ථරුණහනහඹථ භවතහ 
(ரண்புறகு ற கமெரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
 රු නිමඹෝජ  ථථහනහඹථතුභනි, භහ එභ ප්රහලසනඹ අවනහ. 
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ඳහර්ලිමේන්තු 

 රු විභල් වීයංල භවතහ (ඉදිකිරීේ, ඉංජිමන්රු මේහ, 
නිහ වහ මඳොුප ඳවසුථේ අභහත තුභහ)  
(ரண்புறகு றல் வீங்ெ - றர்ர, சதரநறறல் 

மெமகள், வீடமப்பு, சதரது ெறகள் அமச்ெர்) 

(The Hon. Wimal Weerawansa - Minister of Construction, 

Engineering Services, Housing and Common Amenities) 

 රු නිමඹෝජ  ථථහනහඹථතුභනි, භහ එභ ප්රහලසනඹට පිළිතුය  ජභ 

වහ ති මදථක් ථල් ඉල්රනහ. 

 
ප්රහලසනඹ භතු දිනථ ජ ඉදිරිඳත් කිරීභට නිමඹෝ  ථයන ර ජ. 
றணரம ற்சநரமெ றணத்றற் ெர்ப்தறக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 
 

 

මඳෞ්ධ ලීථයණඹ ථශ යහජ  අංලම  තුර 
ථේථරු: නීඳහයක්ථ ඳවසුථේ 

 ணறரர்ப்தடுத்ற அெ மரட்டங்கபறன் 

சரறனரபர் :சுகரர ெறகள் 
LABOURERS IN PRIVATIZED STATE PLANTATIONS : 

SANITATION FACILITIES 
 

3044/’12 
4.   රු අකිර වියහජ් ථහරිඹේ භවතහ 
   (ரண்புறகு அகறன றரஜ் கரரறெம்) 

 (The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ළවිලි ථර්භහන්ත අභහත තුභහම න් ඇස ප්රහලසනඹ - (2):   

(අ) ථලුතය දිස්රිOක්ථම  භතු භ, අ රත්ත ව බුරත්සිංවර 
ඹන ප්රහම්ධලර මඳෞ්ධ ලීථයණඹ ථශ යහජ  අංලම  
තුර ථේථරු ජනතහමනි නීඳහයක්ථ ථටයුතු 
මනුමන් මන් ථශ මුදල් එභ තු භහ ේ විසින් ථඳහ 
වළය ඇති ඵළවින් එභ ථේථරු ජනතහ දළඩි මෞඛ භඹ 
 ළටලුරට මුහුණ ඳහ ඇති ඵ එතුභහ  දන්මනටුද? 

(ආ) (i) ඉවත වන් ප්රහම්ධලර ජීත් න තු ථේථරු 
ඳවුල් ංඛ හ මථොඳභණද; 

 (ii) එභ තු ථේථරු ජනතහට රඵහ  ජ ඇති මෞඛ  
ඳවසුථේ  ථමර්ද; 

 (iii) එභ තු ථේථරු ප්රහජහ තුශ මේ න විට ඳතින 
ශභහ වහ භහති භයණ, මඵෝ මනොන මයෝ  
ළරඳීේ, අනිසි  ළබ්  ළනීේ ව භන්ද මඳෝණඹට 
අදහශ  ංඛ හත්භථ දත්ත ථමර්ද;  

 (iv) එභ ප්රහම්ධලරට අල  නීඳහයක්ථ වහ මෞඛ  
ඳවසුථේ ථඩිනමින් රඵහ  ජභට ථටයුතු 
ථයන්මන්ද; 

 ඹන්න එතුභහ වන් ථයන්මනටුද? 

(ඇ) මනො එමේ නේ,  ඒ භන්ද? 
 

சதமெந்மரட்டக் மகத்சரறல் அமச்ெமக் மகட்ட 

றணர:  

(அ) களுத்துமந ரட்டத்றன் த்துக, அகனத் ற்மைம் 

புனத்ெறங்கன தறமெங்கபறல் ணறரர் ப்தடுத்ப் 

தட்ட அெ மரட்டங்கபறல் சரறனரபர்கபறன் 

துப்தவு ற்தரட்டுப் தறகளுக்சகண ஒதுக்கப்தட்ட 

தத்சரமக இத் மரட்டக் கம்தணறகபறணரல் 

குமநக்கப்தட்டுள்பரல் இத்சரறனரபர்கள் கடும் 

சுகரரப் தறச்ெறமணகமப றர்சகரண்டுள்பணர் 

ன்தம  அர் அநறரர? 

(ஆ) (i) மமன குநறப்தறடப்தட்டுள்ப தறமெங்கபறல் 

ரளம் மரட்டத் சரறனரபர் குடும்தங்கபறன் 

ண்றக்மக ரது ன்தமமம்; 

 (ii) இத்மரட்டத் சரறனரபர்களுக்கு ங்கப் 

தட்டுள்ப சுகரர ெறகள் ரம 

ன்தமமம்; 

 (iii) இத்மரட்டத் சரறனரபர் ெமுரத்றல் 

ற்மதரது கரப்தடும், ரய், மெய் ங்கள், 

சரற்நர மரய்கள் பீடித்ல், முமநற்ந 

கர்ப்தமுநல், ற்மைம் குமநமட்டம் சரடர்தரண 

புள்பறறதத் வுகள் ரம ன்தமமம் 

 (iv) இப்தறமெங்களுக்குத் மமரண துப்த 

மற்தரட்டு ற்மைம் சுகரர ெறகமப 

துரறரக ங்க டடிக்மக மற்சகரள்ரர 

ன்தமமம் 

 அர் குநறப்தறடுரர? 

(இ) இன்மநல், ன்? 
 

asked the Minister of Plantation Industries:  

(a) Is he aware that the labourers in the privatized 

State plantations in Matugama, Agalawatta and 

Bulathsinhala areas in the Kalutara District are 

faced with grave health problems as those 

plantation companies have cut down the 

allocations on labour sanitation?   

(b) Will he state - 

 (i) the number of families of estate labourers 

living in the above areas; 

 (ii) the health facilities made available for those 

labourers; 

 (iii) the statistics relating to infant and maternal 

mortality, contraction of non communicable 

diseases, unwanted pregnancies and 

malnutrition prevalent among the members 

of the estate labour community as at 

present;  and 

 (iv) whether arrangements will be made to 

provide the health and sanitation facilities 

required by those areas soon? 

(c) If not, why? 
 
 රු භටුන්ද භයසිංව භවතහ 
(ரண்புறகு யறந் ெெறங்க)  

(The Hon. Mahinda Samarasinghe)  

 රු නිමඹෝජ  ථථහනහඹථතුභනි, එභ ප්රහලසනඹට පිළිතුය 

මභමේයි. 

(අ)  එළනි මුදල් ථඳහ වළරීභක් සිුප ථය මනොභළති ඵ භතු භ, 
අ රත්ත ව බුරත්සිංවර ප්රහම්ධලර ක්රිිඹහත්භථ ළවිලි 
භහ ේ හර්තහ ථය ඇත. 

එභ ළවිලි භහ ේ භතු භ, අ රත්ත වහ බුරත්සිංවර ඹන 

ප්රහම්ධලර ථේථරු ජනතහමනි සුඵහධන ථටයුතු මනුමන් 

ඳසු ගිඹ යර මුදල් විඹදේ ථය ඇති ආථහයඹ ඳවත ඳරිදි මේ.  

  

ර්ඹ  විඹදේ ථය ඇති මුදර 
 

 2011  රුපිඹල්  3,110,086.00 

 2012  රුපිඹල්  9,891,894.00 

 2013  රුපිඹල් 8,503,025.00 (ජුනි 30 දක්හ) 

 2014 අමප්ක්ෂිත රුපිඹල් 25,679,741.00 
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(ආ)  (i)   භතු භ                            -   ඳවුල්  3518 

               අ රත්ත                       -    ඳවුල් 1309 

               බුරත්සිංවර                     -    ඳවුල්  5099 
 

       (ii)   මෞඛ  මදඳහර්ත මේන්තු වහ ඳශහත් මෞඛ   
ආඹතන විසින් යමටටු මසු ප්රහම්ධල මත රඵහ 
මදනු රඵන මෞඛ   ඳවසුථේ සිඹල්ර තු 
ථේථරු ජනතහ මත ද රඵහ  ජ ඇත. 

              ඊට අභතය ඳවත  වන් ඳවසුථේ රඵහ  ජ ඇත.  

 * තු මෞඛ  භධ සථහන වහ තු මයෝවල් භන්න් 
මෞඛ  ඳවසුථේ රඵහ  ජභ. 

 * තුර මඵමවත් ලහරහ වහ වද  හඹන 
ඳළළත්වීභ. අල   මඵමවත්  ර්  ළවිලි  භහන 
ංර්ධන බහයඹ වහ යජඹ විසින් ඳඹහ  ජ ඇත. 

               *     ළවිලි භහන ංර්ධන  බහයඹ වහ ළවිලි ක්මේත්රයඹ  
වහ  ක්රිිඹහත්භථ ව ළවිලි ංර්ධන  හඳිතිඹ 
භන්න් ළසිකිළි වහ අමනකුත් නීඳහයක්ථ  
ඳවසුථේ රඵහ  ජභ. 

 * ඳවුල් මෞඛ  මේවිථහ, ඳවුල් සුඵ හධන නිරධහරි, 
තු මෞඛ  නිරධහරි වහ ශභහ උඹන්  ඳහලිථහ  ඹන 
නිරධහරින්මනි මේඹ තු ථේථරු ජනතහ මත 
ඳඹහ  ජභ.  

 *  මඳය ඳල් දරුන්ට මඳෝ දහී   ආවහය රඵහ  ජභ 
වහ ඳහල් දරුන්ට දිහ ආවහයඹ රඵහ  ජභ. 

 *  තු ථේථරුන් වහ  ගිරන්යථ මේහ ඳවසුථේ 
රඵහ   ජභ. 

 * ථලුතය  ප්රහහම්ධශීඹ මෞඛ  මේහ අධ ක් වහ 
ළවිලි භහන ංර්ධන බහයම   හල්ර  ප්රහහම්ධශීඹ 
අධ ක්  ඹන අඹමනි  භඟ මඳන්වීභ ඹටමත් ඳවුල් 
ළරසුේ, මුඛ පිළිථහ වඳුනහ  ළනීභ, ඇස  
ඳරීක්හ, මඩංගු, උණන්නිඳහතඹ වහ  ඒඩ්ස 
මයෝ ඹ වඳුනහ  ළනීභ ේඵන්ධමඹන් තු 
මේථඹන්  දළනුත් කිරීභ. 

 ළවිලි භහන ංර්ධන බහයඹ විසින් ඳඹහ ඇති දත්ත අනු 

මේ න විට මභභ ප්රහම්ධල වහ රඵහ  ජ ඇති මෞඛ  වහ 

නීඳහයක්ථ ඳවසුථේ. 

 

 (iii) භතු භ, අ රත්ත ව බුරත්සිංවර ඹන 
ප්රහම්ධලර ක්රිිඹහත්භථ ළවිලි භහ ේටු 2012 
මර් දත්ත අනු, 

  • ශභහ වහ භහති භයණ  -  01  

  •  අනිසි  ළබ්  ළනීේ -  33 

මථොට්ඨහඹ ළසිකිලි 
ඳවසුථේ 

 ජර ඳවසුථේ ඳතින 
මඵමවත්
ලහරහ 
 ණන 
(Dispensa

ries) 

   තනි මඳොුප   තනි  මඳොුප   

  භතු භ 1150  433   316 1743          06 

  අ රත්ත   309 234     27   726          02 

  බුරත්සිංවර 1661  257   389 1497          06 

  • භන්ද මඳෝණ තත්ත්ඹන් -  40 

  •  මඵෝ මනොන මයෝ  ේඵන්ධමඹන් ව 

දත්තඹන් හර්තහ වී මනොභළත.  

 (iv) හභහන  ඳරිදි මෞඛ  මදඳහර්තමේන්තු වහ 
ඳශහත් මෞඛ  ආඹතන භන්න් යමටටු මසු 
ප්රහම්ධල මත රඵහ මදනු රඵන මෞඛ  ඳවසුථේ 
සිඹල්ර තු ථේථරු ජනතහ මතද රඵහ මදන 
අතය, මභඹට අභතය ළවිලි ංර්ධන භහන 
බහයඹ විසින් වහ තු භහ ේ භන්න් ඳඹනු රඵන 
ඳවසුථේද මනොථඩහ ඳත්හම න ඹනු රළමබ්.  

තු මේථඹන් වට මෞඛ  වහ අමනකුත් නීඳහයක්ථ 

ඳවසුථේ ළඳී භ  ේඵන්ධමඹන් ළඩි අධහනඹක් මඹොමු ථයන 

මර සිඹලු ළවිලි භහ ේ භඟ ඳත්නු රඵන සර්ණභඹ 

මථොටස ටුමිථරුන්මනි රැසවීමේ ජ උඳමදස රඵහ  ජ ඇත.  

අඩු ඳහඩු ඳතින්මන් නේ ඒ පිළිඵ මොඹහ ඵරහ ඳවසුථේ 

ළඳී භට පිඹය  නු රළමබ්.  

(ඇ)  තු මේථඹන් වට නීඳහයක්ථ වහ මෞඛ  ඳවසුථේ 
රඵහ  ජභට දිගින් දි ටභ ථටයුතු ථය ඇති ඵළවින් අදහශ 
මනොමේ.  

 
 රු අකිර වියහජ් ථහරිඹේ භවතහ 
(ரண்புறகு அகறன றரஜ் கரரறெம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
 රු ඇභතිතුභනි, ඔඵතුභහ එභ ප්රහලසනම  (ආ) (iii) මථොටමේ 

භන්ද මඳෝණ තත්ත්ඹ  ළන රඵහ ුපන් ංඛ හ මල්ඛන 

ථරුණහථය භට නළත කිඹනහද?  

  
 රු භටුන්ද භයසිංව භවතහ 
(ரண்புறகு யறந் ெெறங்க) 

(The Hon. Mahinda Samarasinghe) 

මභොථක්ද, 4න ප්රහලසනම ? 

 
 රු අකිර වියහජ් ථහරිඹේ භවතහ 
(ரண்புறகு அகறன றரஜ் கரரறெம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
4න ප්රහලසනඹ මන් භභ ඇහුමේ. ඒමක් (ආ) ටු (iii) මථොටට 

ුපන් පිළිතුමර් වන් භන්ද මඳෝණ තත්ත්ඹන් පිළිඵ නළත 

මඳොඩ්ඩක් කිඹන්න.  

 
 රු භටුන්ද භයසිංව භවතහ 
(ரண்புறகு யறந் ெெறங்க) 

(The Hon. Mahinda Samarasinghe) 

ළසිකිළි ඳවසුථේ, භතු භ (තනි) 1,150යි. අ රත්ත 309යි. 

බුරත්සිංවර 1,661යි. 

 
 රු අකිර වියහජ් ථහරිඹේ භවතහ 
(ரண்புறகு அகறன றரஜ் கரரறெம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
නළවළ, එඹ  මනොමයි  රු ඇභතිතුභනි. (iii) මථොටසින් භහ 

අහ තිමඵන්මන්, "එභ තු ථේථරු ප්රහජහ තුශ මේ න විට 

ඳතින ශභහ වහ භහති භයණ, මඵෝ මනොන මයෝ  ළශඳීේ, අනිසි 

 ළබ්  ළනීේ ව භන්ද මඳෝණඹට අදහශ ංඛ හත්භථ දත්ත 

ථමර්ද?" කිඹරහයි.  

 
 රු භටුන්ද භයසිංව භවතහ 
(ரண்புறகு யறந் ெெறங்க) 

(The Hon. Mahinda Samarasinghe) 

භන්ද මඳෝණ තත්ත්ඹන්  ළන මන් ඔඵතුභහ අවන්මන්. භභ 

ඒ විසතය ම නහමේ නළවළ. ඔඵතුභහට ඳසු- 
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ඳහර්ලිමේන්තු 

 රු අකිර වියහජ් ථහරිඹේ භවතහ 
(ரண்புறகு அகறன றரஜ் கரரறெம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
නළවළ. ඔඵතුභහ දළන් ඒ ංඛ හ මල්ඛන කිේහ.  

 
 රු භටුන්ද භයසිංව භවතහ 
(ரண்புறகு யறந் ெெறங்க) 

(The Hon. Mahinda Samarasinghe) 

භන්ද මඳෝණ තත්ත්ඹන් 40ක් හර්තහ මරහ තිමඵනහ.  

 
 රු අකිර වියහජ් ථහරිඹේ භවතහ 
(ரண்புறகு அகறன றரஜ் கரரறெம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ඒ කිඹන්මන් භන්ද මඳෝණ තත්ත්ඹන්ද?  

 
 රු භටුන්ද භයසිංව භවතහ 
(ரண்புறகு யறந் ெெறங்க) 

(The Hon. Mahinda Samarasinghe) 

ඔේ.  ඒ මථොට් ඨහ තුමන්භ. 

 
 රු අකිර වියහජ් ථහරිඹේ භවතහ 
(ரண்புறகு அகறன றரஜ் கரரறெம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
එතමථොට අනල   ළබ්  ළනීේ? 

 
 රු භටුන්ද භයසිංව භවතහ 
(ரண்புறகு யறந் ெெறங்க) 

(The Hon. Mahinda Samarasinghe) 

33යි.  
 
 රු අකිර වියහජ් ථහරිඹේ භවතහ 
(ரண்புறகு அகறன றரஜ் கரரறெம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
 රු නිමඹෝජ  ථථහනහඹථතුභනි, අමප් ටුතත්  රු 

අභහත තුභහ මේ ප්රහලසනම  "(අ)" මථොටමන් අහ ඇති, "... එභ 

ථේථරු ජනතහ දළඩි මෞඛ භඹ  ළටලුරට මුහුණ ඳහ ඇති ඵ 

එතුභහ දන්මනටුද?"  කිඹන ප්රහලසනඹ මනුමන් කිේහ,  එමවභ 

තත්ත්ඹක් නළවළයි කිඹරහ හර්තහ ථය තිමඵනහ කිඹරහ.  එ භ 

ප්රහ ලසනම භ අතුරු මථොටසරට පිළිතුරු මදමින් එතුභහ කිේහ, ඒ 

තු ප්රහම්ධලර භන්ද මඳෝණ තත්ත්ඹට ඳත් ව අඹ 40 

මදමනකුත්, ඒ හමනිභ අනල   ළබ්  ළනීේ 33ක් ඹනහ ජ ලමඹන් 

මේ හමනි ප්රහලසනරට මුහුණ  ජරහ තිමඵනහ කිඹරහ.  රු 

ඇභතිතුභනි,  ඔඵතුභහ "නළවළ" යි කිඹරහ කිේත්, භහ මේ පිළිඵ 

මොඹහ ඵළලීමේ  ජ මේ ප්රහම්ධලර ප්රහලසන  ණනහක් තිමඵන ඵ 

දළන  න්නට රළබුණහ. ඊට අභතය එක්තයහ පුත් ඳතථ වන් ව 

ලිපිඹක් භහ ශඟ තිමඵනහ. එටු වන් මරහ තිමඵනහ, 

"නීඳහයක්ථ විඹදේ ථළපිල්මරන් තු ජනඹහමනි මෞඛ  

ඵල්රට"  කිඹරහ. "මඵෝ න මයෝ , ශභහ වහ භහති භයණ, 

අවිධිභත්  ළබ්  ළනීේ, භන්ද මඳෝණඹ ඉවශට" කිඹරහ සි්ධධිඹක් 

හර්තහ ථයරහත් තිමඵනහ,  රු ඇභතිතුභනි.   ඒමථන්භ ඳළවළදිලි 

නහ,  මේ  ජරහ තිමඵන මතොයතුරු අත යි කිඹරහ. ඒ නිහ මේ 

ේඵන්ධමඹන් ඔඵතුභහ  න්නහ ක්රිිඹහ භහර්  මභොනහද කිඹන 

එථයි භහ අවන්මන්.  

 
 රු භටුන්ද භයසිංව භවතහ 
(ரண்புறகு யறந் ெெறங்க) 

(The Hon. Mahinda Samarasinghe) 

 රු භන්ත්රීකතුභනි, ඔඹ ඳත්තයර ඳශ න ම්ධල්  ළන අඳට 

  කිඹන්නට ඵළවළයි කිඹන එථ ඉසමල්රහභ කිඹන්නට ඕනෆ. 

එථ එථ ඳත්තයර මනොමඹකුත් ම්ධල් හර්තහ නහ කිඹන එථ 

ඔඵතුභහත් දන්නහ මන්. වළඵළයි, භහ මේ ඔඵතුභහට ඉදිරිඳත් ථමශේ 

ංඛ හ මල්ඛන කිටුඳඹක්. ඔඵතුභහමනි  ප්රහලසනම  මලිථ මථොට 

වළටිඹට ඉදිරිඳත් වුමණ්, මථොඳභණ මුදරක් විඹදේ ථය තිමඵනහද 

කිඹන එථයි. ඒ මුදර පිළිඵ භහ විසතයහත්භථ ඔඵතුභහට 

ඉදිරිඳත් ථය මඳන්නුහ, මුදල් ථඳහ වළරීභක් සිුප මරහ නළවළයි 

කිඹරහ. ර්මඹන් ර්ඹට ඒ මඳොුප මෞඛ  ඳවසුථේ වහ 

විලහර මුදරක් මන් ථය තිමඵනහ. වළඵළයි, මීටත් ඩහ මන් ථශ 

යුතුයි කිඹන සථහයම  තභයි භභත් සිටින්මන්.  භවය තළන්ර 

අඩු ඳහඩු ඇති. අපි ඒහ පිළිඵ මොඹහ ඵරහ ඉදිරිම   ජ ඒ ප්රහලසන 

විහ මදන්නට  ථටයුතු ථයන්න සදහනේ.  
 

 රු අකිර වියහජ් ථහරිඹේ භවතහ 
(ரண்புறகு அகறன றரஜ் கரரறெம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
 රු නිමඹෝජ  ථථහනහඹථතුභනි, භභ මොඹහ  ත් මතොයතුරු 

අනු මුදල් ථළපීභක් සි්ධධ මරහ තිමඵනහ. නීඳහයක්ථ 
ඳවසුථේ නළති මේ යමට් ම ොඩක් අඹ ුපක් විඳිනහ. මේ              
ංඛ හ මල්ඛන අනුභ අනල   ළබ්  ළනීේ 33කුත්, ඒ හමනිභ 
භන්ද මඳෝණ තත්ත්ඹන් 40කුත් ළනි ප්රහලසන  ණනහක් මේ 
තත්ත්ඹ භත උ්ධ ත මරහ තිමඵනහ.  රු නිමඹෝජ  
ථථහනහඹථතුභනි, යතුඳසර මඵොන්න ජර බික් ඉල්රරහ 
උ්ධමඝෝණඹ ථය්ධ ජ මඩි තිඹනහ. මේ හමනි නීඳහයක්ථ 
ඳවසුථේ යජඹට මදන්න ඵළවළ.  රු නිමඹෝජ  ථථහනහඹථතුභනි, 
භභ අවන්මන් විලහර මුදල් ප්රහභහණඹක් මන මන ම්ධල්රට 
මඹොදන්න පුළුන් නේ, ඇයි මේ අටුංථ ජනතහට 
නීඳහයක්ථ ඳවසුථේ රඵහ මදන්න ථටයුතු මනොථයන්මන් 
කිඹරහයි.  

 
 රු භටුන්ද භයසිංව භවතහ 
(ரண்புறகு யறந் ெெறங்க) 

(The Hon. Mahinda Samarasinghe) 

අඩු ඳහඩු තිමඵනහ නේ අපි මොඹරහ ඵරරහ ඒහ නිළයදි 

ථයන්න ථටයුතු ථයන්නේ.  

 
නිමඹෝජ  ථථහනහඹථතුභහ 
(தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

අතුරු ප්රහලසන අහනයි.  
 
 

ළලිථඩ ඵන්ධනහ හයම  ඇති ව  ළටුභ: න්දි  
 சலிக்கமட ெறமநறல் றகழ்ந் மரல்: ட்டஈடு 

RIOT AT  WELIKADA PRISON : COMPENSATION 

3253/’12 

5.  රු පී. වළරින් භවතහ 
 (ரண்புறகு பீ. யரறென்) 

 (The Hon. P. Harrison) 
පුනරුත්ථහඳන වහ ඵන්ධනහ හය ප්රහතිංසථයණ 

අභහත තුභහම න් ඇස ප්රහලසනඹ-  (2): 

(අ) (i) 2012 මනොළේඵර් භ 09 ළනි දින ළලිථඩ 
ඵන්ධනහ හයම  ඇති ව  ළටුභට මුල් ව මවේතු 
කුභක්ද; 

 (ii) එදින ඵන්ධනහ හයඹ ඳරීක්හ කිරීභ වහ මඳොලිස 
විමලේ ථහර්ඹ ඵර ථහඹ මඹුපමේ ඵන්ධනහ හය 
නිරධහරීන්මනි මෝදිසි කිරීේ ප්රහභහණත් මනොව 
නිහද;  

 (iii) ඒ වහ එභ ඵර ථහඹ මඹදවීභට නිමඹෝ  රඵහ 
ුපන් අඹ ථවුරුන්ද; 

 (iv) ඵන්ධනහ හය ඳරීක්හට වබහගි වු මඳොලිස 
විමලේ ථහර්ඹ ඵර ථහම   නිරධහරින් ංඛ හ 
මථොඳභණද;  

 (v) ඔවුන් ඵන්ධනහ හයඹ තුශට ආයුධ න්න්ධධ 
ඇතුළු වී තිමබ්ද; 

 ඹන්න එතුභහ මභභ බහට දන්න්මනටුද? 

15 16 



2013  අම ෝසතු  06   

(ආ) ඉවත වන්  ළටුමේ ජ, 

 (i) රැවිඹන්වට අවි  ඵඩහට ඇතුළු වී අවි රඵහ 
 ළනීභට ඵන්ධනහ හය නිරධහරින්ම න් වඹ 
රළබුණු ඵත්; 

 (ii) සුයහඵුප මදඳහර්තමේන්තුමේ භත්ද්රප  අංලම  
නිරධහරිමඹකුමනි මඳෞ්ධ ලිථ අල තහ භත 
රැවිඹන්ට මඩි තළබීභ සිුපවී ඇති ඵත්;  

 (iii) ඵන්ධනහ හය රැවිඹන්මනි භහන ටුමිථේ 
උල්රංඝනඹ වී ඇති ඵත්; 

 එතුභහ පිළි න්මනටුද? 

(ඇ)  (i) ඵන්ධනහ හය අවි  ඵඩහමන් අවි රඵහ  ළනීභට 
රැවිඹන්ට වමඹෝ ඹ රඵහ ජ ඇති නිරධහරින් 
ේඵන්ධමඹන්  නු රඵන පිඹය ථමර්ද; 

 (ii) මිඹ ගිඹ රැවිඹන් මනුමන් යජඹ න්දි මුදරක් 
ම වීභට ථටයුතු ථයන්මන්ද;  

 (iii) මභළනි සි්ධධීන් නළත ඇති මනොවීභට  නු රඵන 
පිඹය ථමර්ද; 

 ඹන්න එතුභහ වන් ථයන්මනටුද? 

(ඈ)  මනොඑමේ නේ, ඒ භන්ද? 

 

புணர்ரழ்பறப்பு, ெறமநச்ெரமனகள் மைெலமப்பு அமச் 

ெமக் மகட்ட றணர:  

(அ) (i) 2012 ம்தர் ரம் 09 ஆந் றகற சலிக்கமட 

ெறமநச்ெரமனறல் ற்தட்ட மரலுக்கரண 

கரம் ரசன்தமமம்; 

 (ii) அன்மந றணம் ெறமநச்ெரமனம மெரமண 

றடுற்கரக சதரலிஸ் றமெட அறடிப் 

தமடறணர் ஈடுதடுத்ப்தட்டமக்கரண கரம் 

ெறமநச்ெரமன உத்றமரகத்ர்கபறன் மெரமண 

றடுல் மதரறரறல்னரமர ன்தமமம்; 

 (iii) இற்கரக அந் தமடறம ஈடுதடுத்து 

ற்கு கட்டமப ங்கறர் ரர் ன்தமமம்; 

 (iv) ெறமநச்ெரமனம  மெரமணறடும் தறறல் 

ஈடுதட்ட சதரலிஸ் றமெட அறடிப் தமட 

றணரறன் ண்றக்மக வ்பவு ன்தமமம்; 

 (v) இர்கள் ெறமநச்ெரமனக்குள் ஆமங்களுடன் 

தறமெறத்ரர்கபர ன்தமமம் 

 அர் இச் ெமதறல் அநறறப்தரர? 

(ஆ) மமன குநறப்தறடப்தட்ட மரலில், 

 (i) மகறகளுக்கு ஆமக் கபஞ்ெறத்றல் தற 

மெறத்து ஆமங்கமபப் சதற்மைக் சகரள்ற்கு 

ெறமநச்ெரமன உத்றமரகத்ர்கபறன் உற 

கறமடத்ர ன்தமமம்; 

 (ii) துரறத் றமக்கபத்றன் மதரமப்சதரமெள் 

தறரறறன் உத்றமரகத்ர் ஒமெரறன் ணறப்தட்ட 

மமறன் அடிப்தமடறல் மகறகள் லது 

துப்தரக்கறப் தறமரகம் மற்சகரள்பப்தட்டுள்ப 

சன்தமமம்; 

 (iii) ெறமநக்மகறகபறன் ணற உரறமகள் லநப் 

தட்டுள்பசன்தமமம் 

 அர் ற்மைக்சகரள்ரர? 

(இ) (i) ெறமநச்ெரமன ஆமக்  கபஞ்ெறத்றலிமெந்து 

ஆமங்கமபப் சதமைற்கு மகறகளுக்கு 

ஒத்துமப்பு ங்கற உத்றமரகத்ர்கள் 

சரடர்தரக மற்சகரள்பப்தடும் டடிக்மக 

ரசன்தமமம்; 

 (ii) உறரறந் மகறகள் ெரர்தறல் ட்டஈட்டுத் 

சரமகசரன்மநச் செலுத்துற்கு அ 

ெரங்கம் டடிக்மக டுக்குர ன்தமமம்; 

 (iii) இவ்ரநரண ெம்தங்கள் லண்டும் இடம் 

சதநரல் இமெப்தற்கு மற்சகரள்பப்தடும் 

டடிக்மககள் ரம ன்தமமம் 

 அர் குநறப்தறடுரர? 

(ஈ) இன்மநல், ன்? 

 

asked the Minister of Rehabilitation and Prison 

Reforms:  

(a) Will he inform this House - 

 (i) the cause that triggered off the riot that 

broke out at Welikada Prison on the 9th of 

November 2012; 

 (ii) whether the Police Special Task Force was 

deployed to check the prison because the 

checks done by prison officers were not 

sufficient; 

 (iii) the person who issued the order to deploy 

that force for the said purpose; 

 (iv) the number of officers of the Police Special 

Task Force who participated in the prison 

check; and 

 (v) whether they had entered the prison armed? 

(b) Will he admit that - 

 (i) the inmates had the support of the prison 

officers to enter the armoury and obtain 

arms; 

 (ii) the inmates were shot at on the personal 

wish of an officer of the Narcotics Division 

of the Excise Department; and 

 (iii) the human rights of the prison inmates have 

been violated? 

(c) Will he state - 

 (i) the steps that will be taken regarding the 

officers who had supported the inmates to 

obtain arms from the armoury; 

 (ii) whether the Government will take action to 

pay compensation for the dead inmates; 

and 

 (iii) the measures taken to prevent the 

recurrence of such incidents?  

(d) If not, why? 
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ඳහර්ලිමේන්තු 

 රු චන්ද්රපසිරි  ජ ජය භවතහ (පුනරුත්ථහඳන වහ 
ඵන්ධනහ හය ප්රහතිංසථයණ  අභහත තුභහ) 
(ரண்புறகு ெந்றெறநற கஜல - புணர்ரழ்பறப்பு, 

ெறமநச்ெரமனகள் மைெலமப்பு அமச்ெர்)  

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera - Minister of 

Rehabilitation and Prison Reforms) 

 රු නිමඹෝජ   ථථහනහඹථතුභනි, එභ ප්රහලසනඹට පිළිතුරු 

මභමේයි.  

(අ) (i) ඵන්ධනහ හයඹ තුශ නීති විමයෝධී ද්රප  අත් 
අඩංගුට  ළනීභ වහ නියන්තය මෝදිසි කිරීේ 
සිුප මේ. එමවත් භයණීඹ දණ්ඩනඹ ව 
ජීවිතහන්තඹ දක්හ සිය දඬුේරට රක් වන් 
මභන්භ ඵයඳතශ  ණම  අඳයහධරට රක් 
වන්මනි හට්ටු මෝදිසි කිරීභට ඇතළේ 
අසථහර ඉඩ මනොම්ධ. 

  එළනි තත්ත්ඹක් ඹටමත් මභභ හට්ටුර 
රැවිඹන් තු නීති විමයෝධී උඳථයණ ඇති 
ඵටත්, අඳයහධ මභමවඹ වීභට ඒහ මඹොදහ  න්නහ 
ඵටත් රළබී ඇති මතොයතුරු අනු මභභ අංල 
විමලේ මෝදිසි කිරීේරට රක් ථශ යුතු ඹළයි 
ඵන්ධනහ හය මදඳහර්තමේන්තු ීරයණඹ ථය ඇත.  

  එභ මෝදිසි කිරීේ ඵන්ධනහ හය බු්ධධි අංලඹ විසින් 
මභමවඹ ව අතය, ඵන්ධනහ හය අමනකුත් 
නිරධහරින්මනි විමලේ වහඹ ද රඵහ ම න ඇත. 
එභ මෝදිසි කිරීභට රක් කිරීභ  ළටුභට මවේතුයි. 

 (ii)  ඵන්ධනහ හය බු්ධධි අංල විමලේ ථහර්ඹ ඵරථහම  
වහඹ මෝදිසි කිරීේ වහ රඵහ  ත් ඳශමු 
අසථහ මභඹ මනොමේ. මීට මඳය මභළනි 
මෝදිසි කිරීේ සිුප ඇති අතය, CRP තුශද මීට 
ආන්නමඹටුභ මභළනි ළටලීභක් සිුප මථොට 
ඇත. අල  න තහක්ණිථ උඳථයණ 
ඵන්ධනහ හයඹ තුශ මනොභළති මවයින් ව 
ඵන්ධනහ හය නිරධහරින්මනි ආයක්හ පිළිඵ 
ළරකිලිභත් විඹ යුතු නිහ එභ ථටයුත්ත මභමවඹ 
විඹ වළකි විමලේ ථහර්ඹ ඵරථහම  වහඹ රඵහ 
  ළනීභට ීරයණඹ ථය ඇත. 

 (iii)  ඵන්ධනහ හය මථොභහරිස ජනයහල්යඹහමනි 
ඉල්ලීභ භත. 

 (iv)  400ක් ඳභණ. 

 (v)  මෝදිසි උඳථයණ වහ බු්ධධි අංලම  ආයක්හට 
කිටුඳ මදමනකු අවි ආයුධලින් භන්විත සිට 
ඇත. ළඩි ප්රහභහණඹක් ඵන්ධනහ හය ූමමිමඹන් 
පිටත ආයක්හට යහ තිබුණි. 

(ආ)  (i)  එළන්නක් අනහයණඹ වී මනොභළත. 

 (ii)  හර්තහ වී නළත. 

 (iii)  නළත. 

(ඇ) (i) ඉවත (ආ) (i) අනු අදහශ මනොමේ. 

 (ii) ඵන්ධනහ හය මදඳහර්තමේන්තු භන්න් එළනි 
න්දි මුදල් ම වීභක් සිුප මනොථයයි. 

 (iii) ප්රහභහණත් නිරධහරින් ඵහ  ළනීභ, ඵන්ධනහ හය 
බු්ධධි අංලඹ ලක්තිභත් කිරීභ, තවනේ ද්රප  ඳරීක්හ 
කිරීමේ න තහක්ණිථ උඳථයණ  රඵහ  ළනීභට 
ථටයුතු කිරීභ, තදඵදඹ අභ කිරීභට ඵන්ධනහ හය 
විතළන් කිරීමේ ක්රිිඹහලිඹ ක්රිිඹ කිරීභ, 
පුනරුත්ථහඳන ක්රිිඹහලිඹ විභත් කිරීභ, මභළනි 
ක්රිිඹහන්ට වමඹෝ ඹ රඵහ මදන නිරධහරින් 
ඇත්නේ ඔවුන්ට  විරු්ධධ නීතිභඹ පිඹය  ළනීභ.  

(ඈ)  අදහශ මනොමේ.   

 රු පී. වළරින් භවතහ 
(ரண்புறகு பீ. யரறென்) 

(The Hon. P. Harrison) 
 රු නිමඹෝජ  ථථහනහඹථතුභනි, භමනි ඳශමු න අතුරු 

ප්රහලසනඹ මභඹයි.  රු ඇභතිතුභහ කිඹනහ, අධිතහක්ණිථ 

උඳථයණර වහඹ රඵහ  ළනීභට තභයි   STF එථ ථළමේමේ 

කිඹහ.   STF එමක්  400 ක් ඇතුශට  ථළමේමේ තුක්කු ඇතියි.  

   
 රු චන්ද්රපසිරි  ජ ජය භවතහ 
(ரண்புறகு ெந்றெறநற கஜல) 

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 

භමනි උත්තයම  එමවභ කිඹහ නළවළ.   
 

 රු පී. වළරින් භවතහ 
(ரண்புறகு பீ. யரறென்) 

(The Hon. P. Harrison) 
ඔඵතුභහ කිේහ, 400 මදමනකුමනි වහඹ රඵහ  ත්තහඹ කිඹහ. 

වළඵළයි එමේ වහඹ රඵහ  ළනීමේ ජ  STF එමක් ළඩිපුය  පිරික් 

ගිම  තුක්කු ඇතියි. මේථ ඔඵතුභහමනි උත්තයඹ පිළිඵ භමනි 

ඳළවළදිලි කිරීභක්.  

 
 රු චන්ද්රපසිරි  ජ ජය භවතහ 
(ரண்புறகு ெந்றெறநற கஜல) 

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 

ඔඵතුභහ අතුරු ප්රහලසනඹ  ඳළවළදිලි මනොථශහට භට ඳළවළදිලියි. 

 
 රු පී. වළරින් භවතහ 
(ரண்புறகு பீ. யரறென்) 

(The Hon. P. Harrison) 
 රු ඇභතිතුභනි, ඔඵතුභහ ප්රහලසනඹක් ටුමත් තිඹහම න 

මථොමවොභද භමනි අතුරු ප්රහලසනඹට ඇහුේථන් මදන්මන්. පුුපභ 

ථථහක් මන් ඔඵතුභහ කිඹන්මන්. භභ අවන්න ඉසමල්රහ  

ඔඵතුභහ ප්රහලසනඹ දන්නහ කිඹනහ.  මේථ පුුපභ ආණ්ඩුක් මන්.  

ඔඵතුභහ මථොමවොභද භ මනි  ටුමත් තිමඵන ප්රහලසනඹ දන්මන්?  

[ඵහධහ කිරීභක්] මඳොඩ්ඩක් ඉන්න, ඇභතිතුභනි.  රු නිමඹෝජ  

ථථහනහඹථතුභනි, භට අය මදන්න.  භ මනි අතුරු ප්රහලසනඹ 

අවන්න ඉසමල්රහ ඇභතිතුභහ කිඹනහ, එතුභහ ඒ ප්රහලසනඹ 

දන්නහඹ කිඹහ.  රු ඇභතිතුභනි, ඔඵතුභහ කිේහ ඵන්ධනහ හයඹ 

ඇතුශත  තිමඵන  කුඩු, මටලිමෂෝන් ආදිඹ  ඳරීක්හ ථයන්න  

විමලේ ඹන්ත්රය සත්රය අල යි, ඒහ තිමඵන්මන් STF  එථටඹ,   ඒ 

නිහ ඒ  වහ   STFඑමක් වහඹ  න්න ඕනෆඹ කිඹහ.  

මේ වහ ඳශපුරුුප විමලේඥඹන් කිටුඳ මදමනකු මඹොදහ 

 ත්තට අඳට කිසි  ළටලුක් නළවළ. වළඵළයි, STF එමක් 400ථ 

පිරික් තුක්කු ඇති ඵන්ධනහ හයඹ ඇතුශට ථඩහ ළදිරහ 

නියහයුධ සියථරුන් ඳරීක්හ ථය තිමඵනහ.  මභච්චය ංඛ හක් 

අයම න ගිම  ඇයි? 

 
 රු චන්ද්රපසිරි  ජ ජය භවතහ 
(ரண்புறகு ெந்றெறநற கஜல) 

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 

 රු භන්ත්රීකතුභනි, භමනි පිළිතුමර් ජ මේ  ළන කිේහ. ඒථයි භභ 

කිේමේ. භභ ආමඹත් කිඹන්නේ පිළිතුය. භභ කිේහ, "අල  න 

තහක්ණිථ උඳථයණ ඵන්ධනහ හයඹ තුශ මනොභළති මවයින් ව 

ඵන්ධනහ හය නිරධහරින්මනි ආයක්හ පිළිඵ ළරකිලිභත් විඹ 

යුතු නිහ, එභ ථටයුත්ත මභමවඹ විඹ වළකි විමලේ  ථහර්ඹ ඵර 

ථහම  වඹ රඵහ  ළනීභට ීරයණඹ ථය ඇත." කිඹරහ. ඒථයි 

උත්තයඹ.  

ඊශඟට  කිේහ,  "ංඛ හ 400ක් ඳභණ" කිඹරහ.  ඔඵතුභහ 

පිළිතුය වරිඹට අ වම න ඉරහ නළවළ. ඒථයි. ඒ හමනිභ භභ 

කිේහ, -  [ඵහධහ කිරීභක්]  
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 රු පී. වළරින් භවතහ 
(ரண்புறகு பீ. யரறென்) 

(The Hon. P. Harrison) 
ඇයි, එච්චය පිරික් - [ඵහධහ කිරීභක්]  

 
 රු චන්ද්රපසිරි  ජ ජය භවතහ 
(ரண்புறகு ெந்றெறநற கஜல) 

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 

ඉන්න, භභ කිඹන්නේ. 400ක් ඳභණ. [ඵහධහ කිරීභක්] ඒ 

ප්රහලසනඹට භභ  පිළිතුයක් ුපන්නහ, "මෝදිසි උඳථයණ වහ බු්ධධි 

අංලම  ආයක්හට කිටුඳ මදනකු අවිආයුධලින් භන්විත සිට 

ඇත. ළඩි ප්රහභහණඹක් ඵන්ධනහ හය ූමමිමඹන් පිටත ආයක්හට 

යහ තිබුණි." ඹනුමන්. ඒථ භභ කිේහ.  භහ කිඹහපු එථ 

ඔඵතුභහට ඳළවළදිලි වුමණ් නළවළ.  

 
 රු පී. වළරින් භවතහ 
(ரண்புறகு பீ. யரறென்) 

(The Hon. P. Harrison) 
ළඩිපුය මඹොදහ තිමඵන්මන් පිටත ආයක්හට මනොමයි, 

ඵන්ධනහ හයඹ ඇතුශත ආයක්හටයි.  ඒ විතයක් මනොමයි.  

මිනීභරු නඩුරට ේඵන්ධ මච්ච අඹ ඇතුළු ඵන්ධනහ හයම  

ඉන්න අමනකුත් රැවිඹන් ඵන්ධනහ හය නිරධහරින් විසින් 

ථහරඹක් තිසමේ  ඳරීක්හ මථරුමේ නළවළ කිඹරහ අභහත යඹහ 

වළටිඹට ඔඵතුභහභ පිළි න්නහ. භහ ථන හටු මනහ ඒ  ළන. 

ඉතින් මේහ ඳරීක්හ ථයන්න ඵළරි නේ මේ ේඵන්ධමඹන් 

නිරධහරින් ඕනෆද, ඇභතියමඹක් ඕනෆද?   

 
 රු චන්ද්රපසිරි  ජ ජය භවතහ 
(ரண்புறகு ெந்றெறநற கஜல) 

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 

ඇභතියමඹක් ඉන්න නිහ තභයි ඳරීක්හ ථමශේ.  

 
 රු පී. වළරින් භවතහ 
(ரண்புறகு பீ. யரறென்) 

(The Hon. P. Harrison) 
 රු නිමඹෝජ  ථථහනහඹථතුභනි,- 

 
නිමඹෝජ  ථථහනහඹථතුභහ 
(தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

තුන්න අතුරු ප්රහලසනඹ. 
 
 රු පී. වළරින් භවතහ 
(ரண்புறகு பீ. யரறென்) 

(The Hon. P. Harrison) 
නළවළ, නළවළ. භමනි මදන අතුරු ප්රහලසනඹ. ඇභතිතුභහ ඳළවළදිලි 

ථයන්නයි මේරහ ඉල්රහ  ත්මත්.    

 රු ඇභතිතුභනි, මේ වහ ඔඵතුභහ ්රිOපු්ධ ර ථමිටුක් ඳත් 

මථරුහ දළනට භහ 10ථට ඉසමල්රහ.  නමුත් භහ 10ථට 

ඉසමල්රහ ඳත් ථයපු මේ ථමිටුමේ හර්තහ අද න තුරු 

ඔඵතුභහට ප්රහසි්ධධ ථයන්න ඵළරි වුණහ. මභොථක්ද මේථට මවේතු? 

 
 රු චන්ද්රපසිරි  ජ ජය භවතහ 
(ரண்புறகு ெந்றெறநற கஜல) 

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 

 රු භන්ත්රීකතුභනි, ගිඹ යත් ඔඵතුභහ මේ ප්රහලසනඹ භම න් 

අවරහ ඒථටත් භහ උත්තයඹක් ුපන්නහ.  භහ ආමඹත් කිඹන්නේ. ඒ 

්රිOපු්ධ ර ථමිටු හර්තහ භට තභ රළබු මණ් නළවළ. [ඵහධහ කිරීේ] 

භහ තුනද, මදථද කිඹන එථ මනොමයි ප්රහලසනඹ. ථමිටුක් ඳත් 

ථශහභ ථමිටුට සහධීනත්ඹ තිමඹන්න ඕනෆ. [ඵහධහ කිරීේ] 

නිමඹෝජ  ථථහනහඹථතුභහ 
(தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

 රු ඇභතිතුභහට පිළිතුරු මදන්න අසථහ මදන්න. 

 
 රු චන්ද්රපසිරි  ජ ජය භවතහ 
(ரண்புறகு ெந்றெறநற கஜல) 

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 

ප්රහලසනඹ අවරහ ථථහ ඳත්නහ. 

 
 රු පී. වළරින් භවතහ 
(ரண்புறகு பீ. யரறென்) 

(The Hon. P. Harrison) 
ථහද ඵළරහ භහ 10ක් ඹන මථොට අඩු  ණමන් දරුහ වේඵ 

මරහත් ඉයයි.  [ඵහධහ කිරීභක්] 

 
 රු චන්ද්රපසිරි  ජ ජය භවතහ 
(ரண்புறகு ெந்றெறநற கஜல) 

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 

දරුමෝ වේඵ මනහ හමනි මල්සි නළවළ මේ ළමඩ්. මේථ 

ඊට ළඩිඹ අභහරුයි.  රු භන්ත්රීකතුභහ, මේමක් ඉන්මන් ඉතහභ 

අභහරු දරුමෝ. මල්සිමඹන් වේඵ මන දරුමෝ මනොමයි මේථ 

ඇතුමශේ ඉන්මන්.  රු නිමඹෝජ  ථථහනහඹථතුභනි, භභ පිළිතුය 

මදන්නේ.  රු භන්ත්රීකතුභහ, සහධීන ථමිටුක් ඳත් ථශහභ 

ථමිටුට ඒ ඳරීක්ණඹ කිරීමේ සහධීනත්ඹ මදන්න ඕනෆ. අපි 

කිඹරහ තිමඵනහ පුළුන් තයේ ඉක්භනට ඒ හර්තහ මදන්න 

කිඹරහ. මේ ්රිOපු්ධ ර ථමිටු පර්ණ ථහලීන මේ ථටයුත්ත ථයන 

ථමිටුක් මනොමයි. අපි ඒ ථහයණඹ කිඹන්නට ඕනෆ. ගිඹ යත් 

භභ මේ  ළන කිේහභ, මේ භහඹ ඇතුශත මේ හර්තහ ඵහය මදන 

ඵ දන්හ තිමඵනහ. ථරඵරඹක් නළති ඉන්න. 

 
 රු පී. වළරින් භවතහ 
(ரண்புறகு பீ. யரறென்) 

(The Hon. P. Harrison) 
 රු නිමඹෝජ  ථථහනහඹථතුභනි, භහමනි තුන්මනි අතුරු 

ප්රහලසනඹ  රු භං ර භයවීය භන්ත්රීකතුභහ අවනහ. 

 
 රු භං ර භයවීය භවතහ  
(ரண்புறகு ங்கப ெவீ) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

මඳොුප යහජ  භණ්ඩරම  බහඳතිත්ඹ අවුරුුප මදථථට ඵහය 

 න්න සදහනේ මමින් සිටින මභොමවොතථ, මේ සි්ධධිඹ මඳොුප 

යහජ  භණ්ඩරම  ප්රහඥප්තිඹ - Commonwealth Charter එථ- 

ඵයඳතශ මර උල්රංඝනඹ කිරීභක් ඵ පිළි න්නහද කිඹරහ භභ 

අවනහ. Does the Minister agree that this massacre is a 

serious violation of the Commonwealth Charter? I would 

like to know the answer.  ඔේද, නළ්ධද කිඹන්න එඳභණයි. 

[ඵහධහ කිරීේ] 

 
 රු චන්ද්රපසිරි  ජ ජය භවතහ 
(ரண்புறகு ெந்றெறநற கஜல) 

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 

 රු භන්ත්රීකතුභහ, මඳොුප යහජ  භණ්ඩරඹ මඳොුප යහජ  

භණ්ඩරම  ථටයුත්තට රැස මයි. භභ භමනි ථටයුත්ත අන් 

ථයරහ, හර්තහ මදන්නේ.  [ඵහධහ කිරීේ] 

 
 රු භං ර භයවීය භවතහ  
(ரண்புறகு ங்கப ெவீ) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

What I am asking you is whether this massacre is a 

serious violation of the Commonwealth Charter? "Yes" or 

"No"?       
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ඳහර්ලිමේන්තු 

 රු චන්ද්රපසිරි  ජ ජය භවතහ 
(ரண்புறகு ெந்றெறநற கஜல) 

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 

 මේ ප්රහලසන මදථ අතය ේඵන්ධඹක් නළවළ. [ඵහධහ කිරීේ] 
 
 

්රිOමඳෝ නිසඳහදන ථර්භහන්තලහරහ හ දළමීභ: 
මවේතු 

றரறமதரெர உற்தத்றத் சரறற்ெரமன மூடப்தட்டம: 

கரம் 
CLOSURE OF THRIPOSHA MANUFACTURING FACTORY: 

REASONS 

     3467/’13 

7.   රු අමනෝභහ  භමනි භවත්මිඹ 
(ரண்புறகு (றமெற) அமணரர கமக) 

(The Hon. (Mrs.) Anoma Gamage) 

මෞඛ  අභහත තුභහම න් ඇස ප්රහලසනඹ - (1) : 

(අ) (i) ශ්රීව රංථහමේ ්රිOමඳෝ නිඳදන ථර්භහන්තලහරහ 
ඳසු ගිඹ දිනර හ දභහ තිබුමණ්ද; 

 (ii) එමේ නේ, ඊට මවේතු ථමර්ද; 

 ඹන්න එතුභහ මභභ බහට දන්න්මනටුද? 

(ආ) (i) ඉවත ථර්භහන්තලහරහ හ දභහ තිබීභ, එටු 
ධහරිතහ 100%කින් ළඩි කිරීභට 2011 ජනහරි 
භ රංථහ ුපේමථොශ භහ භ මතින් එභ 
ථර්භහන්තලහරහ  ඳයහ  න්නහ අසථහමේ ජ ඇති 
ථය  ත් ඉරක්ථඹ පුයහ  ළනීමේ ජ ඵහධහක් 
මනොන්මන්ද; 

 (ii) එමේ නේ, ඒ ේඵන්ධමඹන්  නු රඵන පිඹය 
ථමර්ද; 

 ඹන්නත් එතුභහ මභභ බහට දන්න්මනටුද? 

(ඇ) (i) ්රිOමඳෝ ථර්භහන්තලහරහමේ නිසඳහදන ථටයුතු 
අත්ටුටුහ ඇති තත්ත්ඹ ඹටමත් භන්දමඳෝෂිත 
දරුන් වහ  ළබිණි භේරුන්ට අල  ්රිOමඳෝ 
රඵහ  ජමේ ළඩටවන මනොථඩහ ඳත්හ ම න 
ඹහභට පිඹය ම න තිමබ්ද; 

 (ii) එමේ නේ, එභ පිඹය ථමර්ද; 

 ඹන්න එතුභහ වන් ථයන්මනටුද? 

(ඈ) මනොඑමේ නේ, ඒ භන්ද? 

 

சுகரர அமச்ெமக் மகட்ட றணர:  

(அ) (i) இனங்மகறல் றரறமதரெர உற்தத்ற செய்மம் 

சரறற்ெரமன கடந் ரட்கபறல் மூடப் 

தட்டிமெந்ர; 

 (ii) அவ்ரசநணறன் அற்கரண கரம் ரது 

 ன்தம அர் இச்ெமதக்கு அநறறப்தரர? 

(ஆ) (i) மற்தடி சரறற்ெரமன மூடப்தட்டுள்பம 

ரணது, அன் இனபறமண 100% த்றணரல் 

அறகரறப்தற்கு 2011 ெணரற ரம் இனங்மக 

புமகறமன கம்சதணறறடறமெந்து அத்சரறற் 

ெரமனம சதரமைப்மதற்கும்மதரது ற்தடுத்றக் 

சகரண்ட இனக்கறமண அமடறல் இமடமநரக 

அமரர; 

 (ii) அவ்ரசநணறன் அது சரடர்தரக டுக்கப்தடும் 

டடிக்மக ரது 

 ன்தமமம் அர் இச்ெமதறல் அநறறப்தரர? 

(இ) (i) றரறமதரெர சரறற்ெரமனறன் உற்தத்ற 

டடிக்மககள் இமடறமைத்ப்தட்டுள்ப 

றமனமறன் கலழ் மதரெரக்குக் குமநந் 

தறள்மபகள் ற்மைம் கர்ப்தறறத் ரய்ரர் 

களுக்குத் மமரண றரறமதரெர ங்கும் 

றகழ்ச்ெறத்றட்டத்ம சரடர்ச்ெறரக மதற 

மெற்கு டடிக்மக டுக்கப் தட்டுள்பர; 

 (ii) அவ்ரசநணறன் அந்டடிக்மககள் ரம 

 ன்தமமம் அர் குநறப்தறடுரர? 

(ஈ) இன்மநல், ன்? 

 
 

asked the Minister of Health:  

(a) Will he inform this house - 

 (i) whether the Thriposha manufacturing 

factory of Sri Lanka has been closed down 

recently; and 

 (ii) if so, of the reasons for that? 

(b) Will he also inform this house - 

 (i) Whether the closure of the above factory is 

not a hindrance to accomplishing the target 

set to increase its capacity by 100 per cent 

when the aforesaid factory was taken over 

from the Lanka Tobacco Company in 

January 2011; and 

 (ii) if so, of the action that will be taken in that 

regard? 

(c) Will he state - 

 (i) whether action has been taken to continue 

the implementation of the programme to 

provide Thriposha required for the children 

in malnutrition and the pregnant mothers in 

the circumstance of the discontinuation of 

the production activities of the Thriposha 

factory; and 

 (ii) if so, what the aforesaid steps are? 

(d) If not, why? 

 
 රු රලිත් දිහනහඹථ භවතහ (මෞඛ  නිමඹෝජ  
අභහත තුභහ) 
(ரண்புறகு னலித் றெரரக்க - சுகரர தறற அமச்ெர்) 

(The Hon. Lalith Dissanayake - Deputy Minister of Health) 

 රු නිමඹෝජ  ථථහනහඹථතුභනි, මෞඛ  අභහත තුභහ 

මනුමන් භභ එභ ප්රහලසනඹට පිළිතුය මදනහ. 

්රිOමඳෝ නිසඳහදන භහ මේ බහඳති විසින් එන රද 

හර්තහට අනු, 
 

(අ) (i)  නළත. 

  2010.09.17 දින ශ්රීව රංථහ ්රිOමඳෝ ලිමිටඩ් නමින් 
පර් යහජ  භහ භක් මර සථහඳනඹ ථයන රද 
මභභ ආඹතනඹ 2011 ජනහරි භ 07 න දින සිට 
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මෞඛ  අභහත හංලඹ ඹටමත් න 
ථශභනහථහරිත්ඹථට ඳත් වී තිමඵනහ. මභභ 
්රිOමඳෝ ථර්භහන්තලහරහ කිසිභ ථහරඹථ වරහ 
නළවළ. දළනට එභ ථර්භහන්තලහරහ ඳත්හ ම න 
ඹනහ. 

 (ii) අදහශ මනොමේ. 

(ආ)  (i), (ii) ්රිOමඳෝ ථර්භහන්තලහරහ හ දළමීභක් සිුප මනොව 
ඵළවින් එළනි ඵහධහක් සිුප වී මනොභළත. 

(ඇ) (i), (ii) ්රිOමඳෝ ථර්භහන්තලහරහ හ දළමීභක් සිුප මනොව 
ඵළවින්  ළබිනි භේරුන්, කිරිමදන භේරුන්, 
භන්දමඳෝෂිත දරුන් ළනි ප්රහතිරහී  ජන මථොටස 
මනුමන් ්රිOමඳෝ රඵහ  ජමේ ළඩටවන 
අඛණ්ඩ ක්රිිඹහත්භථ මේ. 

(ඈ) ඳළන මනොනඟී. 

 
 රු අමනෝභහ  භමනි භවත්මිඹ 
(ரண்புறகு (றமெற) அமணரர கமக) 

(The Hon. (Mrs.) Anoma Gamage) 

 රු නිමඹෝජ  ථථහනහඹථතුභනි, 2012 මනොළේඵර් භහම  

මේ ්රිOමඳෝ ථර්භහන්තලහරහ හ දභහ තිබුණහ. නිමඹෝජ  

අභහත තුභහ ඒ  ළන මනොදන්නහද කිඹහ භහ දන්මන් නළවළ. මේ 

ප්රහලසනඹ අද ඳහර්ලිමේන්තුමේ න හඹ ඳත්රයම  ඇතුශත් වුණහට 

ථර්භහන්තලහරහ හ දභහ තිබුණු මරහමේ තභයි භභ මේ ප්රහලසනඹ 

මඹොමු ථමශේ.  රු නිමඹෝජ  අභහත තුභහ මභඹ වරහ දභහ 

තිබුමණ් නළවළ කිඹරහ කිේහට 2012 මනොළේඵර් භහම  මේ 

ථර්භහන්තලහරහ හ දභහ තිබුණහ. 

 
 රු රලිත් දිහනහඹථ භවතහ   
(ரண்புறகு னலித் றெரரக்க) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

මේ ථර්භහන්තලහරහ හ දභහ තිබුමණ් නළවළ. දළනට 

රංථහමේ ්රිOමඳෝ අල තහ මභ්රිරක්මටොන් 1,800යි; ග්රාෆේ 750 

ඳළථට් රක් 240යි. ර්තභහන නිසඳහදන ධහරිතහ භථට 

මභ්රිරක්මටොන් 1,350යි; ග්රාෆේ 750 ඳළථට් රක් 180යි. ටුඟඹකුත් 

තිමඵනහ. දළනට ඒ ටුඟඹ පිඹහ  න්න ථටයුතු ථයනහ. දළනට 

අලුත් ඹන්ත්රය භන්න්  නිසඳහදන ධහරිතහ ළඩි ථයන්න ථටයුතු 

ථයනහ. [ඵහධහ කිරීභක්] නළවළ, නළවළ, මේ ථර්භහන්තලහරහ 

වරහ දභහ තිබුමණ් නළවළ. 

 
නිමඹෝජ  ථථහනහඹථතුභහ 
(தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

මදළනි අතුරු ප්රහලසනඹ. 

 
 රු අමනෝභහ  භමනි භවත්මිඹ 
(ரண்புறகு (றமெற) அமணரர கமக) 

(The Hon. (Mrs.) Anoma Gamage) 

 රු නිමඹෝජ  ථථහනහඹථතුභනි, භමනි මදළනි අතුරු ප්රහලසනඹ 

මභඹයි. [ඵහධහ කිරීභක්]  රු රක්සභන් මමනවියත්න 

ඇභතිතුභනි, ඔඵතුභහ ථට වම න ඉන්න. 2012 මනොළේඵර් 

භහම  මේ ථර්භහන්තලහරහ හ දභහ තිබුමණ් නළවළ කිඹරහ  

කිේහට  එඹ හ දභහ තිබු ණහ.  

 රු නිමඹෝජ  ඇභතිතුභනි, මේ ථර්භහන්තලහරහ වරහ 

දභන්න මවේතු වුමණ්  අමු ද්රප  ටුඟථභයි. ඉදිරිම  ජ මභළනි 

තත්ත්ඹක් ඇති මනොමේඹ කිඹරහ ඔඵතුභහට කිඹන්න පුළුන්ද? 

භහ මේ ප්රහලසනඹ අවන්මන් ඔඵතුභහ අඳවසුතහට ඳත් ථයන්න  

මනොමයි. අනුයහධපුයමඹන් තභයි මේ ්රිOමඳෝ ථර්භහන්තලහරහට 

ළඩිපුයභ මෝඹහ මඵෝංචි ඳඹන්මන්. 2013 ර්ම  ඒහ  හ 

ථශ අක්ථය 6,000න්, 4,000ක් විතය විනහල මරහ කිඹරහ 

තිමඵනහ. එභ නිහ ඔඵතුභහට මේ ර්ම ත් ්රිOමඳෝ නිඳදන 

එභ ථර්භහන්තලහරහ හ දභන්න මේවිද කිඹන ප්රහලසනඹයි භහ 

අවන්මන්. 

 
 රු වභත්රීකඳහර සිරිමේන භවතහ (මෞඛ  අභහත තුභහ)  
(ரண்புறகு மத்றரறதரன ெறநறமெண - சுகரர அமச்ெர்) 

(The Hon. Maithripala Sirisena - Minister of Health) 

 
නළඟී සිටිම ඹ. 
ளந்ரர். 

rose. 

 

නිමඹෝජ  ථථහනහඹථතුභහ 
(தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

 රු ඇභතිතුභහ. 

 
 රු වභත්රීකඳහර සිරිමේන භවතහ 
(ரண்புறகு மத்றரறதரன ெறநறமெண) 

(The Hon. Maithripala Sirisena) 
 රු නිමඹෝජ  ථථහනහඹථතුභනි,  රු භන්ත්රීකතුමිඹ අන 

ප්රහලසනඹට මඵොමවොභ ඳළවළදිලි පිළිතුරු මදන්නට ඕනෆ. 

ථර්භහන්තලහරහ හ දළමීභ එථක්; අමු ද්රප  රළබීභ ප්රහභහද වීභ 

තුශ ළඩ නළීරභ ත එථක්. ථර්භහන්තලහරහමේ දස ීමඳඹක් 

ළඩ නළතිරහ  තිබුණහ. විමලේමඹන්භ මෝඹහ මඵෝංචි ව 

ඵඩඉරිඟු අපි පිටින් ම මනන්මන් නළවළ.  රු භන්ත්රීකතුමිඹනි, 

ඔඵතුමිඹ හමනි ම්ධශීඹ නිසඳහදන තභයි අපි  න්මන්. භවය 

මරහට අමු ද්රප  ළඳී මේ ප්රහභහදඹන් සිුප න අසථහ 

තිමඵනහ. අමු ද්රප  ටුඟ වුණහභ ළඩ නතින මරහන් 

තිමඵනහ. වළඵළයි කිසි මේත්භ ථර්භහන්තලහරහ හ තිබුමණ් 

නළවළ. ්රිOමඳෝ නිඳදන ථර්භහන්තලහරහ යජඹට ඳයහ  න්නහ 

රද අසථහමේ ඉරහ මේ දක්හ ථහරඹ  ත්තහභ -ඳසු ගිඹ අවුරුුප 

මදමක්- සිඹඹට 35කින් නිසඳහදනඹ ළඩි මරහ තිමඵනහ. ඒ 

හමනිභ අලුත් ඹන්ත්රයසත්රය අල  මරහ තිමඵනහ. භහ ඊමඹත් 

්රිOමඳෝ ථර්භහන්තලහරහට ගිඹහ. ෆභ තළනභ ඇවි්ධදහ. 

මේථමඹෝ වමු වුණහ. අපි ඵරහමඳොමයොත්තු න ඉරක්ථඹ 

ේපර්ණ ථයන්න අලුත් ඹන්ත්රයසත්රය නළත ඇණවුේ ථයරහ 

තිමඵනහ. ඒ ඉරක්ථඹ පුයහ  න්න අපි උත්හව ථයනහ.  
 
 

 රු අමනෝභහ  භමනි භවත්මිඹ 
(ரண்புறகு (றமெற) அமணரர கமக) 

(The Hon. (Mrs.) Anoma Gamage) 

 රු ඇභතිතුභනි, අමු ද්රප  ප්රහලසනඹ  ළන තභයි භහ කිේමේ. අමු 

ද්රප  ප්රහලසනඹක් ආත්   ළබිනි භේරුන්ට වහ දරුන්ට ්රිOමඳෝ 

නිසඳහදන රඵහ  ජභ  ළන ඔඵතුභහ වතිථ නහද කිඹරහ භහ 

අවන්න ථළභළතියි. මභොථද, අනුයහධපුයම  අමු ද්රප  ප්රහලසනඹක් 

ඇති මරහ තිමඵනහඹ කිඹන නිහයි භහ එමර අවන්මන්. 
 

 
 රු වභත්රීකඳහර සිරිමේන භවතහ 
(ரண்புறகு மத்றரறதரன ெறநறமெண) 

(The Hon. Maithripala Sirisena) 
මේ ථහරඹ  ත්තහභ, ම ොවීන් ඵඩඉරිඟු ව මෝඹහ මඵෝංචි 

අසළන්න මනරන ථහරඹ ව ඒහ මමශ මඳොශට රළමඵන 

ථහරඹ. ඳසු ගිඹ තිම  තිබුණු මිරටත් ඩහ දළන් ඒ නිසඳහදනර 

මිර මවොටභ අඩු මරහ තිමඵනහ. අපි මෝඹහ මඵෝංචි  න්මන් 

රුපිඹල් 130ටයි. නමුත් දළන් හභහන  ම ොවීන්ම න් මෝඹහ 

මඵෝංචි රුපිඹල් 75ට, 80ට  න්න පුළුන්ථභ තිමඵනහ. ඊශඟට 

ඵඩඉරිඟු, අපි  න්මන් රුපිඹල් 45ට. අපි ඒථත් ඵරහමඳොමයොත්තු 

නහ රුපිඹල් 35ට විතය  න්න. ඒ නිසඳහදන දළන් එන නිහ 

ඉදිරිම  ජ මථොමවත්භ අමු ද්රප  ප්රහලසනඹක් භතු න්මන් නළවළ.  
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ඳහර්ලිමේන්තු 

නිමඹෝජ  ථථහනහඹථතුභහ 
(தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ප්රහලසන අංථ 8 - 3576/'13 - (1),  රු සුජී මේනසිංව භවතහ. 

 
 රු සුජී මේනසිංව භවතහ 
(ரண்புறகு சுஜல மெணெறங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

 රු නිමඹෝජ  ථථහනහඹථතුභනි, භහ එභ ප්රහලසනඹ අවනහ. 

 
 රු දිමන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்புறகு  றமணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

 රු නිමඹෝජ  ථථහනහඹථතුභනි, තළඳළල් මේහ අභහත තුභහ 

මනුමන් භහ එභ ප්රහලසනඹට පිළිතුය  ජභ වහ ති මදථක් ථල් 

ඉල්රනහ. 
 
ප්රහලසනඹ භතු දිනථ ජ ඉදිරිඳත් කිරීභට නිමඹෝ  ථයන ර ජ. 
றணரம ற்சநரமெ றணத்றற் ெர்ப்தறக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 

නිමඹෝජ  ථථහනහඹථතුභහ 
(தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ප්රහලසන අංථ 9 - 3600/'13 - (1),  රු යන්ජන් යහභනහඹථ 

භවතහ. 
 

 රු යන්ජන් යහභනහඹථ භවතහ 
(ரண்புறகு ன்ஜன் ரரக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

 රු නිමඹෝජඹ ථථහනහඹථතුභනි, භහ එභ ප්රහලසනඹ අවනහ. 

 
 රු ඩිරහන් මඳමර්යහ භවතහ (විම්ධල රැකිඹහ ප්රහර්ධන වහ 
සුඵ හධන අභහත තුභහ) 
(ரண்புறகு டினரன் சதமர - சபறரட்டு மமனரய்ப்பு 

ஊக்குறப்பு, னமணரம்புமக அமச்ெர்) 

(The Hon. Dilan Perera - Minister of Foreign Employment 

Promotion and Welfare) 

 රු නිමඹෝජ  ථථහනහඹථතුභනි, භහ එභ ප්රහලසනඹට පිළිතුය  ජභ 

වහ ති මදථක් ථල් ඉල්රහ සිටිනහ. 
 
ප්රහලසනඹ භතු දිනථ ජ ඉදිරිඳත් කිරීභට නිමඹෝ  ථයන ර ජ. 
றணரம ற்சநரமெ றணத்றற் ெர்ப்தறக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 

නිමඹෝජ  ථථහනහඹථතුභහ 
(தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ප්රහලසන අංථ 10 - 3729/'13-(1),  රු අනුය දිහනහඹථ භවතහ. 

 
 රු අනුය දිහනහඹථ භවතහ 
(ரண்புறகு அநு றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

 රු නිමඹෝජ  ථථහනහඹථතුභනි, භභ ඒ ප්රහලසනඹ අවනහ. 

 
 රු දිමන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்புறகு  றமணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

 රු නිමඹෝජ  ථථහනහඹථතුභනි, අග්රාහභහත තුභහ ව බු්ධධ 

ලහන වහ ආ මිථ ථටයුතු අභහත තුභහ මනුමන් භභ එභ 

ප්රහලසනඹට පිළිතුය  ජභ වහ ති මදථථ ථහරඹක් ඉල්රහ සිටිනහ.  
 
ප්රහලසනඹ භතු දිනථ ජ ඉදිරිඳත් කිරීභට නිමඹෝ  ථයන ර ජ. 
றணரம ற்சநரமெ றணத்றற் ெர்ப்தறக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 

නිමඹෝජ  ථථහනහඹථතුභහ 
(தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ප්රහලසන අංථ 11-3774/'13-(1),  රු විජිත මබ්රුම ොඩ භවතහ. 

 
 රු විජිත මබ්රුම ොඩ භවතහ 
(ரண்புறகு றஜற மதமெசகரட) 

(The Hon. Vijitha Berugoda) 

 රු  නිමඹෝජ  ථථහනහඹථතුභනි, භභ ඒ ප්රහලසනඹ අවනහ.  

 
 රු නිමඹෝභහල් මඳමර්යහ භවතහ (විම්ධල ථටයුතු  
නිමඹෝජ  අභහත තුභහ) 
(ரண்புறகு றமரரல் சதமர - சபறரட்டலுல்கள் 

தறற அமச்ெர்) 

(The Hon. Neomal Perera - Deputy Minister of  External 

Affairs) 

Hon. Deputy Speaker, on behalf of the Hon. Minister 

of External Affairs, I ask for one month's time to answer 

the Question. This Question was sent to us on the 1st. It 

had been addressed to some other Ministry earlier.  

 
ප්රහලසනඹ භතු දිනථ ජ ඉදිරිඳත් කිරීභට නිමඹෝ  ථයන ර ජ. 
றணரம ற்சநரமெ றணத்றற் ெர்ப்தறக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 
 

 
ථප්රුථ මිති : චක්රීnඹ අයමුදල් 
கப்மெக்க ெங்கங்கள் : சுற்ெற றற 

KAPRUKA SOCIETIES: CYCLICAL FUND 
 

3869/’13 

13.  රු මලවහන්  මේභසිංව භවතහ 
 (ரண்புறகு செயரன் மெெறங்க) 

 (The Hon. Shehan Semasinghe) 

මඳොල් ංර්ධන වහ ජනතහ තු ංර්ධන අභහත තුභහම න් 

ඇස ප්රහලසනඹ - (1) :  

(අ) (i) ෆභ ග්රාහභ නිරධහරි භක් තුශභ ථප්රුථ මිති 

අයමන ඵට 2012 අඹ ළඹ විහදම  ජ වන් 

ථශ ඳරිදි, ථප්රුථ පුයය ළඩටවන ඹටමත් මේ 

න විට පිටුටුහ ඇති එභ මිති ංඛ හ එක් එක් 

දිස්රිOක්ථඹ අනු, මන් මන් ලමඹන් 

මථොඳභණද;  

 (ii) එක් මිතිඹථට චක්රීnඹ අයමුදරක් මර රු. 

15,000/-ක් රඵහ මදන ඵට ථශ වන අනු මේ 

න විට ථප්රුථ මිතිරට රඵහ ජ ඇති මුළු මුදර 

මථොඳභණද;  

 (iii) මේ න විට සිඹලුභ ථප්රුථ මිතිරට අයමුදල් 

රඵහ ජ මනොභළති නේ, එභ අයමුදල් රඵහ  ජ 

මනොභළති මිති ථමර්ද; 

 (iv) එභ මිතිරට අයමුදල් රඵහ මනො ජභට මවේතු 

ථමර්ද;   

 (v) මභමතක් අයමුදල් රඵහ මනොුපන් ථප්රුථ මිති 

වහ අයමුදල් රඵහ ජභට ථටයුතු ථයන්මන්ද; 

 ඹන්න එතුභහ වන් ථයන්මනටුද?      

(ආ) මනොඑමේ නේ,  ඒ භන්ද? 
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சங்கு அதறறமெத்ற, க்கள் மரட்ட அதறறமெத்ற அமச் 

ெமக் மகட்ட றணர:  

(அ) (i) ஒவ்சரமெ கறர அலுனர் தறரறறலும் `கப்மெக்க' 

ெங்கங்கள் ஆம்தறக்கப்தடுசண 2012 வு 

செனவுத்றட்ட றரத்றன்மதரது சரறறக்கப் 

தட்டரமை, `கப்மெக்க பு' றகழ்ச்ெறத் 

றட்டத்றன்கலழ் ற்சகணம ரதறக்கப்தட்டுள்ப 

மற்தடி ெங்கங்கபறன் ண்றக்மக ஒவ்சரமெ 

ரட்ட ரலறரக ணறத்ணறம வ்பவு 

ன்தமமம்; 

 (ii) ஒமெ ெங்கத்றற்கு சுற்ெற றறரக மேதர 15,000/- 

ங்கப்தடுசண குநறப்தறடப்தட்டற்கம 

இற்மநம `கப்மெக்க' ெங்கங்களுக்கு ங்கப் 

தட்டுள்ப சரத்ப் தத்சரமக வ்பவு 

ன்தமமம்; 

 (iii) ற்சகணம ெகன `கப்மெக்க' ெங்கங்களுக்கும் றற 

ங்கப்தடறல்மனரறன், அத்மக றற 

ங்கப்தடரதுள்ப ெங்கங்கள் ரம 

ன்தமமம்; 

 (iv) மற்தடி ெங்கங்களுக்கு றற ங்கப்தடரமக் 

கரண கரங்கள் ரம ன்தமமம்; 

 (v) இதும றற ங்கப்தடரதுள்ப `கப்மெக்க' 

ெங்கங்களுக்கு றற ங்க  டடிக்மக 

மற்சகரள்ரர ன்தமமம் 

 அர் குநறப்தறடுரர? 

(ஆ) இன்மநல், ன்? 

 

asked the Minister of Coconut Development and 

Janatha Estate Development:  

(a) Will he state - 

(i) as mentioned in the Budget Debate 

2012 that Kapruka Societies will be 

started in each Grama Niladhari 

Division, the number of such societies 

established by now under the 

“Kapruka Purawara” programme as 

per each district separately; 

 (ii) the total amount of funds that has been 

provided to the Kapruka Societies by now 

as per the pledge made to provide Rs. 

15,000 to a society as a cyclical fund; 

 (iii) if funds have not been provided to all 

Kapruka Societies by now, the societies to 

which the aforesaid funds have not been 

provided; 

 (iv) the reason for not providing funds to the 

aforesaid societies; and 

 (v) whether action will be taken to provide 

funds to the Kapruka Societies to which 

funds have not been provided so far? 

(b) If not, why? 

 රු ඒ.පී. ජ ත් පුසඳකුභහය භවතහ (මඳොල් ංර්ධන වහ 
ජනතහ තු ංර්ධන අභහත තුභහ) 
(ரண்புறகு .பீ. ஜகத் புஷ்தகுர - சங்கு அதறறமெத்ற, 

க்கள் மரட்ட அதறறமெத்ற அமச்ெர்) 

(The Hon. A.P. Jagath Pushpakumara - Minister of Coconut 

Development and Janata Estate Development) 

 රු නිමඹෝජ  ථථහනහඹථතුභනි, එභ ප්රහලසනඹට පිළිතුය 

මභමේයි. 

(අ)   (i)    

 (ii) අධීක්ණ ඳවසු වහ ථප්රුථ මිතිර 
නිරධහරින්ම න් ළුපේරත් ථරහඳ මිතිරට 
මුදල් රඵහ මදයි. ථරහඳ මිති භන්න් අල තහ 
අනු ප්රහහථමිථ මිතිරට රු. 15,000 
(ඳවමශොසදව)ථ උඳරිභඹථට ඹටත් මුදල් රඵහ 
මදයි. ඒ අනු රඵහ  ජ ඇති මුදර රුපිඹල් 
20,995,000.00 (මදසිඹ නරක් අනඳන්දව)කි.  

 (iii)  
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ඳහර්ලිමේන්තු 

       (iv) මිතිම  නිරධහරින් වහ විධිභත් පුහුණු රඵහ 
 ජභ ප්රහභහද වීභ. (දළනට පුහුණු ථයමින් ඳීර.) 

 (v) ඔේ. 

(ආ) ඉවත පිළිතුය අනු ඳළන මනොනඟී. 

 
 රු මලවහන්  මේභසිංව භවතහ 
(ரண்புறகு செயரன் மெெறங்க) 

(The Hon. Shehan Semasinghe) 

 රු නිමඹෝජ  ථථහනහඹථතුභනි, භමනි ඳශමුළනි අතුරු 

ප්රහලසනඹ මභඹයි.  රු ඇභතිතුභනි, මේ වහ මඳොල් ආශ්රි්ත 

ථර්භහන්තථරුන්ට ේඵන්ධ න්නට ළඩ පිළිමශක් 

තිමඵනහද? එමවභ නළත්නේ ඔවුන් වහ මනභ ළඩ 

පිළිමශක් තිමඵනහද? එමවභ නළත්නේ මේ චක්රීnඹ අයමුදර 

ඹටමත්භ ඔවුන් ේඵන්ධ විඹ යුතුද? 

 
 රු ඒ.පී. ජ ත් පුසඳකුභහය භවතහ  
(ரண்புறகு  .பீ. ஜகத் புஷ்தகுர) 

(The Hon. A.P. Jagath Pushpakumara) 

මඳොල් ථර්භහන්තථරුන් වහ මඳොල් ංර්ධන අධිථහරිඹ 

භවජන ඵළංකුත් එක්ථ අමඵෝධතහ ගිවිසුභක් අත්න් ථයරහ, 

භවජන ඵළංකු වයවහ රක් 20 දක්හ ඒ ණඹ රඵහ ජේ 

මථමයනහ. ඒ වහ අඹ ථයන මඳොලිඹ අවුරු්ධදට සිඹඹට 6යි. ඒ 

කිඹන්මන් භහඹථට නේ රුපිඹල් 100ථට ලත ඳනවයි අඹ 

ථයන්මන්. ඒ සිඹලුභ මුදල් ප්රහතිපයණඹ ථයන්න මඳොල් ංර්ධන 

අධිථහරිඹ ථටයුතු ථය ම න ඹනහ.  

 
 රු මලවහන්  මේභසිංව භවතහ 
(ரண்புறகு செயரன் மெெறங்க) 

(The Hon. Shehan Semasinghe) 

මේ ළඩටවන ඔඵතුභහ ර් ීමඳඹක් ඉදිරිඹට ම න ඹනහද, 

නළත්නේ 2013 ර්ඹට සීභහ ථයනහද? 

 
 රු ඒ.පී. ජ ත් පුසඳකුභහය භවතහ  
(ரண்புறகு  .பீ. ஜகத் புஷ்தகுர) 

(The Hon. A.P. Jagath Pushpakumara) 

ඹේ මුදරක් ඒ මඳොලී ප්රහතිපයණඹ කිරීභ වහ මන් ථයරහ 

තිමඵනහ.  

 
 රු මලවහන්  මේභසිංව භවතහ 
(ரண்புறகு செயரன் மெெறங்க) 

(The Hon. Shehan Semasinghe) 

මඵොමවොභ සතුතියි. 
 

උ ත් ඳහඩේ වහ ප්රහතින්ධහනඹ පිළිඵ ව මථොමින් 
බහ හර්තහ : ජනතහ මක්න්ද්රීළඹ ඵරඹ මඵදහ වළරීභ 

கற்மைக்சகரண்ட தரடங்கள் ற்மைம் ல்லிக்கம் 

தற்நற ஆமக்குள அநறக்மக: க்கமபக் 

மகந்றரகக் சகரண்ட அறகரப் தகறர்வு 
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14.  රු ජිත් මප්රහේභදහ භවතහ 
 (ரண்புறகு ெஜறத் தறமரம) 

 (The Hon. Sajith Premadasa) 
අග්රාහභහත තුභහ ව බු්ධධ ලහන වහ ආ මිථ ථටයුතු 

අභහත තුභහම න් ඇස ප්රහලසනඹ - (1):   

(අ) (i) උ ත් ඳහඩේ වහ ප්රහතින්ධහනඹ පිළිඵ ව 
ජනහධිඳති මථොමින් බහ හර්තහමේ ප්රහධහන 

නිරීක්ණ වහ නිර්ම්ධලඹන්ටු හයහංලම  71ළනි 
පිටුමේ වන්  ජනතහ මක්න්ද්රීළඹ ඵරඹ මඵදහ 
වළරීභක් සිුප ථශ යුතු ඵට න නිර්ම්ධලඹ භඟ 
යජඹ එථඟ න්මන්ද; 

 (ii) එමේ නේ, ඒ අනු ඵරඹ මඵදහ වළරීභ වහ 
පිඹය  නු රඵන්මන්ද; 

 (iii) එභ පිඹය ථමර්ද; 

 (iv) ඉවත නිර්ම්ධලඹ ඳරිදි ඵරඹ මඵදහ වළරීභ 
ක්රිිඹහත්භථ ථයන දිනඹ ථමර්ද; 

 (v) ඵරඹ මඵ ජභ භත ඳදනේව ම්ධලඳහරනභඹ 
විඳුභක්  රඵහ මදන්මන් නේ, ඒ පිළිඵ 
ඳහර්ලිමේන්තු දළනුත් ථයන්මන්ද; 

 ඹන්න එතුභහ වන් ථයන්මනටුද? 

(ආ) මනොඑමේ නේ,  ඒ භන්ද? 

 
தற அமச்ெமெம் சதபத்ெரெண,  அலுல்கள் 

அமச்ெமெரணமக் மகட்ட றணர:  

(அ) (i) கற்மைக்சகரண்ட தரடங்கள் ற்மைம் ல்லிக்கம் 

சரடர்தரண ெணரறதற ஆமக்குள அநறக்மக 

றன் தறரணரண அரணறப்புகள் ற்மைம் 

றப்புமகபறன் சதரறப்தறல் 71 து தக்கத்றல் 

குநறப்தறடப்தட்டுள்ப க்கமபக் மகந்றரகக் 

சகரண்ட அறகரப் தகறர்வு மற்சகரள்பப்தடல் 

மண்டுசன்ந றப்பு மமடன் அெரங்கம் 

இங்குகறன்நர ன்த மமம்; 

 (ii) ஆசணறல், அற்கறங்க அறகரத்மப் தகறர் 

ற்கரண டடிக்மககள் டுக்கப்தடுர 

ன்தமமம்; 

 (iii) அந்டடிக்மககள் ரம ன்தமமம்; 

 (iv) மற்தடி றப்புமறன் தறகரம் அறகரத் 

மப் தகறர்ந்பறத்ல் அமுனரக்கப்தடுகறன்ந 

றகற ரசன்தமமம்; 

 (v) அறகரப் தகறர்றமண அடிப்தமடரகக் 

சகரண்ட அெறல் லர்வு ங்கப்தடுரறன் 

அது சரடர்தறல் தரரளுன்நம் றறப்புர் 

வூட்டப்தடுர ன்தமமம் 

 அர் குநறப்தறடுரர? 

(ஆ) இன்மநல், ன்?  

 
asked the Prime Minister and Minister of Buddha 

Sasana and Religious Affairs:  

(a) Will he state - 

 (i) whether the Government is in agreement 

with the recommendation mentioned in 

page number 71 of the summary of Main 

Observations and Recommendations in the 

Presidential Commission Report on 

Lessons Learnt and Reconciliation that 

People-Centred Devolution of Power 

should be introduced; 

 (ii) if so, whether steps will be taken to devolve 

power accordingly; 
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 (iii) what the said steps are; 

 (iv) the date on which devolution of power will 

be effected based on the aforesaid 

recommendation; and  

 (v) if a political solution which is based on 

devolution of power is provided, whether 

Parliament will be informed of that 

solution? 

(b) If not, why? 
 

 රු දිමන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்புறகு  றமணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

 රු නිමඹෝජ  ථථහනහඹථතුභනි, අග්රාහභහත තුභහ ව බු්ධධ 

ලහන වහ ආ මිථ ථටයුතු අභහත තුභහ මනුමන් භහ එභ 

ප්රහලසනඹට පිළිතුය මදනහ. 

(අ) (i) මභභ විඹට අදහශ මඹෝජනහ ඉදිරිඳත් කිරීභ 
වහ ඳහර්ලිමේන්තු මත්රීේ ථහයථ බහමේ 
හථච්ඡහට බහජනඹ ථය ඇත. 

 (ii) ඉවත (i) පිළිතුය අදහශ මේ.  

 (iii) ඉවත (i) පිළිතුය අදහශ මේ. 

 (iv) ඉවත (i) පිළිතුය අදහශ මේ. 

 (v) ඉවත (i) පිළිතුය අදහශ මේ. 

(ආ) අදහශ නළත. 

 
 රු ජිත් මප්රහේභදහ භවතහ 
(ரண்புறகு ெஜறத் தறமரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
 රු ඇභතිතුභනි, මේ උ ත් ඳහඩේ වහ ප්රහතින්ධහනඹ පිළිඵ ව 

ජනහධිඳති මථොමිභ සථහඳනඹ ථමශේ මීට ය මදථථට ඳභණ 
මඳයයි. ඔඵතුභහ දළන් රඵහ ුපන්නු පිළිතුයට අනු, මේ ජනතහ 
මක්න්ද්රීළඹ ඵරඹ මඵදහ වළරීභ මේ මත්රීේ ථහයථ බහමේ තභ 
හථච්ඡහට බහජනඹ මථමයනහ ලු. භභ ඔඵතුභහම න් අවන්න 
ථළභළතියි, මේ රඵහ ුපන්නු නිර්ම්ධල ක්රිිඹහත්භථ ථයන්නට  මේ 
යජඹ භළළින්මන් ඇයි කිඹරහ.   ජනතහ මක්න්ද්රීළඹ ඵරඹ මඵදහ 
වළරීභථට ඔඵතුභන්රහ විරු්ධධද? ජනතහ ජීත් ථය වීභට 
ජනතහට අල  අයිතිහසිථේ රඵහ  ජභට ඔඵතුභන්රහ විරු්ධධද? 
භහනුෂීඹ අයිතිහසිථේ කිඹන්මන් ඳහනීඹ ජරඹ, ජීත් වීභට 
නික්, ආවහය ඳහන ආ ජ ම්ධල් මන්. ඉතින් මේ ජනතහ මක්න්ද්රීළඹ 
ඵරඹ මඵදහ වළරීභථට ඔඵතුභන්රහ විරු්ධධද? 

 
 රු දිමන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்புறகு  றமணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

භට නේ මත්මයන්මන් නළවළ, ඔඵතුභහ අවන ප්රහලසනඹ මභොථක්ද 

කිඹරහ. ඳහනීඹ ජරඹ කිඹරහ අවනහ; ඊශඟට ත එථක් අවනහ. 

ඔඵතුභහට ඕනෆ නේ භටත් කි වළකියි. ඉතිවහම  කිසි දථ 

නළති තයේ මඹෝධ ංර්ධනඹක් දළන් සිුප මථමයනහ. උතුරු 

ඳශහතට  භන් ථයන භවහ භහර්  ඳ්ධධතිඹක් ඇති ථයරහ 

තිමඵනහ. ගිටුන් ඵරන්න. අවුරුුප 75ථට ඳසමේ උතුමර් ඳහනීඹ 

ජරඹ මදන මඹෝජනහ ක්රේභඹ බිලිඹන 21කින් ආයේබ ථයරහ 

තිමඵනහ. ගිටුල්රහ ඵරන්න. 
 

 
 රු භං ර භයවීය භවතහ  
(ரண்புறகு ங்கப ெவீ) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

ඳහනීඹ ජරඹ ඉල්රන අඹට දළන් මඩිත් තඵනහ.  

 රු දිමන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்புறகு  றமணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

එමවභ ථයරහ නළවළ. ඔඵතුභහ ටුතන ම්ධ තභයි ඔඵතුභහ 

කිඹන්මන්. නමුත් ත ඹ ඒථ මනොමයි.  
 

 රු භං ර භයවීය භවතහ  
(ரண்புறகு ங்கப ெவீ) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

යටභ දන්නහ.  
 

 රු දිමන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்புறகு  றமணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ත ටිථකින් ඒථට උත්තය ම්ධවි. [ඵහධහ කිරීභක්] ඔඵතුභන්රහ 

ථහයණඹ වරිඹට මොඹහ ඵරන්මන් නළති නිථේ මඵොරුට 
ථරඵර මන්න එඳහ. අපි පිළිතුය මදන්නේ ඒථට. [ඵහධහ කිරීේ] 
ඒථ  ළන  රු විඳක් නහඹථතුභහ ප්රහලසනඹක් අවරහ තිමඵනහ.  

 
 රු අජිත් පී. මඳමර්යහ භවතහ 
(ரண்புறகு அஜறத் பீ. சதமர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

මඵොරුට මඩි තිඹහම නද?  
 

 රු වරින් ප්රහනහන්ුප භවතහ 
(ரண்புறகு யரறன் தர்ணரந்து ) 

(The Hon. Harin Fernando) 

සිඹ දිවි නහම නද?  

 
 රු අජිත් පී. මඳමර්යහ භවතහ 
(ரண்புறகு அஜறத் பீ. சதமர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 
සිඹ දිවි නහම නද? ඔළු  මල්  වම නද?   

 

 රු දිමන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்புறகு  றமணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

මභොථක්ද?  
 

 රු ජිත් මප්රහේභදහ භවතහ 
(ரண்புறகு ெஜறத் தறமரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
 රු ඇභතිතුභහ.  

 

 රු දිමන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்புறகு  றமணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
අතිමර්ථ ප්රහලසනඹ අවන්න. ඵණ්ඩහය භ අමප්  රු මඳමර්යහ 

භන්ත්රීකතුභහට අතිමර්ථ ප්රහලසනඹක් තිමඵනහ හමනි. අවන්න මථෝ.  
 

 රු ජිත් මප්රහේභදහ භවතහ 
(ரண்புறகு ெஜறத் தறமரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
නළවළ, නළවළ. ඔඵතුභහ භට උත්තය මදන්න මථෝ. [ඵහධහ කිරීේ]  

 

 රු දිමන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்புறகு  றமணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
එතුභහ අවපු නිහයි- 
 

 රු ජිත් මප්රහේභදහ භවතහ 
(ரண்புறகு ெஜறத் தறமரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
 රු ඇභතිතුභහ, ඔඵතුභහ ළල්ටහයේ මදොඩන්මන් නළති 

උත්තයඹ මදන්න.  
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ඳහර්ලිමේන්තු 

 රු දිමන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்புறகு  றமணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

මභොථක්ද උත්තයඹ? භභ ඔඵතුභහට උත්තයඹක් ුපන්නහ.  
 

 රු ජිත් මප්රහේභදහ භවතහ 
(ரண்புறகு ெஜறத் தறமரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ඔඵතුභහ භට උත්තයඹ මදන්න මථෝ. 

 
 රු දිමන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்புறகு  றமணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ඔඵතුභහ න්දනහමේ ඹන විධිඹට ප්රහලසන අවන්න එඳහ. මථළින් 

ප්රහලසනඹ අවන්න.  

 
 රු ජිත් මප්රහේභදහ භවතහ 
(ரண்புறகு ெஜறத் தறமரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
මන මන ඳළතිරට ඹන්මන් නළති- 

 

 රු දිමන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்புறகு  றமணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

න්දනහමේ ම න ඹන්න ඕනෆ නළවළ ප්රහලසනඹක් අවරහ. මුල්  

ප්රහලසනඹට අදහශ අතිමර්ථ ප්රහලසනඹ මථළින් අවන්න. මභොථක්ද 

ඔඵතුභහ අවන්මන්? භභ ඔඵතුභහට උත්තයඹ ුපන්නහ.  

 
 රු ජිත් මප්රහේභදහ භවතහ 
(ரண்புறகு ெஜறத் தறமரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ඔඵතුභහ දන්නහ මන්.  

 
 රු දිමන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்புறகு  றமணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ඳහර්ලිමේන්තුමේ මත්රීේ ථහයථ බහක් ඇති ථයරහ මත්රීේ 

ථහයථ බහට ඒ ථහයණඹ මඹොමු ථයරහ තිමඵනහ. ඉතින් 

තමුන්නහන්මේ කිඹන්මන් මත්රීේ ථහයථ බහට ඒ ථහයණඹ 

මඹොමු කිරීභ ළරැදියි කිඹරහද?  
 

 රු ජිත් මප්රහේභදහ භවතහ 
(ரண்புறகு ெஜறத் தறமரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
 රු ඇභතිතුභහ, ඔඵතුභහ භහ අවපු ප්රහලසනඹ මඳොඩ්ඩක් 

ඳටරහම නයි තිමඵන්මන්.  
 

නිමඹෝජ  ථථහනහඹථතුභහ 
(தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

මදන අතුරු ප්රහලසනඹ.  
 

 රු ජිත් මප්රහේභදහ භවතහ 
(ரண்புறகு ெஜறத் தறமரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ආර්ථිථ අයිතිහසිථේ කිඹරහ එථක් තිමඵනහ. භහජීඹ 

අයිතිහසිථේ කිඹරහ එථක් තිමඵනහ. ම්ධලඳහරන අයිතිහසිථේ 

කිඹරහ එථක් තිමඵනහ. ඒථයි භහ ජරඹ  ළන ඇහුමේ. ඔඵතුභහ 

භවහ  මරොකුට ඳේමඳෝරි  ළහුහ මන්- 
 

 රු දිමන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்புறகு  றமணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

මේථට අදහශද? 

 රු ජිත් මප්රහේභදහ භවතහ 
(ரண்புறகு ெஜறத் தறமரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ඔඵතුභහ ුපන්නු පිළිතුය ප්රහථහයයි භහ මේ මදන අතුරු ප්රහලසනඹ 

අවන්මන්. ඔඵතුභහමනි ඳශමුළනි පිළිතුය වළටිඹට, මේ යජඹ දළන් 

සුවිලහර ව ංර්ධන ළඩ ථටයුතු ක්රිිඹහත්භථ ථයනහ කිඹන එථ 

ඔඵතුභහ දළන් මේ  රු බහමේ ප්රහථහල ථශහ. එමවභ නේ දළන් 

ඔඵතුභහ භට කිඹන්න, උ න්ඩහට මඩොරර් මිලිඹන 150ථ ජර 

මඹෝජනහ ක්රේභඹක් රඵහ ුපන්නත්, ළලිමේරිඹ ප්රහම්ධලම , 

ඵළලුේභවය ප්රහම්ධලම , යතුඳසර ප්රහම්ධලම  ජර ප්රහලසනඹ 

වින්න මේ යමට් ඵුප ම න්නන්මනි ල්ලි -යමට් ල්ලි, භවහ 

බහණ්ඩහ හයම  ල්ලි- මන් ථයන්මන් නළත්මත් ඇයි කිඹහ. 

'අදහශ නළවළ' කිඹහ දළන් කිඹන්න එඳහ. ඔඵතුභහමනි උත්තයඹට 

අදහශයි භහ මභඹ අවන්මන්.  
 

 රු දිමන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்புறகு  றமணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

 රු විඳක් නහඹථතුභහ සථහය නිමඹෝ  23(2) ඹටමත් මේ 

 ළන ප්රහලසනඹක් අවරහ තිමඵනහ.  
 

 රු ජිත් මප්රහේභදහ භවතහ 
(ரண்புறகு ெஜறத் தறமரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ඔඵතුභහ භමනි ප්රහලසනඹට උත්තය මදන්න මථෝ.  

 

 රු දිමන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்புறகு  றமணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ඉන්න මථෝ ඉතින්. භභ උත්තයඹ තභයි මදන්මන්. මඳොඩ්ඩක් 

ඉන්න මථෝ.  
 

 රු ජිත් මප්රහේභදහ භවතහ 
(ரண்புறகு ெஜறத் தறமரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
වරි, වරි. භභ ඉන්නේ.  

 

 රු දිමන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்புறகு  றமணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ඔඵතුභහට ඕනෆ උත්තයඹ මදන්න භභ ඵළඳිරහ නළවළ. 

ඳහර්ලිමේන්තුට හධහයණ පිළිතුයක්  ජභටයි භහ ඵළ මන්මන්. 

ඔඵතුභහත් අඳත් මවොඳින්භ දන්නහ,  රු විඳක් නහඹථතුභහ 23

(2) ඹටමත් ප්රහලසනඹක් අවනහඹ, යජඹ ේපර්ණ පිළිතුයක්  ජභට 

තත් මභොමවොතකින් සදහනේ මරහ ඉන්නහඹ කිඹරහ. විවිධ 

අතුරු ප්රහලසන ථලින් දහරහ ඒථ අවුල් ථයන්න එඳහ.  

අමප් බහනහඹථතුභහ දළන් මභභ  රු බහට ඳළමිමණනහ.  

භහ එථක් කිඹන්නේ, ජරේඳහදන වහ ජරහඳවන 
අභහත යඹහ වළටිඹට. අපි යතුඳසර ප්රහම්ධලම  නිහ 500ථට 

නර භහර් මඹන් ඳහනීඹ ජරඹ ඳඹනහ. ඔඵතුභහ ඒථ දන්නහද? 

ඔඵතුභහ ඒථ දන්නහද? මේ හමනි ථරුණු යහශිඹක් - 

 
 රු ජිත් මප්රහේභදහ භවතහ 
(ரண்புறகு ெஜறத் தறமரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
භහ ථථහ ථයන්මන් 500ක්  ළන මනොමයි; දවස ංඛ හත 

ජනතහක්  ළනයි. 
 

 රු දිමන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்புறகு  றமணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ඔඵතුභහ මනොදන්නහ ම්ධල් මන්. ම යින් ම ඹට තභයි තුය 

මදන්න ඕනෆ. ඔඵතුභහ ඳතන විධිඹට ඔඵතුභහමනි පිඹහටත් තුය 
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මදන්න ඵළරි වුණහ. ඔඵතුභහමනි පිඹහමනි ථහරම   ේඳව 

දිස්රිOක්ථම  ජරේඳහදන අ ඹ සිඹඹට 21යි. නිථේ මඵොරුට 

ථෆ  වනහ නේ අපි පිළිතුරු මදන්නේ. මේහ දළන ම න ථථහ 

ථයන්න. විඳක් නහඹථතුභහ මේ භවය මතොයතුරු දළන ම න, 

මඵො මවොභ   ීමමභන් අඳත් එක්ථ හථච්ඡහ ථයරහ මේ ප්රහලසනඹ 

විහ  ළනීභට උත්හවඹක් දයනහ. ඒථට වයවට ඉන්න එඳහ. 

[මඝෝහ කිරීේ]  

 
නිමඹෝජ  ථථහනහඹථතුභහ 
(தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

තුන්න අතුරු ප්රහලසනඹ.  
 
 රු ජිත් මප්රහේභදහ භවතහ 
(ரண்புறகு ெஜறத் தறமரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
 රු ඇභතිතුභනි, භමනි පිඹහ නේ උ න්ඩහට ජරඹ ඳඹන්න 

මේ යමට් ල්ලි ුපන්මන් නළවළ .  

 
නිමඹෝජ  ථථහනහඹථතුභහ 
(தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

තුන්න අතුරු ප්රහලසනඹ. 

 
 රු ජිත් මප්රහේභදහ භවතහ 
(ரண்புறகு ெஜறத் தறமரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
 භට ප්රහලසනඹ අවන්න මඳොඩ්ඩක් ඉඩ මදන්න.  

 
නිමඹෝජ  ථථහනහඹථතුභහ 
(தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

මභඹ විහද ථයන මරහක් මනොමයි,  රු භන්ත්රීකතුභනි.  

 
 රු ජිත් මප්රහේභදහ භවතහ 
(ரண்புறகு ெஜறத் தறமரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
භමනි පිඹහ  උ න්ඩහට ජරඹ ඳඹන්න නේ මේ යමට් ල්ලි 

ුපන්මන් නළවළ.  

 
නිමඹෝජ  ථථහනහඹථතුභහ 
(தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

තුන්න අතුරු ප්රහලසනඹ අවන්න. 

 
 රු ජිත් මප්රහේභදහ භවතහ 
(ரண்புறகு ெஜறத் தறமரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
භමනි පිඹහ නේ ප්රහමුඛතහ ුපන්මන් යමට් ජනතහටයි; 

 උ න්ඩහමේ ජනතහට මනොමයි. මේ යමට් භවජන ල්ලි 

විඹටුඹදේ ථයන්න ඕනෆ, ඒ ල්ලිලින් ප්රහමුඛතහ මදන්න ඕනෆ, 

යමට් ජනතහටයි. 

 
නිමඹෝජ  ථථහනහඹථතුභහ 
(தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ථරුණහථයරහ ප්රහලසනඹ අවන්න. 

 
 රු ජිත් මප්රහේභදහ භවතහ 
(ரண்புறகு ெஜறத் தறமரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
භමනි තුන්න අතුරු ප්රහලසනඹ මභඹයි. [ඵහධහ කිරීේ]   

 රු ඇභතිතුභනි, ඔඵතුභහ භමනි මදන අතුරු ප්රහලසනඹට 

උත්තයඹක් ුපන්මන් නළවළ. ඒථට ''මථොමවේද ඹන්මන්, භල්මල් 

මඳොල්'' උත්තයඹක් ුපන්මන්. 

 
නිමඹෝජ  ථථහනහඹථතුභහ 
(தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

 රු භන්ත්රීකතුභනි, ප්රහලසනඹ අවනහ නේ අවන්න.  
 

 රු ජිත් මප්රහේභදහ භවතහ 
(ரண்புறகு ெஜறத் தறமரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
මවොයි.  

 රු ඇභතිතුභනි, ඔඵතුභහමනි පිළිතුමයන් ඔඵතුභහ දළන් ප්රහථහල 

ථශහ, උතුරු ඳශහමත් ජර ප්රහලසනඹ විහ තිමඵනහඹ කිඹරහ. 

ඇභතිතුභනි, භමනි ප්රහලසනඹට මඳොඩ්ඩක් ඇහුේ ථන් මදන්න මථෝ. 

ඔඵතුභහ භමනි ප්රහලසනඹට ඇහුේ ථන් මනොමදන නිහ තභයි 

ළල්ටහයං පිළිතුරු මදන්මන්; ''මථොමවේද ඹන්මන්, භල්මල් 

මඳොල්'' පිළිතුරු මදන්මන්. 

 
නිමඹෝජ  ථථහනහඹථතුභහ 
(தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ථරුණහථය ප්රහලසනඹ අවන්න. 

 
 රු ජිත් මප්රහේභදහ භවතහ 
(ரண்புறகு ெஜறத் தறமரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
භමනි තුන්න අතුරු ප්රහලසනඹ මභඹයි. භහ ඔඵතුභහම න් 

අවන්න ථළභළතියි,- [ඵහධහ කිරීභක්] 

ඇභතිතුභනි, මේ ආලසචර්ඹත් යු ම  ජනතහමනි ඉල්ලුභ 

ජරඹ නේ, යජඹ ඒ වහ රඵහ මදන්මන් මඩි උණ්ඩද? 

 
 රු දිමන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்புறகு  றமணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ජර ළඳයුභ සිඹඹට 23 සිට සිඹඹට 44 දක්හ නළඟීභ 

මනොදන්මන් නේ ඔඵතුභහ  ළන භට ථන හටුයි. ජරඹ  ළඳී භ ඒ 

විධිඹට ළඩි මරහ  තිමඵන ඵ ඔඵතුභහ මනොදන්මන් නේ, ජරඹ 

ළඳී භ සිඹඹට 23 සිට 44 දක්හ ළඩි ථය තිමඵන  ඵ ඔඵතුභහ 

මනොදන්මන් නේ භට ඇත්මත් ථන හටුක් ඳභණයි  රු ජිත් 

මප්රහේභදහ භන්ත්රීකතුභනි.  
 

 රු යවි ථරුණහනහඹථ භවතහ 
(ரண்புறகு ற கமெரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
Sir, I rise to a point of Order.  
 

නිමඹෝජ  ථථහනහඹථතුභහ 
(தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

මදන ටඹ. 

ප්රහලසන අංථ 6 - 3408/'13- (1),  රු අජිත් කුභහය භවතහ 

 
 රු මජෝන් අභයතුං  භවතහ 
(ரண்புறகு மஜரன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
 රු නිමඹෝජ  ථථහනහඹථතුභනි,  රු අජිත් කුභහය භන්ත්රීකතුභහ 

මනුමන් භහ  එභ ප්රහලසනඹ අවනහ.  
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ඳහර්ලිමේන්තු 

 රු දිමන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்புறகு  றமணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

 රු නිමඹෝජ  ථථහනහඹථතුභනි, ධීය වහ ජරජ ේඳත් 

ංර්ධන අභහත තුභහ මනුමන් එභ ප්රහලසනඹට පිළිතුය  ජභ වහ 

ති මදථථ ථහරඹක් ඉල්රහ සිටිනහ. 
 

ප්රහලසනඹ භතු දිනථ ජ ඉදිරිඳත් කිරීභට නිමඹෝ  ථයන ර ජ. 
றணரம ற்சநரமெ றணத்றற் ெர்ப்தறக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 
නිමඹෝජ  ථථහනහඹථතුභහ 
(தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

Hon. Ravi Karunanayake, what is your point of 

Order? 
 

 රු යවි ථරුණහනහඹථ භවතහ 
(ரண்புறகு ற கமெரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

Point of Order එථක් භතු ථශහභ ඒථට උත්තය මදන්න  
ඕනෆ මන්.    

 
නිමඹෝජ  ථථහනහඹථතුභහ 
(தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

The Chair will have to decide on that. 
 
 රු යවි ථරුණහනහඹථ භවතහ 
(ரண்புறகு ற கமெரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
මනදහ න හඹ ඳත්රයම  හචිථ පිළිතුරු අමප්ක්හ ථයන ප්රහලසන 

ඳවමශොක් තිමඵනහ. අද තිමඵන්මන් ප්රහලසන දවවතයයි. 

 
නිමඹෝජ  ථථහනහඹථතුභහ 
(தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

That is not a point of Order. You have to take that up 

at the Party Leaders' Meeting. 
 
 

ථප්රුථ ආමඹෝජන ණඹ ළඩටවන : විසතය 
கப்மெக்க முலீட்டுக் கடன்  றகழ்ச்ெறத்றட்டம் : றதம் 

KAPRUKA INVESTMENT LOAN PROGRAMME : DETAILS 
 

3868/’13 
 

12.  රු අල්වහජ් ඒ.එච්.එේ. අසර් භවතහ  ( රු ථනථ මවේයත් 
භවතහ මනුට) 
(ரண்புறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர் - ரண்புறகு கணக 

மயத் ெரர்தரக) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer on behalf of the Hon. 

Kanaka Herath) 

මඳොල් ංර්ධන වහ ජනතහ තු ංර්ධන අභහත තුභහම න් 

ඇස ප්රහලසනඹ - (1):  

(අ) (i) ථප්රුථ ආමඹෝජන ණඹ ළඩටවන ඹටමත් 
ක්රිිඹහට නංනු රඵන  හඳිතිම  සබහඹ 
ථමර්ද; 

 (ii) මඳොල් ථර්භහන්තම  උන්නතිඹ උමදහ ථප්රුථ 
ආමඹෝජන ළඩටවමනන් සිුපන දහඹථත්ඹ 
ථමර්ද;  

 (iii) ථප්රුථ ආමඹෝජනඹ ඹටමත් ණඹ රඵහ ජභක් 
සිුපන්මන් නේ, එභ ණඹ පිඹහ  න්නහ ආථහයඹ 
ථමර්ද;  

 (iv) ථප්රුථ ආමඹෝජන ළඩටවන ඹටමත් මේ න 
විට රඵහ ජ ඇති ණඹ මුදර මථොඳභණද; 

 (v) මේ න විට එභ ළඩටවන ක්රිිඹහත්භථ ථයන 
දිස්රිOක්ථ ථමර්ද;  

 (vi) ථප්රුථ ආමඹෝජන ණඹ ළඩටවන  ජඳ හප්ත 
ක්රිිඹහට නළංවීභට ක්රිිඹහ ථයන්මන්ද;  

 ඹන්න එතුභහ මභභ බහට දන්න්මනටුද?     

(ආ) මනොඑමේ නේ,  ඒ භන්ද? 

 

சங்கு அதறறமெத்ற, க்கள் மரட்ட அதறறமெத்ற 

அமச்ெமக் மகட்ட றணர:  

(அ) (i) கப்மெக்க முலீட்டுக் கடன் றகழ்ச்ெறத்றட்டத்றன் 

கலழ் அமுல்தடுத்ப்தடுகறன்ந கமெத்றட்டத்றன் 

இல்பு ரது ன்தமமம்; 

 (ii) சங்குக் மகத்சரறலின் மம்தரட்டுக்கரக 

`கப்மெக்க' முலீட்டு றகழ்ச்ெறத் றட்டத்றணரல் 

ங்கப்தடுகறன்ந தங்கபறப்பு ரது 

ன்தமமம்; 

 (iii) கப்மெக்க முலீட்டின் கலழ் கடன் ங்கப் 

தடுரறன், அக்கடமண லர்க்கும் முமந ரது 

ன்தமமம்; 

 (iv) கப்மெக்க முலீட்டு றகழ்ச்ெறத்றட்டத்றன் கலழ் 

இது ம ங்கப்தட்டுள்ப கடன் சரமக 

வ்பவு ன்தமமம்; 

 (v) ற்மதரது, மற்தடி றகழ்ச்ெறத்றட்டம் அமுல் 

தடுத்ப்தட்டுள்ப ரட்டங்கள் ரம 

ன்தமமம்; 

 (vi) கப்மெக்க முலீட்டு றகழ்ச்ெறத்றட்டத்ம ரடபர 

ற ரலறறல் அமுல்தடுத் டடிக்மக 

மற்சகரள்ரர ன்தமமம் 

 அர் இச்ெமதக்கு அநறறப்தரர? 

(ஆ) இன்மநல், ன்? 
 

 

asked the Minister of Coconut Development and 

Janatha Estate Development:  

(a) Will he inform this House -  

 (i) of the nature of the project implemented 

under the “Kapruka” Investment Loan 

Programme; 

 (ii) of the contribution made by the “Kapruka” 

investment programme for the progress of 

the coconut industry; 

 (iii) if loans are granted under “Kapruka” 

investment, the manner in which the loans 

will be recovered; 

 (iv) the amount of loans that have been granted 

under “Kapruka” Investment by now; 

 (v) the districts in which the aforesaid 

programme is implemented at present; 

 (vi) whether action will be taken to implement 

the “Kapruka” Investment Loan 

Programme islandwide? 

(b) If not, why? 
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 රු ඒ.පී. ජ ත් පුසඳකුභහය භවතහ  
(ரண்புறகு .பீ. ஜகத் புஷ்தகுர) 

(The Hon. A.P. Jagath Pushpakumara) 
 රු නිමඹෝජ  ථථහනහඹථතුභනි, එභ ප්රහලසනඹට පිළිතුය භහ 

බහ ත* ථයනහ.  
 
 
* බහමේඹ භත තඵන රද පිළිතුය: 
* ெதரபீடத்றல் மக்கப்தட்ட றமட : 

* Answer tabled: 

 රු යවි ථරුණහනහඹථ භවතහ 
(ரண்புறகு ற கமெரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
Sir, I rise to a point of Order.  
 
නිමඹෝජ  ථථහනහඹථතුභහ 
(தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

What is your point of Order? 
 
 රු යවි ථරුණහනහඹථ භවතහ 
(ரண்புறகு ற கமெரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
The Committee on Parliamentary Business has given  

approval  for  15 Questions. How has it been reduced to 

14 Questions?  

 
නිමඹෝජ  ථථහනහඹථතුභහ 
(தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

Hon. Member, you cannot question the Chair. 

 
 රු යවි ථරුණහනහඹථ භවතහ 
(ரண்புறகு ற கமெரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
What do you mean? It is a privilege that we have.  

 
නිමඹෝජ  ථථහනහඹථතුභහ 
(தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

It is not a privilege. You have to take it up at the Party 

Leaders' Meeting. That is the appropriate forum for you to 

take it up. 
 
 රු යවි ථරුණහනහඹථ භවතහ 
(ரண்புறகு ற கமெரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
The appropriate forum is the Floor of this House.  

 
නිමඹෝජ  ථථහනහඹථතුභහ 
(தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

This is not the time to raise it, I am sorry. That is not a 

point of Order.  

 

මඳෞ්ධ ලිථ දළනුේ  ජමභන් ඇස ප්රහලසනඹ 
ணற அநறறத்ல் மூன றணர 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE 

 
යතුඳසර  ළටුභ 

த்துதஸ்ன மரல் 
 RATHUPASWELA CONFLICT 

 
 රු යනිල් වික්රේභසිංව භවතහ (විරු්ධධ ඳහර්ලසම  
නහඹථතුභහ) 
(ரண்புறகு றல் றக்கறெறங்க - றர்க்கட்ெற முல்ர்) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe - Leader of the 

Opposition) 

 රු නිමඹෝජ  ථථහනහඹථතුභනි, ඳසු ගිඹ දිනර ළලිමේරිඹ 

ප්රහම්ධලම  ජ ඳහනීඹ ජරඹ රඵහ මදන මර ඉල්රහ උ්ධමඝෝණඹ 
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ඳහර්ලිමේන්තු 

ථයන රද ජනතහට වමුදහ ප්රහවහයඹක් එල්රවීභ ේඵන්ධමඹන් 

භතු ඇති ථරුණුරට යජමඹන් පිළිතුරු ඵරහමඳොමයොත්තු 

මනහ.   

1. ති මදථථ ථහරඹථට මඳය සිට යතුඳසර ප්රහම්ධල ම  
මවේලීස මනිමග්රාොස  ථර්භහන්තලහරහ අට ජනතහ 
තභන්ට ඳහනීඹ ජරඹ රඵහ මදන මභන් ඉල්රහ 
උ්ධමඝෝණඹථ නියත වුණහ. එභ උ්ධමඝෝණමඹන් 
අනතුරු අ ම ෝසතු 01 ළනි දහ  ළලිමේරිඹ න යඹ යුද 
පිටිඹක් ඵට ඳත් වුණහ. වමුදහ වහ  එභ ප්රහම්ධල ළසිඹන් 
ඇතුළු අට ජනතහ අතය ඳළළති  ළටුභ යහ්රිOඹ දක්හ ඇ ජ 
ගිඹහ. ආයක්හ ඳතහ ඳල්ලිඹට ගිඹ භවජනතහට ද වමුදහ 
ප්රහවහය එල්ර ථය තිබුණ  අතය, ඳල්ලිඹ තුශත් මඩි ප්රහවහය 
එල්ර ථය තිමඵනහ.  

 එඳභණක් මනො ප්රහම්ධලම  ළරියහ භහර්  දිමනි ම ොස 
අවට මඩි ප්රහවහය එල්ර  මථොට  තිමඵනහ. භහ භඟ 
හථච්ඡහ ථශ පිරි  වහ භහ වමු වුණ පිරි මභභ මඩි ප්රහවහය 
ේඵන්ධමඹන් ඳළවළදිලි ථශහ.  

2. මභභ  ළටුභ ේඵන්ධමඹන් ප්රහලසන යහශිඹක් ඳළන නළඟී 
තිමඵනහ. මභභ  ළටුභට ේඵන්ධ තත් ථණ්ඩහඹේ 
 ණනහක් සිටින ඵ මඳොලීසිඹ ඳනහ. මථමේ 
මතත්, මභභ සි්ධධිඹට ආණ්ඩු   කිඹන්න ඕනෆ. මභභ 
ප්රහලසනමඹන් ආණ්ඩුට ඳළන ඹන්නට ඵළවළ.  

  2.1. මභභ ප්රහලසනඹ යු්ධධඹක් ඵට ඳරිර්තනඹ මන්න 
ථලින් අදහශ ඳහර්ලස  භඟ හථච්ඡහ ථය ආණ්ඩු 
විඳුභක් මේමේ නළත්මත් ඇයි?  

  මේථ තභයි යට අවන ප්රහධහන ප්රහලසනඹ. මේ සි්ධධිඹට 
දළන් ති මදථ තුනක්  ත වුණහ.  

 2.2. ඳහනීඹ ජර ප්රහලසනඹ මවේතු මථොට ම න ඵළලුේභවය 
ප්රහම්ධලම  ජ උ්ධමඝෝණඹක් ඳළළත්වුණහ. එභ 
උ්ධමඝෝණඹ අන් කිරීමභන් ඳසු නුය 
භහර් ම   භනහ භනඹට කිසිුප ඵහධහක් ඇති 
වුමණ් නළවළ. එමේ නේ ළලිමේරිඹ ප්රහම්ධලඹට 
ඇතුළු වී ථරඵර ඇති ථමශේ ඇයි? එභ ප්රහම්ධලඹට 
වමුදහ ඵර ඇණිඹක් ඹන්නට තිබුණ විමලේ 
ථහයණඹ කුභක්ද කිඹහ අඳට කිඹන්න ඕනෆ. 
ළලිමේරිඹ න යඹ භව ඳහයථ තිමඵන න යඹක් 
මනොමයි. ඒ න යම  එතළන ඳහය වරහ 
තිබුණත්, නහයංර ඉන් ඵළලුේභවය වන්දිඹ 
දක්හ හවන ධහනඹට කිසිභ ඵහධහක් සිුප 
න්මන් නළවළ.   

 3.  ළලිමේරිඹ ප්රහම්ධලඹට මඳොලීසිඹ මඹොදන්මන් නළති 
වමුදහ මඹොදන්න මවේතු මභොථක්ද? හභහන මඹන් 
මඳොලීසිඹ තභයි මඹොදන්න තිබුමණ්. ඳහය අටුය කිරීභක් 
තිබුණහට මභතළන ථළරැල්රක්, මථෝරහවරඹක් තිබුමණ් 
නළවළ.  මභභ  ළටුභ භථඹථට ඳත් කිරීභ වහ මුලින්භ 
මඳොලීසිඹ මඹමදේමේ නළත්මත් ඇයි කිඹහ ඳළවළදිලි ථශ 
යුතුයි.  

 4. භවජන උ්ධමඝෝණඹක් මවෝ මඳශඳහළිඹක් විසුරුහ 
වළරීභට ක්රේභමේද කිටුඳඹක් තිමඵනහ. මඳොලිස ථළයලි 
ථණ්ඩහඹභ මඹදවීභ, ජර ප්රහවහය එල්ර කිරීභ, ථඳුළු  ෆස 
ප්රහවහය එල්ර කිරීභ වහ යඵර් උණ්ඩ ඒ වහ ඳහවිච්චි ථශ 
වළකියි. මඩි තළබීභට මඳය බහහ තුමනන්භ අහද ථශ 
යුතුයි. නමුත් මේ ක්රේභ මේද කිසික් ඉටු වී නළති ඵ මඳනී 
ඹනහ. භහ ටුතන විධිඹට මදඳළත්මත්භ අඹ ඔඹ 
ක්රේභමේදරට මුහුණ  ජ තිමඵනහ.  

 5. අකිර දිමන්ස ජඹර්ධන, යවිහන් මඳමර්යහ ඹන සිසුන් වහ 
නිරන්ත පුසඳකුභහය ඹන අඹ මභභ උ්ධමඝෝණඹට 
ේඵන්ධ වම  නළවළ. රැකිඹහට ම ොස නි ඵරහ 

ඳළමිමණමින් සිටි තභ භෆණිඹන් ථළහ ම න ඒභට ගිඹ 
අකිර දිමන්ස ජඹර්ධන ශි ඹහ එභ ප්රහවහයඹට රක් ව 
අතය, යවිහන් මඳමර්යහ සිසුහ ඳන්ති අන් වී නි ථයහ 
ඳළමිමණමින් සිටිඹ ජ මභභ මේදනීඹ ඉයණභට මුහුණ  ජ 
තිමඵනහ. යවිහන්ට මේථ සිුප වුමණ් රෑ 8ට මඳෞ්ධ ලිථ 
ත්තක් වයවහ එන විටයි. නිරන්ත පුසඳකුභහය රැකිඹහට 
ම ොස නළත තභ නහතළන් මඳොශට ඳළමිමණමින් සිටිඹ ජ 
ප්රහවහයඹට රක් තිමඵනහ. යවිහන් මඳමර්යහ සිසුහ 
මභය අමඳො උස මඳශ විබහ ඹට මඳනී සිටීභට 
නිඹමිත සිටි අසථහථ මභභ ප්රහවහයමඹන් ජීවිතක්ඹට 
ඳත්වී තිමඵනහ.  

 6. එඳභණක් මනො භහධ මේ ජන්ට එල්ර ව ප්රහවහය 
ේඵන්ධමඹන්ද ඳරීක්ණඹක් ඳළළත්විඹ යුතුයි.  

 7. මභභ  ළටුභ මනත් ථණ්ඩහඹේ විසින් උසි  ළන්වහ ඹළයි 
ීමභට තිමඵන හක්ෂි මභොනහද?  

මනත් ථණ්ඩහඹේ විසින් සිුප ථශහඹ කිඹරහ කිඹනහ නේ  ඒ 

 ළන හක්ෂි  තිමඵන්නට ඕනෆ.  මභභ සි්ධධිඹ ේඵන්ධමඹන් මුළු 

යටටභ පිළි ත වළකි සහධීන ඳරීක්ණඹක් ඳළළත්විඹ යුතුයි. 

වමුදහමන් ඳරීක්ණඹක් ථයනහඹ කිඹන එථ මනොමයි අඳට 

ඕනෆ. මේ ේඵන්ධමඹන් භමවේසත්රයහත් උහවිමඹන් සහධීන 

ඳරීක්ණඹක් මථමයන්නට ඕනෆ.  

ඳහනීඹ ජරඹ මුල් ථය  නිමින් ඇති ව මභභ ප්රහලසනඹට වහභ 

විඳුේ රඵහ මදන මර භහ ආණ්ඩුමන් ඉල්රහ සිටිනහ. 

ජීවිතක්ඹට ඳත් ව අටුංථ ඳහල් දරුන්මනි වහ තරුණඹන්මනි 

ජීවිතරට මුදලින් ටිනහථභක් දිඹ මනොවළකි වුත්, ඒ ඝහතනඹට 

රක්වන්ට වහ තුහර රළබන්ට ෆහීභථට ඳත් විඹ වළකි න්දි 

මුදරක් ථඩිනමින් රඵහ මදන මභන්ද භහ ආණ්ඩුමන් ඉල්රහ 

සිටිනහ.   
 රු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භවතහ (හරිභහර්  වහ ජර 
ේඳත් ථශභනහථයණ අභහත තුභහ ව ඳහර්ලිමේන්තුමේ 
බහනහඹථතුභහ ) 
(ரண்புறகு றல் ெறநறதரன  ெறல்ர - லர்ப்தரெண, லர்ப 

முகரமத்து அமச்ெமெம் தரரளுன்நச் ெமத முல்மெம்) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva - Minister of Irrigation 

and Water Resources Management and Leader of the House 

of Parliament)  

 රු නිමඹෝජ  ථථහනහඹථතුභනි,  රු විඳක් නහඹථ යනිල් 

වික්රේභසිංව භළතිතුභහ විසින් සථහය නිමඹෝ  23(2) ඹටමත් අන 

රද ප්රහලසනඹට පිළිතුය මභමේයි. 

2013 අම ෝසතු භ 01 ළනි දින ළලිමේරිඹ ප්රහම්ධලම  සිුප ව 

සි්ධධිඹ පිළිඵ  රු යනිල් වික්රේභසිංව භළතිතුභහ  මභභ   රු 

බහමේ  ජ  ප්රහලසනඹක් නළඟීභ පිළිඵ එතුභහට සතුතින්ත මමි. 

එමේ සතුතින්ත නුම  මභභ සි්ධධිඹට අදහශ ළඵෆ ඳසුබිභ මභභ 

 රු බහටත්, යටටත් කිඹහ ඳෆභට යජඹට අසථහක් රළමඵන 

මවයිනි.  

විඳක් නහඹථතුභහ සිඹ ප්රහථහලම  නඟහ ඇති ප්රහලසනරට 

පිළිතුරු  ජභට ප්රහථභ එතුභහටත්, මභභ  රු බහටත්, මභභ 

උ්ධමඝෝණඹට ඳසුබිේ ව සි්ධධීන් පිළිඵ විසතයහත්භථ 

විග්රාවඹක් රඵහ  ජභට ථළභළත්මතමි.  

මභභ ප්රහලසනඹ මුලින්භ ඳළන නළඟුමණ් 2013.07.16 ළනි දින 

යතුඳසර මවේලීස ආඹතනම , මනිමග්රාොස  ථර්භහන්තලහරහ 

අට ප්රහම්ධලහසීන් විසින් එභ ප්රහම්ධලම  සිුප වී ඇතළයි කිඹනු 

රඵන ඳහරිරිථ වහනිඹක් වහ ඳහනීඹ ජරඹ  අපිරිසිුපවීභ පිළිඵ 

ප්රහහම්ධශීඹ බහ භන්ත්රීකය ඹකු මත ථයන රද භවජන ඳළමිණිලි 

භතඹ.  
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[ රු  යනිල් වික්රේභසිංව  භවතහ] 



2013  අම ෝසතු  06   

මේ පිළිඵ නිමඹෝජ  අභහත  රන්ත අරගිඹන්න 

භළතිතුභහ වහ නිමඹෝජ  අභහත  ඳණ්ඩු ඵණ්ඩහයනහඹථ භළතිතුභහ 

දළනුත් ව වහභ,  ආර්ථිථ ංර්ධන අභහත   රු ඵළසිල් 

යහජඳක් භළතිතුභහ වහ  ේඳව දිස්රිOක් මල්ථේයඹහ වහ අදහශ 

ප්රහහම්ධශීඹ බහ වහ භධ භ ඳරිය අධිථහරිඹ ඇතුළු ආඹතන 08ක් 

දළනුත්මථොට මභභ ප්රහලසනඹ පිළිඵ ඳරීක්හ මථොට හර්තහ 

ථයන මර උඳමදස මදන ර ජ.  

ඉන් අනතුරු 2013.07.19 ළනි දින  ේඳව,  නළුපන් මු 

අංථ 122 දයන සථහනම  පිටුටි මයෝවණ වික්රේභආයච්චි භවතහමනි 

නිමේ  ජ  අදහශ මෞඛ  වද  නිරධහරින්, ප්රහහම්ධශීඹ බහ 

නිරධහරින්, ජර ේඳහදන භණ්ඩරම  නිරධහරින් භඟ  වහ අට 

ප්රහම්ධලහසීන් 200ථට අධිථ පිරික් නිමඹෝජ  අභහත  රන්ත 

අරගිඹන්න භළතිතුභහ භඟ හථච්ඡහක් ඳත්න රද අතය, 

එටු ජ මේ පිළිඵ දළනට  ථය ම න ඹන ඳරීක්ණ 

ේඵන්ධමඹන්ද, පිරිසිුප ඳහනීඹ ජරඹ ජනතහට ළඳී භ වහ 

 නු රඵන මථටි ථහලීන වහ දිගු ථහලීන පිඹය ේඵන්ධමඹන්ද 

දළනුත් කිරීභ ථයන ර ජ. තද, අදහශ ඳරීක්ණ හර්තහ රළබීමභන් 

ඳසු ඒ අනු අල  ථටයුතු ථයන ඵද ඔවුන්ට දන්න ර ජ.  

එභ හථච්ඡහමේ ජ, දළනට ඳරීක්ණ ඳත්න ආඹතනරට 

අභතය ය ඳරීක්ථයඹහ භන්න්ද ජරම  ගුණහත්භථ තත්ත්ඹ 

පිළිඵ හර්තහක් රඵහ  ත යුතු ඵට ප්රහම්ධල හසීන් විසින් 

ඉල්රහ සිටින රදි. ඒ අසථහමේ ජභ එළනි හර්තහක් වහභ රඵහ 

 න්නහ මර ළලිමේරිඹ මඳොලිස සථහනහධිඳතියඹහ මත 

උඳමදස මදන රදි.  

පිරිසිුප ඳහනීඹ ජරඹ රඵහ  ජමේ ක්රේභමේදඹ ක්රිිඹහත්භථ ථය 

වීමේ ජ,  මුදල් ම හ නශ ජරඹ රඵහ  ළනීභට ප්රහම්ධලහසීන් මේ 

අසථහමේ ජ  ඇථළභළත්තක් දක්න ඵ මඳනී ගිඹ මවයින් භවය 

වහ  ේඳව ප්රහහම්ධශීඹ බහ භන්න් මනොමිරම  ඳහනීඹ ජරඹ රඵහ  ජභ 

වහ ජර ටළංකි සථහපිත ථයන රදි. දළනටභත් භවය ප්රහහම්ධශීඹ 

බහ භන්න් ඒ වහ ලීටර් 500 ටළංකි 14ක්, ලීටර් 1000 ටළංකි 

33ක්ද,  ේඳව ප්රහහම්ධශීඹ බහ භන්න් ලීටර් 500 වහ ලීටර් 1000 

ටළංකි 200ක්ද රඵහ  ජ ඇත.  

ප්රහම්ධලම  ජනතහ විසින් භතු ථයන රද ථරුණු පිළිඵ 

තියහය විඳුේ රඵහ  ජභට යජඹත්, ප්රහම්ධලම  ම්ධලඳහරන 

නහඹථත්ඹත් මභමේ ථටයුතු ථයමින් සිටිඹ ජ ජලි භ 27 න දින 

ඉවත ීම ථර්භහන්තලහරහ ඉදිරිපිට ථර්භහන්තලහරහ වහ හ 

දභන මර ඉල්රහ උ්ධමඝෝණඹක් ආයේබ ථයන රදි. එදින 

ළලිමේරිඹ, යතුඳසර වන්දිඹ ඳහය අටුය ථයමින් ඳළඹ වඹක් 

ඳභණ උ්ධමඝෝණඹථ මඹමදන රදි. මඳොලීසිඹ භන්න් 

උ්ධමඝෝණථරුන්ට ථරුණු ටවහ  ජමභන් ඳසු හභථහමී එභ 

සථහනමඹන් ඉත් වීභට උ්ධමඝෝණථරුන් ථටයුතු ථයන රදි.  

උ්ධමඝෝණථරුන් නළත 28 න දින ථර්භහන්තලහරහ හ 

දභන මරට උ්ධමඝෝණඹක් ආයේබ ථයන රදි. 

උ්ධමඝෝණථරුන්ම න් මථොටක් ථර්භහන්තලහරහ ඉදිරිපිට 

උ්ධමඝෝණඹ ථයන රද අතය, තත් මථොටක් යතුඳසර 

ක්රීnඩහං ණඹ අර උ්ධමඝෝණම  මඹමදන රදි.  

මභභ උ්ධමඝෝණඹ හභථහමී මර විහ ප්රහලසනඹ භථඹථට 

ඳත් කිරීභ වහ  ේඳව දිස්රිOක් ඳහර්ලිමේන්තු භන්ත්රීක වහ නිමඹෝජ  

අභහත   රු රන්ත අරගිඹන්න භවතහත්, ඳහර්ලිමේන්තු          

භන්ත්රීක රුන් යණතුං  භවතහත්, ඵසනහටුය ඳශහත් බහමේ බහඳති 

සුනිල් විමජ්යත්න භවතහත්, භවය වහ  ේඳව ප්රහහම්ධශීඹ බහ 

බහඳතිරුනුත්,  ේඳව දිස්රිOක් මල්ථේතුභහත්, ඉවතීම  ළටලුට 

අදහශ න යහජ  ආඹතනර  නිමඹෝජිතඹන් වහ අදහශ 

ථර්භහන්තලහරහමේ ඳහරන අධිථහරිඹත් භඟ  ේඳව දිස්රිOක් 

මල්ථේ ථහර්ඹහරම  ජ උ්ධමඝෝණථරුන් නිමඹෝජනඹ ථයන 

නිමඹෝජිතඹන් 45 මදනකුද ම න්හ ඳළඹ තුන වභහයථ 

හථච්ඡහක් ඳත්න රදි. එභ හථච්ඡහට  මඳොලීසිඹත් වබහගි 

විඹ.  

මඳොලීසිඹ භන්න් එභ ථර්භහන්තලහරහ හ දළමීභ වහ 

අධිථයණම  නිමඹෝ ඹක් රඵහ  ළනීභට ජලි භ 23, 27 ව 31 

ඹන දිනඹන්ටු අධිථයණමඹන් ඉල්ලීේ ථයන රදි.  

( ේඳව උහවිම  නඩු අංථ 791-2013 වහ B 1425-2013) 

අධිථයණඹ භන්න් එභ අසථහමේ ජ මඳොලීසිඹට දන්හ සිටිම  

අදහශ ආඹතනඹන්ම න් ජරඹ පිළිඵ හර්තහන් රඵහ 

 ළනීමභන් ඳසු මභභ ඉල්ලීේ ථයන  මරයි.  

මභභ උ්ධමඝෝණඹ නත්හ දළමීමේ ප්රහහමඹෝගිථ ක්රේභමේදඹක් 

මර ප්රහම්ධලම  ම්ධලඳහරනහධිථහයඹ ථර්භහන්තලහරහමේ 

ඳහරථයින්ම න් මභභ ථර්භහන්තලහරහ තහථහලිථ හ දභන 

මර ජලි භ 31න දින ඉල්ලීභක් ථයන රද අතය, එීම ඉල්ලීභට 

අනත මමින් තහථහලිථ ථර්භහන්තලහරහ හ දළමීභට 

ථර්භහන්තලහරහමේ ඳහරනහධිථහයඹ එථඟ න ර ජ.  

මේ අතය තුය ජ උද සමඝෝණථරුන් ථර්භහන්තලහරහ හ 

දභහ තිබිඹ ජත් උ්ධමඝෝණඹ මනොනත්හ ඳත්හ ම න ඹන ඵ 

මඳනී ගිඹ මවයින්, අම ෝසතු භ ඳශමුන දින ඳසරු 4.00ට 

ආයක්ථ අභහත හංලම  ජ ආයක්ථ මල්ථේතුභහ අදහශ 

ඳහර්ලසථරුන් ථළහ මේ පිළිඵ ථරුණු ඳවදහ  ජභ භත මභභ 

අසථහමේ ජ එභ ථර්භහන්තලහරහ ත ුපයටත් අදහශ 

ආඹතනඹන්ම න් හර්තහ රඵහ  න්නහ මතක් තහථහලිථ හ 

දළමීභට ඳහරනහධිථහයඹ ත ුපයටත් එථඟ න ර ජ.  

එමේභ තහථහලිථ ජරඹ ළඳී භ වහ ටළංකි රඵහ  ජභටත්, 
නශ ජරඹ රඵහ  ජභ වහ ජර නශ එලීභටත් එටු ජ එථඟතහථට 

ඳළමිමණන ර ජ. මභභ එථඟතහ භත උ්ධමඝෝථයින්ට මභභ 

එථඟතහ දළනුේ  ජ උ්ධමඝෝණඹ නතය ථයන ඵට හථච්ඡහට 

ේඵන්ධ ව උ්ධමඝෝථයින්මනි නිමඹෝජිතයින් එථඟ න ර ජ.  

එභ අසථහ මේ ජ උ්ධමඝෝණථරුන් නිමඹෝජනඹ ථයන 

නිමඹෝජිතයින් ඇතුළු සිඹලු මදනහ මභභ ප්රහලසනඹ භථඹථට ඳත් 

ථය  ළනීභට එථඟ මමින් විසිය ඹන ර ජ.  

එභ රැසවීභට  රු ආර්ථිථ ංර්ධන ඇභතිතුභහ නිමඹෝජනඹ 

ථයමින් නිමඹෝජ  අභහත   රු රන්ත අරගිඹන්න භළතිතුභහද, 

ඳහර්ලිමේන්තු භන්ත්රීක  රු රුන් යණතුං  භළතිතුභහ වහ  ේඳව 

දිස්රිOක් මල්ථේතුභහ ඇතුළු නිරධහරින්ද වබහගි න ර ජ.  

එදිනභ එනේ අම ෝසතු භ ඳශමුන දින  6.00 ඳභණ 
න විට ළලිමේරිඹ ප්රහම්ධලම  ඳහය වයස ථයමින් සිටි 

උ්ධමඝෝථයින් මත ආයක්ථ මල්ථේතුභහමනි ප්රහධහනත්මඹන් 

විමයෝධතහ ඳහර්ලසඹ භඟ ඳළළත් ව හථච්ඡහමේ එථඟත්ඹ 

පිළිඵ ලබ්ද විථහලන ඹන්ත්රය භන්න් දළනුේ මදන රද අතය, එටු 

රැස සිටි පිරිමන් මථොටක් ප්රීසති මඝෝහ නඟමින් සමේච්ඡහමන් 

විසිය ඹන ර ජ. මභභ ප්රහථහලඹ දළනුේ  ජභට මඳය ඳසරු 2.30ට 

ඳභණ ඳළඹ මදථථ ථහරඹක් තිසමේ මථොශම - නුය ඳහය අටුය 

ථය ම න සිටි ජනතහට ආයක්ථ අංල භන්න් ථරුණු ඳළවළදිලි 

කිරීමභන් අනතුරු ඔවුන් සමේච්ඡහමන් එභ සථහනමඹන් ඵළවළය 

න ර ජ. ළලිමේරිඹ ඳහය වයස ථයමින් සිටි පිරිමන් මථොටක් 

ඉවත ීම ඳරිදි ජඹ මඝෝහ ඳත්හ ඉත් ගිඹද, ථරවථහරී පිරික් 

එටු රැඳී සිටිමින්, ආයක්ථ අංලරට  ල්  මින්, මඳට්රහල් 

මඵෝේඵ වීසි ථයමින් ආයක්ථ අංල භඟ  ළටීභක් ඇති ථය 

 න්නහ ර ජ. 

ආයක්ථ අංල මත ථරවථහරී පිරි අතරින් මඩි තළබීභක් 

සිුප වී ඇති ඵටද හර්තහ වී ඇත. මේ පිළිඵ පුළුල් ඳරීක්ණඹක් 

45 46 



ඳහර්ලිමේන්තු 

දළනට  ථය ම න ඹනු රළමබ්. එමේභ එභ පිරි යජම  වහ භවජන 

ම්ධඳශ විනහල කිරීමේ   ක්රිිඹහලිඹථ මඹුපණු  අතය, ළලිමේරිඹ 

ති මඳොශ ථඩහ බි දභහ අරහබ වහනි ථයන රද අතය ත්රීක- විරර් 

යථඹථට ගිනි තඵහ ඇත. මභභ  තත්ත්ඹ භර්දනඹ කිරීභ වහ 

ආයක්ථ අංලරට පිඹය  ළනීභට සිුප විඹ. ථරවථහරී පිරික් 

විසින් ථයන රද ප්රහචණ්ඩථහරී  ක්රිිඹහ නිහ ළලිමේරිඹ මඳොලිස 

සථහනහධිඳතියඹහටත්, යුද වමුදහ නිරධහරින් 8 මදනකුටත් 

ඵයඳතශ තුහර සිුප ව අතය, මභභ තත්ත්ඹ ඳහරනඹ කිරීභටත්, 

තභ ආත්භහයක්හ වහත් ජීවිත වහ භවජන ම්ධඳශ ආයක්හ 

කිරීභ වහත් අල  පිඹය  ළනීභට ආයක්ථ අංලඹන්ට සිුප 

විඹ. ඉවත ීම ථරුණු අනු මභභ ප්රහලසනඹ විඳීභ වහ යජඹ විසින් 

ඉතහභ ඉසිල්මරන් අදහශ ඳහර්ලසඹන් භඟ හථච්ඡහ කිරිභ 

ඳභණක් මනො, ඔවුන්මනි ඉල්ලීේ වහ ඉතහභ නභ ශීලී 

ථටයුතු ථය ඇති ඵ   රු විඳක් නහඹථයඹහට ඉතහභ ඳළවළදිලි 

නු ඇත. 

ආයක්හ වහ ඳල්ලිඹට ගිඹ ජනතහට වමුදහ ප්රහවහය එල්ර 

ථමශේ ඹයි විඳක් නහඹථයඹහ ථය ඇති ප්රහථහලඹ යජඹ තයම භ 

ප්රහතික්මේඳ ථයයි. ළලිමේරිම  සිුප ව සි්ධධිඹ භථඹථට ඳත් කිරීභ 

වහ එභ සි්ධධිඹ ආයේබම  සිටභ එටු මඳොලීසිඹ සිටි ඵත්, මභභ  

 ළටලු භථඹථට ඳත් කිරීභට මඳොලීසිඹ විසින් ෆභ 

උත්හවඹක්භ දයහ ඇති ඵත්  ඳළවළදිලිඹ. මභභ  සි්ධධිමඹන් මිඹ 

ගිඹ වහ තුහර වන් ේඵන්ධ  භමවසත්රයහත් ඳරීක්ණ ආයේබ  

ථය ඇත. භමවසත්රයහත් ඳරීක්ණමඹන් භතු න තත්ත්ඹ පිළිඵ 

ආයක්ථ අංල විසින් ඳරීක්ණඹක් සිුප ථයන ඵද  ීමමභන් 

ප්රහථහල ථයමි. එමේභ ජනභහධ මේ ජන්ට එල්ර වම  ඹයි කිඹනු 

රඵන ප්රහවහය ේඵන්ධමඹන්ද එීම ඳරීක්ණම  ජ ථරුණු මොඹහ 

ඵරන ඵ දන්නු ථළභළත්මතමි.   

මභභ  ළටුේ මනත් ථණ්ඩහඹේ භන්න් උසි ළන්වහද ඹන්න 

පිළිඵ මොඹහ ඵරන ඵද එමේ මනත් ථණ්ඩහඹේ ඇමතොත් 

එභ ථණ්ඩහඹේ වඳුනහ  ළනීභට හභඹ    රු  ථයන ෆභ 

යටළසිමඹකුමනිභ උඳථහයඹ අල  න ඵද දන්මි. අදහශ 

ථර්භහන්තලහරහමන් මභභ සි්ධධිඹ ඇති වීභට මඳය සිටභ 112 

මදනකුමනි ඳභණ ථණ්ඩහඹභක් මේමඹන් ඉත් ථය ඇති ඵට 

හක්ෂි රළබී ඇති මවයින් මභභ මේථඹන් ඉත් කිරීභ නිහ 

ඔවුන්ම න් ඹේ මථොටක් මවෝ මභභ සි්ධධිඹ පිටුඳ සිටින ඵ 

මවෝ, ඹේ ඵරමේ ඹක් මභභ  ළටලු උත්න්න කිරීභට ථටයුතු 

ථමශේද ඹන්න පිළිඵ මඳොලීසිඹ ඳරීක්ණ ඳත්න ඵ දන්නු 

ථළභළත්මතමි. 

ඳහනීඹ ජර ප්රහලසනඹට දළනටභත් තහථහලිථ විඳුේ රඵහ  ජ ඇති 

ඵද, ඒ වහ තියහය විඳුේ රඵහ  ජභට ථරථ සිටභ ථටයුතු 

ආයේබ ථය  ඇති ඵද මභභ  රු බහට දන්මි. මභභ 

සි්ධධිමඹන් ජීවිතක්ඹට ඳත් ව වහ තුහර  රළබුන්ට වන 

ළරසීභට යජඹ දළනටභත් ක්රිිඹහ ථයම න ඹන ඵද දන්මි. 

මභභ සි්ධධිමඹන් ම්ධලඳහරන හසි රඵහ  ළනීභ වහ භවය 

පිරිස ථටයුතු ථයන ඵ මඳනී ගිඹද විඳක් නහඹථතුභහමනිද 

වමඹෝ ඹ ඇති මභභ ප්රහලසනඹට තියහය විඳුභක් රඵහ  ජමේ 

අයමුණින්  ේඳව දිස්රිOක් මල්ථේ ථහර්ඹහරම  ජ  ආර්ථිථ 

ංර්ධන අභහත   රු ඵළසිල් යහජඳක් භළතිතුභහමනි 

ප්රහධහනත්මඹන් ඳත්න රද හථච්ඡහ වහ එක්ත් ජහතිථ 

ඳක්  ේඳව දිස්රිOක් නහඹථත්ඹ වහ ජනතහ විමුක්ති මඳයමුමණ් 

නිමඹෝජිතඹන්ද, භවජන නිමඹෝජිතරුන්ද වබහගී වී මභභ 

ප්රහලසනඹ මද විිත භනකින් ප්රහමේල වීභ පිළිඵ ඔවුන් සිඹලු 

මදනහට යජම  සතුතිඹ පිරිනභමි. මභභ මේදජනථ සි්ධධිමඹන් 

ජීවිතක්ඹට ඳත්ව වහ තුහර රළබ අඹලුන්ට වහ ඔවුන්මනි 

ඳවුල්ර හභහ ජිථඹන්ට යජම  ංමේ ඹ ප්රහථහල ථයන අතය, 

මභභ සි්ධධිඹ පිළිඵ සහධීන ඳරීක්ණඹක් අනිහර්ඹමඹන්භ 

සිුප ථයන ඵ යජඹ මනුමන් මභභ  රු බහට දන්හ සිටිනු 

ථළභළත්මතමි. මඵොමවොභ සතුතියි. 

 
 රු යනිල් වික්රේභසිංව භවතහ 
(ரண்புறகு றல் றக்கறெறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe) 

 රු නිමඹෝජ  ථථහනහඹථතුභනි, භහ   ීමභකිනුයි මේ 

ප්රහථහලඹ ථමශේ. ඒ හමනිභ  ඒථ භථඹථට ඳත් ථයන්න ඕනෆ 

නිහ එක්ත් ජහතිථ ඳක්ම  භන්ත්රීකරුනුත් අමනක් විරු්ධධ 

ඳක් භන්ත්රීකරුනුත් හථච්ඡහට වබහගී වුණහ. ඒත් ඒ ජනතහ 

මනුමන් කිඹන්න අඳට   ීමභක් තිමඵනහ, ඒ ප්රහම්ධලම  

ථවුරුත් තුක්කු ඳහවිච්චි ථමශත් නළවළ; මඳට්රහල් මඵෝේඵ 

 ළහුමත් නළවළ කිඹන එථ. භභ භහතමල් ඉරහ එන මථොට 

6.30ට, 7.00ට ඳභණ  භමනි ජං භ ුපයථථනඹ වයවහ භහ ඇභතුහ.  

එතළන මිනිසසු ථථහ ථයන ලබ්දඹත් එක්ථ භට ඇහුණහ, පිටුඳසින් 

මඩි තිඹන ලබ්ද.  මභතළන ජ යුද වමුදහට විරු්ධධ මචෝදනහක් 

නළවළ. ඒත් වමුදහමේ භවය නිරධහරින්මනි ක්රිිඹහ ථරහඳඹ  ළන 

මචෝදනහක් තිමඵනහ. ඒහ  ළන අපි මවොඹරහ ඵරන්න අල යි.  

වමුදහ මේ අසථහමේ ජ මභමවභ ප්රහථහල ථයනහ නේ,  "මඵෝේඵ 

 ළහුහ, මඩි තිබ්ඵහ" කිඹරහ අඳට කිඹනහ නේ ඒථ පිළි න්මන් 

නළවළ. ඒ ප්රහම්ධලම   ජනතහ දන්නහ  එමවභ එථක් සිුප වුමණ් 

නළවළ කිඹරහ.  

විමලේමඹන්භ ඒ අසථහමේ ජ  හභථහමී අභඟුමල් ථටයුතු 

ඳත්න්නඹ කිඹහ භහ ථයපු ඉල්ලීභ ජනතහ පිළි ත්තහ. භමනි 

යුතුථභක් තිමඵනහ භහ ථලින් නිමඹෝජනඹ ථයපු ඒ ජනතහ 

 එමවභ ළඩ ථටයුත්තක් ථමශේ නළවළ කිඹන එථ කිඹන්න.  ඒ 

ඇති  වුණු සි්ධධිඹ ඇත්ත ලමඹන්භ  ඇති වුමණ් ඇයි කිඹන එථ 

 ළන මඳොලීසිඹ මවෝ වමුදහ පිළිතුරු දිරහ නළවළ. ඉතින්  ඒථ  ළන 

සහධීන ඳරීක්ණඹක් ඳත්න්මන් මථොමවොභද කිඹරහ අපි දළන 

 න්න ඕනෆ. 
 

 

නිමඹෝජ  ථථහනහඹථතුභහ 
(தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ප්රහධහන ථටයුතු. අද දින න හඹ ඳත්රයම  විඹ අංථ 1 ව 2. 

විමලේ මමශ බහණ්ඩ ඵුප ඳනත ඹටමත් නිඹභඹ.   

 
 රු යවි ථරුණහනහඹථ භවතහ 
(ரண்புறகு ற கமெரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
නිමඹෝජ  ථථහනහඹථතුභහ 
(தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

Hon.  Ravi Karunanayake, what is your point of 

Order? 

 
 රු යවි ථරුණහනහඹථ භවතහ 
(ரண்புறகு ற கமெரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
Yesterday, Sir, at 12 o’clock, I handed over a 

Question of Privilege to the Secretary-General of  

Parliament. I was told to meet up with the Hon. Speaker. 

As he was not there, I did speak to you; I did also confer 

with the Secretary-General. But, that Question of 

Privilege was not mentioned. Generally, after Questions, 
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under Standing Order No. 23(2),  it  is  the time for 

Questions of Privilege.  

 
නිමඹෝජ  ථථහනහඹථතුභහ 
(தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

Hon. Member, as per Section 8 of Part A of the 

Schedule of the Parliament (Powers and Privileges) Act, it 

is limited to a statement made in Parliament. But, 

anyway, let me consult the Hon. Speaker when he returns 

and seek his advice in order to allow this matter.  
 
 රු යවි ථරුණහනහඹථ භවතහ 
(ரண்புறகு ற கமெரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
Hon. Deputy Speaker, do you think this information 

does not qualify - 

 
නිමඹෝජ  ථථහනහඹථතුභහ 
(தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

Though I am not bound to answer you, I will read out 

Section 8 of the Schedule Part A of the Parliament 

(Powers and Privileges) Act, under which you are 

qualified.  

It states, I quote:  

“The publication of any defamatory statement concerning any 

member in respect of his conduct as a member.” 

So, under this section, only a Member is qualified. 

Therefore, let me consult the Hon. Speaker and come 

back to you. - [Interruption.] 

 
 රු යවි ථරුණහනහඹථ භවතහ 
(ரண்புறகு ற கமெரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
You are predetermined and giving an answer. You do 

not know the question I am going to pose to you. The 

question here, Hon. Deputy Speaker, is a reference that 

was made in the “දිනමිණ" ඳත්තමර් - 

 
නිමඹෝජ  ථථහනහඹථතුභහ 
(தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

I am sorry, I will get an Order from the Hon. Speaker. 

As it appears, you are not entitled -  

 
 රු යවි ථරුණහනහඹථ භවතහ 
(ரண்புறகு ற கமெரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
We are permitted -  

 
නිමඹෝජ  ථථහනහඹථතුභහ 
(தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

Let me consult the Hon. Speaker and see whether you 

could be accommodated. Thank you very much.   

 රු රක්සභන් ඹහඳහ අමබ්ර්ධන භවතහ. 

 රු යවි ථරුණහනහඹථ භවතහ 
(ரண்புறகு ற கமெரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
 රු අල්වහජ් ඒ.එච්.එේ. අසර් භවතහ 
(ரண்புறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

Your point of Order is over.- [Interruption.] 
 
නිමඹෝජ  ථථහනහඹථතුභහ 
(தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

You raised it -  

 
 රු යවි ථරුණහනහඹථ භවතහ 
(ரண்புறகு ற கமெரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
Yes, I have raised it but I need a comprehensive 

answer. 
 

නිමඹෝජ  ථථහනහඹථතුභහ 
(தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

I am not bound to give you an answer. - 

[Interruption.] 

 
 රු අල්වහජ් ඒ.එච්.එේ. අසර් භවතහ 
(ரண்புறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

The Hon. Deputy Speaker gave an Order.  - 

[Interruption.] 

 
නිමඹෝජ  ථථහනහඹථතුභහ 
(தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

I am not bound to give you an answer from the Chair. 

- [Interruption.] 

 
 රු අල්වහජ් ඒ.එච්.එේ. අසර් භවතහ 
(ரண்புறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

Sir, he cannot question the Chair. 
 

 රු යවි ථරුණහනහඹථ භවතහ 
(ரண்புறகு ற கமெரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
These are actually - [Interruption.] 

 
 රු අල්වහජ් ඒ.එච්.එේ. අසර් භවතහ 
(ரண்புறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

Sir, there! He is threatening you. You cannot allow 

that. - [Interruption.] 
 

නිමඹෝජ  ථථහනහඹථතුභහ 
(தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

We are governed by the Parliament (Powers and 

Privileges) Act and the Standing Orders. So, as I told you, 

let me consult the Hon. Speaker and come back to you.  

දළන්,  රු රක්සභන් ඹහඳහ අමබ්ර්ධන භවතහ.   
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ඳහර්ලිමේන්තු 

විමලේ මශ බහණ්ඩ ඵුප ඳනත : නිඹභඹ 
றமெட றரதரப் தண்ட  அநவீட்டுச் 

ெட்டம்: கட்டமப 
SPECIAL COMMODITY LEVY ACT : ORDER 

 

 

[අ.බහ. 2.16] 

 
 රු රක්ෂ්සභන් ඹහඳහ අමබ්ර්ධන භවතහ (ආමඹෝජන 
ප්රහර්ධන අභහත තුභහ) 
(ரண்புறகு னக்ஷ்ன் ரப்தர அமதர்ண - முலீட்டு 

ஊக்குறப்பு அமச்ெர்) 

(The Hon. Lakshman Yapa Abeywardena - Minister of 

INVESTMENT PROMOTION) 

 රු නිමඹෝජ   ථථහනහඹථතුභනි, අග්රාහභහත තුභහ ව බු්ධධ 

ලහන වහ ආ මිථ ථටයුතු අභහත තුභහ මනුමන් භහ ඳවත 

වන් මඹෝජනහ ඉදිරිඳත් ථයනහ : 

 "ආණ්ඩුක්රේභ  සථහමේ 44(2) ළනි  සථහ භඟ කිඹවිඹ යුතු, 2007 

අංථ 48 දයන විමලේ මශ බහණ්ඩ ඵුප ඳනමත් 2 ළනි  න්තිඹ ඹටමත්, 

විමලේ මශ බහණ්ඩ ඵුප ේඵන්ධමඹන් ජනහධිඳතියඹහ විසින් හදන 

රුප, 2013 භළයි 03 දිනළති අංථ 1808/21 දයන අති විමලේ  ළට් ඳත්රයම  

ඳශ ථයනු රළඵ, 2013.07.12 දින ඉදිරිඳත් ථයන රද නිඹභඹ අනුභත ථශ 

යුතු ඹ. 

 (අභහත  භණ්ඩරම  අනුභතිඹ දන්හ තිමබ්.)" 

 රු නිමඹෝජ  ථථහනහඹථතුභනි, 2007 අංථ 48 දයන විමලේ 

මශ බහණ්ඩ ඵුප ඳනත  ඹටමත් නිකුත් ථයන රද  ළට් 

නිමේදනඹ  ඳහර්ලිමේන්තුමේ අනුභළතිඹ වහ ඉදිරිඳත් කිරීභ- 
[ඵහධහ කිරීභක්] 

 
 රු යවි ථරුණහනහඹථ භවතහ 
(ரண்புறகு ற கமெரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
නිමඹෝජ  ථථහනහඹථතුභහ 
(தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

Hon. Member, I gave you a Ruling.  
 

 රු යවි ථරුණහනහඹථ භවතහ 
(ரண்புறகு ற கமெரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
No, no, that is not enough. 

 

නිමඹෝජ  ථථහනහඹථතුභහ 
(தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

How can you say that it is not enough? - 

[Interruption.] 

 
 රු යවි ථරුණහනහඹථ භවතහ 
(ரண்புறகு ற கமெரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
You are here to look after our Privileges - 

[Interruption.] 

 
නිමඹෝජ  ථථහනහඹථතුභහ 
(தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

 රු ඇභතිතුභහ ථථහ ථයන්න.   

 රු රක්සභන් ඹහඳහ අමබ්ර්ධන භවතහ  
(ரண்புறகு னக்ஷ்ன்  ரப்தர  அமதர்ண) 

(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 

 රු නිමඹෝජ  ථථහනහඹථතුභනි, 2007 අංථ 48  දයන විමලේ 

මශ බහණ්ඩ ඵුප ඳනත ඹටමත් නිකුත් ථයන රද  ළට් 

නිමේදනඹ මේ ඳහර්ලිමේන්තුමේ අනුභළතිඹ වහ ඉදිරිඳත් 

ථයනහ.  2013.05.03 දිනළති 1808/21 දයන  ළට් නිමේදනඹ 

ම්ධශීඹ අර්තහඳල්  හථරුන්ට ටුතථය මමශ  මඳොශ මිරක් 

වතිථ කිරීමේ අයමුණින් අර්තහඳල් වහ ක්රිිඹහත්භථ ඳළළති 

කිමරෝ ග්රාෆභඹථට රුපිඹල් 15ක් ව  විමලේ මමශ බහණ්ඩ ඵ්ධද 

රුපිඹල් 25 දක්හ ඉදිරි භහ වතයථ ථහර සීභහක් තුශ ජ රංගු 

න ඳරිදි, - 

 
 රු අජිත් පී. මඳමර්යහ භවතහ 
(ரண்புறகு அஜறத் பீ. சதமர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

Sir, I rise to a point of Order.  

 
නිමඹෝජ  ථථහනහඹථතුභහ 
(தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

Order, please! There is a point of Order being raised 

by the Hon. Ajith P. Perera. What is your point of Order? 

 
 රු අජිත් පී. මඳමර්යහ භවතහ 
(ரண்புறகு அஜறத் பீ. சதமர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

 රු නිමඹෝජ  ථථහනහඹථතුභනි, දළන් මභභ බහ  ර්බඹ තුශ 
හභඹ ආයක්හ කිරීමේ   ීමභ ඳළරී තිමඵන්මන් 
මේත්රයධහරිතුභහටයි. දළන් ඒ මනුමනුත් වමුදහ ථළනහද කිඹහ 
භහ දළන  න්න ථළභළතියි. 

 
නිමඹෝජ  ථථහනහඹථතුභහ 
(தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

That is not a point of Order.   රු භන්ත්රීකතුභහ, 

ඳහර්ලි මේන්තු තුශ විටුළුථහයඹකු  මර වළසිමයන්න එඳහ.  රු 

ඇභතිතුභහ ථථහ ථයන්න. 

 
 රු රක්සභන් ඹහඳහ අමබ්ර්ධන භවතහ  
(ரண்புறகு னக்ஷ்ன்  ரப்தர  அமதர்ண) 

(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 

 රු නිමඹෝජ  ථථහනහඹථතුභනි, අද දින ඉතහභත්භ ළද ත් 

 ළට් නිමේදන මදථක් - 

 
 රු යවි ථරුණහනහඹථ භවතහ 
(ரண்புறகு ற கமெரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
නිමඹෝජ  ථථහනහඹථතුභහ 
(தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

Hon. Ravi Karunanayake, what is your point of 

Order? 

 
 රු යවි ථරුණහනහඹථ භවතහ 
(ரண்புறகு ற கமெரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
Just before - 
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නිමඹෝජ  ථථහනහඹථතුභහ 
(தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

I have given an answer to that.  
 

 රු යවි ථරුණහනහඹථ භවතහ 
(ரண்புறகு ற கமெரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
Your answer only satisfies yourself. 

 

නිමඹෝජ  ථථහනහඹථතුභහ 
(தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

I am not bound to give an answer. I have given a 

Ruling.- [Interruption.] I am acting here as per the 

Standing Orders.  
 
 රු යවි ථරුණහනහඹථ භවතහ 
(ரண்புறகு ற கமெரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

No, the Standing Orders do not provide -  

  
නිමඹෝජ  ථථහනහඹථතුභහ 
(தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

 රු ඇභතිතුභහ, ථථහ ථයන්න.  රු භන්ත්රීකතුභහ ථරුණහථය 

හඩි මන්න. ඳහර්ලිමේන්තු තුශ මවොඳින් වළසිමයන්න. 

 
 රු රක්සභන් ඹහඳහ අමබ්ර්ධන භවතහ  
(ரண்புறகு னக்ஷ்ன்  ரப்தர  அமதர்ண) 

(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 

අද දින විමලේ  ළට් නිමේදන මදථක් අපි ඉදිරිඳත් ථයනහ. 

ඒ, 2007 අංථ 48 දයන විමලේ මශ බහණ්ඩ ඵුප ඳනත ඹටමත් 

ඇති විධිවිධහන ඹහත් ථහලීන කිරීභ වහයි. යජඹක් වළටිඹට මේ 

 ළට් නිමේදන මදමථන් අපි ථහයණහ මදථක් ඵරහමඳො මයොත්තු 

නහ. විමලේමඹන්භ ශ්රීව රංථහ ආනඹනඹ ථයන අර්තහඳල් වහ 

කිමරෝථට අඹ ථයන රුපිඹල් 15ථ ඵ්ධද රුපිඹල් 25 දක්හ ඉදිරි 

භහ වතයථ ථහරඹක් තුශ ළඩි කිරීභට අල  පිඹය  ළනීභ. 

විමලේමඹන්භ භසත ම්ධශීඹ අර්තහඳල් අල තහමන් තභත්   

ශ්රීව රංථහමේ නිසඳහදනඹ ථයන ඵට අඳට වඳුනහ  ත වළක්මක් 

සිඹඹට 40ථ ඳභණ ප්රහභහණඹක් ඳභණයි. එභ නිහ 2005 ය තුශ 

මභයටට ආනඹනඹ ථයන රද අර්තහඳල් ප්රහභහණඹ මභ්රිරක්මටොන් 

40,000ක් වුණහ. ඒ වහ අපි ඇමභරිථහනු මඩොරර් මිලිඹන 7.6ක් 

ළඹ ථයරහ තිමඵනහ, 2005 ය තුශ. 2012 ය තුශ අර්තහඳල් 

මභ්රිරක්මටොන් 117,000ථ අල තහක් මභයට තුශ ඇති මරහ 

තිමඵනහ. ඒ වහ ඇමභරිථහනු මඩොරර් මිලිඹන 22ක් ළඹ 

කිරීභට යජඹට සිුප නහ. ඒ අනු අඳට මප්න්මන් 2005 යට 

හමප්ක් 2012 ය තුශ අර්තහඳල් ඳරිමබෝජනඹ මේ යට තුශ 

තුන් ගුණඹකින් ළඩි වී තිමඵන ඵයි. අපි තුටු මනහ. 

අර්තහඳල් ඳරිමබෝජනඹ ළඩි වීමභන් මඳන්නුේ ථයන්මන් මේ 

යමට් මිනිසුන්මනි මිර ජ  ළනීමේ වළකිඹහත් ළඩි මරහ තිමඵන 

ඵයි. එමවභ නළත්නේ අර්තහඳල් ඳරිමබෝජනඹ ළඩි මන්න 

විධිඹක් නළවළ. ඒ මථමේ මතත්, ජනතහමනි ආවහය 

ඳරිමබෝජනඹ ඉවශ ඹහභ  ව ඔවුන්මනි මිර ජ  ළනීමේ වළකිඹහ 

පිළිඵ යජඹ ළඵවින්භ තුටට ඳත් න අතය, මභටු ජ 

අධහනඹට මඹොමු ථශ යුතු විමලේ ථරුණක් භභ මේ  රු  

බහට මඹොමු ථයනහ.  

 රු නිමඹෝජ  ථථහනහඹථතුභනි, හර්ෂිථ අර්තහඳල් 

ආනඹනඹ වහ යජඹට විලහර මුදරක් දළරීභට සිුප මරහ 

තිමඵනහ. යජඹ අර්තහඳල් ම ොවිඹහ දිරි  ළන්වීභ වහ විවිධ වන 

රඵහ මදමින් ඳතිනහ. මේ න විට අමප් යට මේ ආණ්ඩු ඹටමත් 

වී, ඵඩ ඉරිඟු, මෝඹහ මඵෝංචි, ථේපි ව කුයක්ථන්ලින් සඹං 

මඳෝෂිත මරහ තිමඵනහ. අල  ප්රහභහණඹ නිසඳහදනඹ ථය 

 ළනීභට අඳට පුළුන්ථභක් රළබිරහ තිමඵනහ. අඳ යමට් ම ොවීන් 

50,000ථට අධිථ ප්රහභහණඹක් අර්තහඳල්  හ ජීවිථහ ලමඹන් 

ථය ම න ඹනහ. ඔවුන්ට අර්තහඳල් කිමරෝ එථක් නිසඳහදනඹ 

ථයන්න නිසඳහදන විඹදභ රුපිඹල් 52 - 57 අතය ප්රහභහණඹක් 

ඹනහ. 

 රු නිමඹෝජ  ථථහනහඹථතුභනි, මේ යටට මේ විධිඹට 

අර්තහඳල් මනින්න ුපන්මනොත්, අද ඉන්දිඹහමන් අර්තහඳල් මනින 

විට කිමරෝක් වහ රුපිඹල් 23ථටත් අඩු මුදරක් ඹන්මන්. අපි 

මේ රුපිඹල් 25 ඵ්ධද ඳළමනේමේ නළත්නේ අර්තහඳල් ම ොවිඹහ 

ආයක්හ ථය  ළනීභට පුළුන්ථභක් නළවළ. ඒ නිහ භභ ටුතන්මන් 

මේ  රු  බහමේ සිටින ඳක් විඳක් සිඹලුභ භන්ත්රීකරුන් එථඟ 

මනහ ඇති මේ යමට් අර්තහඳල් ම ොවිඹහ ආයක්හ ථය  ළනීභ 

යජඹක් වළටිඹට අමප් යුතුථභක් කිඹරහ. එභ නිහ මේ තත්ත්ඹට 

යජඹ භළදිවත් මනොවුමණොත් අර්තහඳල් ම ොවීන් අවධර්ඹට ඳත් 

මරහ ඔවුන් මේ  හමන් ඉත් න්නට පුළුන්. ඒ නිහ අපි 

තුටුයි කිඹන්නට, ම්ධශීඹ අර්තහඳල්රට අද මේ යමට් විලහර 

ඉල්ලුභක් තිමඵන ඵ. යජඹ "දිවි නළඟුභ" ළඩටවන වඳුන්හ 

මදමින් ම්ධශීඹ එශලු ඳරිමබෝජනඹ ඉවශ නළංවීභට ඳසු ගිඹ 

ථහනුමේ ථටයුතු ථශහ. මේ යමට් ජනතහ විමලේමඹන්භ 

එශලු, භස භහං ව ඳරතුරු ඳරිමබෝජනම  ඹේ අඩු 

ප්රහණතහක් මඳන්නුේ ථයනහ. අමප් ආවහය යටහ අනු අපි 

ථළභළති ළඩිපුය ඵත් ප්රහභහණඹක් ආවහයඹට  ළනීභටයි. ඒ යටහ අපි 

පුරුුප වුණු ඳළයණි යටහ. විමලේමඹන්භ ථිෂිථර්භමඹන් ජීත් න 

රක් 26ථ පිරික්  මේ යමට් සිටිනහ. රක් 26ක් න 

ථිෂිථර්භමඹන් ජීත් න පිරිමනි ජීන උඳහඹ ආයක්හ ථය 

 ළනීභ යජඹක් වළටිඹට අමප් යුතුථභක් මර රථනහ. එභ නිහ 

අද අපි තුටු නහ, මේ ථහර සීභහ තුශ ආණ්ඩු  ත්ත පිඹය 

 ළන. අඳට වී නිසඳහදනඹ ඉවශ භට්ටභථට මනින්න පුළුන්ථභක් 

රළබුණහ. අද වල් පිට යටින් ම න්වීභට මේ යටට අල තහක් 

නළවළ. එභ ප්රහතිපරඹ රළබිරහ තිමඵන්මන් අපි රුපිඹල් 350ට 

මඳොමවොය  ජභ තුළින් ම ොවීන් විලහර උනන්ුපක් දළක්වීභ නිහයි. 

ඒ හමනිභ වී මිර  ජ  ළනීමේ ජ වී මිර ඉවශ දළමීභ නිහ ඔවුන්ට 

ඹේ කිසි රැථයණඹක් අමඳන් රළබුණහ. අමප් ප්රහතිඳත්තිඹ තභයි 

මභළනි  වළභ අසථහථ ජභ යජඹ භළදිවත් මරහ ථටයුතු කිරීභ. 

අර්තහඳල් මිර ඉවශ ඹෆභ අමප් එශලු මිරට ිජුභ ඵරඳහන 

මදඹක්. අඳට ඉතහභත්භ තු ටින් කිඹන්න පුළුන් අර්තහඳල් මිර 

ඉවශ ඹන විට අනිකුත් එශලු වහ ත් ඹවඳත් මිරක් එනහඹ 

කිඹහ. "දිවි නළඟුභ" ළඩටවන ඹටමත් 2011 ර්ම  ජ 

මභ්රිරක්මටොන් 888,000ක් මේ යමට් එශලු නිසඳහදනඹ ථයරහ 

තිමඵනහ. 2012 ර්ඹ න මථොට මභ්රිරක්මටොන් 986,000ක් මේ 

යමට් එශලු නිසඳහදනඹ ථයරහ තිමඵනහ. ඒ කිඹන්මන් සිඹඹට 

16.7කින් මේ යමට් එශලු නිසඳහදනඹ ළඩි මරහ තිමඵනහ.  

"දිවි නළඟුභ" ළඩටවන ඹටමත්  තභන්ට  අල  එශලු 

ප්රහභහණඹ තභන්මනි ම ත්මත්  හ ථය  ළනීභට මේ යජඹ 

ජනතහ උනන්ුප ථයපු නිහ අද වළභ  භථභ වළභ ප්රහම්ධලඹථභ 

ජනතහ තභන්මනි ඳරිමබෝජනඹ වහ අල  එශලු තභන්භ 

නිසඳහදනඹ ථය  ළනීභට පුරුුප මරහ තිමඵනහ. ඒ නිහ 

ථිෂිථහර්මිථ ක්මේත්රයමඹන් ඉවශ දහඹථත්ඹක් අද මේ යමට් 

ආර්ථිථඹට රළමඵමින් ඳතිනහ.  

ය අ  උත් භඹ න  මථොට අර්තහඳල් වහ අඳ 

රුපිඹල් 15ථ ඵ්ධදකුයි  ත්මත්. උත් භඹ න මථොට අමප් 

ඉරක්ථඹක් තිබු ණහ,  මේ යමට් ඳහරිමබෝගිථඹහ ආයක්හ ථයන්න. 

ඳහරිමබෝගිථඹහ ආයක්හ ථයන්න අඳට වුභනහ තිබුණු නිහ අඳ 

උත් භම  ජ රුපිඹල් 15ථ ඵ්ධදක් දළේභහ. දළන් උත් භඹ 

අන් මරහ තිමඵනහ.  යමට් අර්තහඳල්ර ඳරදහ රළමඵන 

ථහරඹ න මථොට අඳ ඒථ රුපිඹල් 25 දක්හ ළඩි ථශහ. භහ 

ටුතන්මන් නළවළ, ඒථට ථවුරුත් විරු්ධධ මයි කිඹරහ. මභොථද, 

මේ යමට් ම ොවීන් ආයක්හ ථය  ළනීභ වහ අඳ  ත යුතු පිඹය 

53 54 



ඳහර්ලිමේන්තු 

ඒථයි. ඒ හමනිභ 2010 න මථොට අමප් යමට් යතු ලනු 

නිසඳහදනඹ මභ්රිරක්මටොන් 61,811ක් වුණහ.  අඳ ආනඹනඹ ථයරහ 

තිමඵනහ, මභ්රිරක්මටොන් 11,908ක්.  

2011  ජ අඳ යතු ලනු නිසඳහදනඹ ථයරහ තිමඵනහ, 

මභ්රිරක්මටොන් 72,134ක්. ආනඹනඹ ථයරහ තිමඵනහ, 

මභ්රිරක්මටොන් 6,807ක්. 2012  ජ  අඳ යතු ලනු මභ්රිරක්මටොන් 

73,970ක් නිසඳහදනඹ ථයරහ තිමඵනහ.  මභ්රිරක්මටොන් 7,017ක් 

ආනඹනඹ ථයරහ තිමඵනහ. දළන් ඔඵට මඳමනනහ ඇති,  යතු 

ලනුරත් ආනඹනඹ ථයන ප්රහභහණඹ අඩු මරහ තිමඵන ඵ. එඹ 

අඩු මන්න මවේතු යජඹ මේ ථහයණඹ වහ භළදිවත් වීභයි. 

ථිෂිථර්භඹට අල  ඹටිතර ඳවසුථේ  රඵහ මදන්න අඳට 

පුළුන්ථභ රළබුණහ. උතුරු නළ මඟනටුය ම ොවිඹහ නිසඳහදනඹට 

දහඹථ ථය  න්න අඳට පුළුන්ථභ රළබුණහ. උතුරු නළ මඟනටුය 

ම ොවිඹහ අඳ ආයක්හ ථයන්න ඕනෆ. ඔවුන් නිසඳහදන ක්මේත්රයඹට 

දළන් ඇතුළු මරහ තිමඵනහ. ඔවුන්මනි නිසඳහදන මිර  ජ  න්න 

ඕනෆ. ඔවුන්ට ම්ධශීඹ මමශ මඳොශක් රඵහ මදන්න ඕනෆ. 

විමලේමඹන් ඳසු ගිඹ ථහර ථහනුමේ යජඹ මේ ථටයුතු වහ 

භළදිවත් මරහ තිමඵනහ.  

 රු නිමඹෝජ  ථථහනහඹථතුභනි, අමප් ශ්රතභ ඵර ථහමඹන් 

සිඹඹට 33ථමනි, ඒ කිඹන්මන් රක් 26ථමනි ප්රහධහන ජීමනෝඳහඹ 

ථිෂිථර්භඹයි. 2005 දශ ම්ධශීඹ නිසඳහදනඹ වහ 

ථිෂිථර්භමඹන් සිඹඹට 17.2ථ දහඹථත්ඹක් රළබුණහ. 2012 න 

මථොට එඹ අඩු මරහ තිමඵනහ. අඩු මන්න මවේතු තභයි අනික් 

අංලලින් යටට ආදහඹභ  රළබීභ. ඒ නිහ භසත ලමඹන් සිඹඹට 

 ණනථ අඩු වීභක් ඇති වුණහ. ඒ සිඹඹට  ණනථ අඩු වීභක් ඇති 

වුමණ් අනික් ක්මේත්රය යු්ධධමඹන් ඳසමේ ඉසයවට ආපු නියි. අඳ 

2012 ර්ම  ජ වී මභ්රිරක්මටොන් 3,840ථ අසළන්නක් රඵහ ම න 

තිමඵනහ. යජඹ මඳොමවොය මභ්රිරක්මටොන් 409ක් ජනතහට රඵහ  ජ 

තිමඵනහ. වී  හ මනුමන් යජඹ ථයන භළදිවත් වීභ තුළින් 

අඳට පුළුන්ථභ රළබිරහ තිමඵනහ, විමලේමඹන්භ වී  හමන් 

ඉවශ භට්ටභථට එන්න. යජඹක් වළටිඹට අඳ  තත් ඉදිරිඹට 

ජනතහ මත මේ ඳවසුථේ ම මනන්න ඕනෆ. මේ ඳශමුළනි 

 ළට් ඳත්රයඹ අනු ඳහරිමබෝගිථඹහට අල  බහණ්ඩ විලහර 

ප්රහභහණඹක් වහ රඵහ මදන ඵුප වන භහ වතයථ ථහරඹක් 

දක්හ    ජර්ඝ ථය තිමඵනහ. 

අද එථ ඵ්ධදයි අඹ ථයන්මන්. ඳහරිමබෝගිථ බහණ්ඩරට අඹ 

ථයන අමනකුත් ඵුප අපි ඉත් ථය තිමඵනහ. එථ ඵ්ධදයි අපි 

ඳනරහ තිමඵන්මන්. VAT එථ, මර්ගු ඵුප ඹන සිඹල්රභ මනුට 

එථ ඵ්ධදක් ඳහරිමබෝගිථ බහණ්ඩ වහ ඳනරහ තිමඵනහ. ඒ 

නිහ අද ජනතහට ඳවසුථභක් රළබිරහ තිමඵනහ ඳහරිමබෝගිථ 

බහණ්ඩ අඩු මිරට රඵහ  න්න. ඒ හමනිභ විටින් විට ම ොවීන් 

ආයක්හ ථය  ළනීභ වහත් අපි  අධහනමඹන් ඉන්නහ.  

 රු නිමඹෝජ  ථථහනහඹථතුභනි, ඔඵතුභහට භතථ ඇති ඳසු 

ගිඹ අවුරුුප භඹ. මන දහ වළභ අවුරුුප භම  ජභ මේ යමට් 

මිනිසුන්ට බහණ්ඩ මිර ජ  ළනීභට මනොවළකි මර මිර ඉවශ ඹනහ. 

බිත්තයඹථ මිර රුපිඹල් 20 ඳනිනහ. අමනක් ඵඩුරත් මිර ළඩි 

නහ. මථොමවොභද මේ අවුරුුප භම  ජ බහණ්ඩ මිර ඳහරනඹ ථය 

 න්න අඳට පුළුන්ථභ රළබුමණ්? අපි ඳහරිමබෝගිථ බහණ්ඩ 

ආනඹනඹ කිරීමේ ජ අඹ ථයන ඵුප අඩු ථශහ. ඒ නිහ මේ අවුරුුප 

භම  ජ කිසිභ මචෝදනහක් ආණ්ඩුට ආමේ නළවළ. මතො  

භළදිවත් මරහ ඒ මනුමන් ළඩ ථශහ. අමනකුත් අංලත් ඒ වහ 

භළදිවත් වුණහ. ඒ භළදිවත් වීභ තුශ මේ අවුරුුප භඹ තුශ විරු්ධධ 

ඳක්ඹටත්, මනත් කිසිකුටත් මේ යමට් භතඹක් ඇති 

ථයන්නට වළකිඹහක් රළබුමණ් නළවළ, ඵඩු මිර ළඩියි කිඹරහ. ඒ, 

අමප් ආණ්ඩු අනු භනඹ ථයපු ප්රහතිඳත්තිඹ නිහයි. අමප් 

ප්රහතිඳත්තිඹ තිබුමණ්, එථ ඳළත්තකින් ඳහරිමබෝගිථඹහ ආයක්හ 

කිරීභ; අමනක් ඳළත්මතන් ම ොවිඹහ ආයක්හ කිරීභ වහයි. 

උත් හමනි ථහරර ජ අපි ඳහරිමබෝගිථඹහ ආයක්හ ථයන්න 

ආනඹන ඵුප අඩු ථයනහ. අසළන්න මනශන මරහමේ ජ ම ොවිඹහ 

ආයක්හ ථයන්න ආනඹන ඵුප ළඩි ථයනහ. අපි ඒ ප්රහතිඳත්තිඹ 

ථහරඹක් ම න ගිමඹොත් භහ ටුතන්මන් අඳට පුළුන් මයි විලහර 

මනක් ථයන්න. මභොථද, 2005 න මථොට අපි ඇමභරිථන් 

මඩොරර් මිලිඹන 7ක්, 8ක් හමනි ප්රහභහණඹක් අර්තහඳල් ආනඹනඹ 

වහ ළඹ ථය තිමඵනහ. 2012 න මථොට ඳරිමබෝජනඹ ළඩි 

වුණු නිහ ඊට ඩහ විලහර ප්රහභහණඹක් අඳට අල යි. ඒ නිහ 

නිසඳහදන ක්මේත්රයඹ ළඩි ථයන්මන් නළතු මේ යමට් ආනඹන භත 

ථයන විඹදභ අඳට අඩු ථය  න්න පුළුන්ථභක් රළමඵන්මන් 

නළවළ.  

ත්රයසතහදමඹන් මේ යට මුදහ  ත්තහට ඳසමේ ම ෝලීඹ 
ආර්ථිථම  සිුප වුණු ථඩහ ළටීභත් එක්ථ ථල්ඳනහ ථය ඵරන 
මථොට රංථහමේ 2011 ර්ම  ජ ථිෂි ථහර්මිථ ක්මේත්රයම  

ර්ධනඹ සිඹඹට 1.4යි. නමුත් මේ ආණ්ඩුට පුළුන්ථභ රළබිරහ 
තිමඵනහ ම ෝලීඹ ආර්ථිථම  ථඩහ ළටීභක් සි්ධධ වුණත් 2012 
ර්ඹ න මථොට ථිෂිථර්භ ක්මේත්රයම  සිඹඹට 5.8ථ ර්ධනඹක් 
ඇති ථය  න්න. ඒ හමනිභ නළ මඟනටුය ප්රහම්ධලම  ම ොවි 
ජනතහමනි ම ොවිතළන් ථටයුතු ථය ම න ඹෆභ වහ ඹටිතර 
ඳවසුථේ මනුමන් 2011 ර්ම  ජ රුපිඹල් බිලිඹන 125ක් මේ 
ආණ්ඩු ළඹ ථය තිමඵනහ. නළ මඟනටුය ඳශහමත් ජනතහ නිහ 
2012 ර්ම  ජ ජහතිථ ආර්ථිථඹට සිඹඹට 6ථ ර්ධනඹක්  
එක්ථහසු ථය  න්න පුළුන් මරහ තිමඵනහ. අද අඳ ඉතහභත්භ 

තුටු නහ, නළ මඟනටුය ඳශහමත් ජනතහ සිඹඹථ 6ථ 
දහඹථත්ඹක් ජහතිථ ආර්ථිථඹට රඵහ  ජභ  ළන. ඒ නිහ- 

 

 රු අජිත් පී. මඳමර්යහ භවතහ 
(ரண்புறகு அஜறத் பீ. சதமர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

 රු ඇභතිතුභනි, භට එථ ථහයණඹක් කිඹන්න තිමඵනහ. 

 
 රු රක්සභන් ඹහඳහ අමබ්ර්ධන භවතහ  
(ரண்புறகு னக்ஷ்ன்  ரப்தர  அமதர்ண) 

(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 

ඔේ, කිඹන්න. 
 

 රු අජිත් පී. මඳමර්යහ භවතහ 
(ரண்புறகு அஜறத் பீ. சதமர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

 රු ඇභතිතුභනි, ආර්ථිථ ංර්ධනම  ඉතහභ ළද ත් 

පිඹයක්  මථොශම දකුණු යහඹ පිටුටුවීභ. ඊම  මථොශම දකුණු  
යහඹ විිත කිරීමේ උත්ම  ජ ශ්රීව රංථහමේ ජහතිථ ගීතඹ 
 ළයුමේ නළවළ කිඹරහ මචෝදනහක් තිමඵනහ. ඒ ථහයණඹ  ළන 
ඔඵතුභහ මභොථක්ද කිඹන්මන්? 

 

 රු රක්සභන් ඹහඳහ අමබ්ර්ධන භවතහ  
(ரண்புறகு னக்ஷ்ன்  ரப்தர  அமதர்ண) 

(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 

 රු භන්ත්රීකතුභහ, භභ ඒ  ළන දන්මන් නළවළ.  
 

 රු අජිත් පී. මඳමර්යහ භවතහ 
(ரண்புறகு அஜறத் பீ. சதமர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

ඇභතිතුභහ මභොථක්ද කිඹන්මන්? ජහතිථ ගීතඹ  හඹනහ ථශහද, 

නළ්ධද? 
 

 රු රක්සභන් ඹහඳහ අමබ්ර්ධන භවතහ  
(ரண்புறகு னக்ஷ்ன்  ரப்தர  அமதர்ண) 

(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 

භහ ඒ උත්ඹට වබහගි වුමණ් නළවළ. භභ ඈතථ මන 

ථටයුත්තථ සිටිම . මනොදන්නහ එථථට භට උත්තය මදන්න 

ඵළවළ. ඒ නිහ ඔඵතුභහ ඒථ අදහශ අඹම න් අවන්න.  
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[ රු රක්සභන් ඹහඳහ අමබ්ර්ධන  භවතහ] 



2013  අම ෝසතු  06   

 රු නිමඹෝජ  ථථහනහඹථතුභනි, අඳට ඳසු ගිඹ ථහනු 

ඇතුශත වහල් කිමරෝ එථථ මිර රුපිඹල් 50 - 55 අතය භට්ටභථ 

ඳත්හ ම න ඹන්න පුළුන්ථභ රළබුණහ. මභොන ථහරම ද 

එමවභ ථයන්න පුළුන්ථභ රළබුමණ්? අද මමශ මඳොශට 

ගිමඹොත් ඒ ඵ මඳමන්වි. දළන් ඒ මචෝදනහ ම මනන්න ඵළවළමන්. 

ඳසු ගිඹ ථහනු ඇතුශතභ වහල් කිමරෝ එථථ මිර ඒ විධිඹට 

සථහය තඵහ  න්න අඳට පුළුන්ථභ රළබුණහ. විමලේමඹන්භ 

"දිවි නළඟුභ" ළඩටවන ඹටමත් අපි ඵරහමඳොමයොත්තු න තළනට 

මේහ ම මනන්න පුළුන්ථභ රළබුණහ. නමුත් යජඹක් වළටිඹට 

ම ොවිඹහ ආයක්හ ථය  ළනීභට අල  මරහමේ ජ ඵුප  ඳළනවිඹ 

යුතුයි. ඒ නිහ තභයි මේ ඵුප ඳළනවීභ ථයන්මන්. මේ අසළන්න 

මනශන ථහරඹ.  

ඒ නිහ දළන් යතුලනු අසළන්න මනශන මථොටත් අපි ඵරනහ, 

පිට යටින් ම න්න එථ පුළුන් තයේ අඩු ථයන්න; සීභහ ථයන්න. 

මේ සීභහ කිරීභ තුශ  විමලේමඹන්භ ම ොවිඹහ ලක්තිභත් 

ථයන්නටත්, ම ොවිඹහට උඳරිභ ආදහඹේ රඵහ  න්න අල  වන 

රඵහ මදන්නටත් අඳට පුළුන්ථභ රළමඵනහ.  

 රු නිමඹෝජ  ථථහනහඹථතුභනි,  2012 ර්ම  ජ වී මභ්රිරක් 

මටොන් 3846ථ අසළන්නක් රඵහ  න්න අඳට පුළුන්ථභ රළබී 

තිමඵනහ. මභොථද, ඒ අසළන්න රඵහ  ළනීභ තුශ තභයි මේ වල් 

ප්රහභහණඹ තිඹහ  න්න අඳට පුළුන්ථභ රළබුමණ්. ආණ්ඩුට 

අල  නේ අද වහල් කිමරෝක් රුපිඹල් 20ට මදන්න පුළුන්. ඒ 

තයේ වී ප්රහභහණඹක් එථතු මරහ තිමඵනහ. නමුත් ම ොවිඹහ 

ආයක්හ ථය  ළනීමේ පිඹයක් වළටිඹට තභයි එමවභ 

මනොමදන්මන්. ඒ නිහ අපි ඵරන්මන් රඵන අවුරු්ධද මන මථොට, 

දළනට විම්ධශීඹ යටර ඳරිමබෝජනඹ ථයන වල් නිසඳහදනඹ ථශ 

වළකි වී ර්  වඳුන්හ  ජරහ ඉක්භනින් ඒහ  හ කිරීභ වහ 

ම ොවීන් මඳශමවීභටයි. මභොථද, නළ මඟනටුය ඳශහමත් ව උතුරු 

ඳශහමත් නිසඳහදන සිඹඹට සිඹඹක් තභත් අඳට ආමේ නළවළ. 

උතුරු ඳශහමත් ව නළ මඟනටුය ඳශහමත් නිසඳහදන එන්න ඳටන් 

 ත්තහභ අපි ඒහ මිර ජ  න්න ඕනෆ. ඒ නිහ මේ ථහරඹ තුශ  

යජඹක් වළටිඹට විවිධහථහයම  පිඹයල් අඳට  න්න සි්ධධ මරහ 

තිමඵනහ.  

 රු නිමඹෝජ  ථථහනහඹථතුභනි, ඒ හමනිභ ඳසු ගිඹ ථහරඹ 

අය ම න ඵළලුමොත් 2009 ර්ම  ජ අර්තහඳල් මභ්රිරක් මටොන් 

1,02,992ක් මේ යටට ආනඹනඹ ථය තිමඵනහ. ඒ හමනිභ 2010 

ර්ම   ජ අර්තහඳල් මභ්රිරක් මටොන් 1,35,657ක් ආනඹනඹ ථය  

තිමඵනහ. 2011 ර්ම  ජ මභ්රිරක් මටොන් 1,31, 325ක් ආනඹනඹ 

ථය තිමඵනහ. 2012 ර්ම  ජ 1,11,244ක් ආනඹනඹ ථය 

තිමඵනහ. මේ අවුරුුප  ණන අය ම න ඵළලුමොත් රුපිඹල් 

මිලිඹන 10,000ථට ආන්න ප්රහභහණඹක් අපි ආනඹනඹට විඹදේ 

ථය තිමඵනහ. මේථ ජහතිථ ආර්ථිථඹට ඵරඳහනහ. ඒ නිහ අපි 

ඵරහමඳොමයොත්තු න්මන් ඉදිරි ථහරම  ජ මේ මුදල් ප්රහභහණඹ 

ම ොවිඹහ අතට ඹන්නටයි. මභොථද, ථහරඹක්  මේ යට ඳහරනඹ 

ථශ භවය ආණ්ඩු ටුතුහ මුදල් තිබුමණොත් ඵඩු  න්න පුළුන් 

කිඹරහ. නමුත්  2008, 2009 හමනි ර්ර අඳට වල් මිර ජ 

 න්න යටක් තිබුමණ් නළවළ. ඒ මරහමේ තභයි භටුන්ද යහජඳක් 

ජනහධිඳතිතුභහමනි භටුන්ද චින්තනඹ අනු මේ "දිවි නළඟුභ" 

ළඩටවන ථඩිනමින් ක්රිිඹහත්භථ ථයන්න කිේමේ. ඒ මරහමේ 

තභයි විමලේමඹන්භ වන් ථමශේ,  අපි ග්රාහමීඹ භට්ටමින් 

නිසඳහදන ක්මේත්රයඹට ඇතුල් වුමණ් නළත්නේ අඳට මේ ප්රහලසනරට 

මුහුණ මදන්න සිුප මනහ කිඹරහ. ඒ නිහ ඳසු ගිඹ ථහර 

ඳරිච්මේදඹ තුශ මේ යජඹ ඹටමත් විමලේමඹන්භ ග්රාහමීඹ භට්ටමේ 

ඹටිතර ඳවසුථේ  ංර්ධනඹ  ථයන්න  විලහර  මුදල් ප්රහභහණඹක් 

ළඹ ථශහ. ඒථ නිහ තභයි අද ඒ ප්රහම්ධලර ජනතහට මේ 

ඳවසුථේ රළබී  තිමඵන්මන්. අද මේ ග්රාහමීඹ ප්රහම්ධලර ජනතහ 

මේහම  ප්රහතිපර රඵහ  න්නහ.  

 රු මජෝන් අභයතුං  භවතහ 
(ரண்புறகு மஜரன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
නිමඹෝජ  ථථහනහඹථතුභහ 
(தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

Order, please! What is your point of Order, Hon. 

Member? 

 
 රු මජෝන් අභයතුං  භවතහ 
(ரண்புறகு மஜரன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
 රු නිමඹෝජ  ථථහනහඹථතුභනි, ළලිමේරිඹ, යතුඳසර 

මේදහචථඹ නිහ  ණනහක් මිඹ ගිටුල්රහ විලහර ප්රහලසනඹක් ඵට 

ඳරිර්තනඹ මරහ තිමඵනහ. ඒ නිහ භභ ඉල්ලීභක් ථයන්න 

ථළභළතියි, මවට දමේ අමප් තිමඵන ළඩටවමන් ප්රහධහන 

ථහර්ඹඹන්ට ඳළඹ මදථථ ථහරඹක් -ඳළඹක් මවෝ- මන් ථයරහ 

ඉතිරි ථහර සීභහ මේ ප්රහලසනඹ පිළිඵ හථච්ඡහ ථයන්න ථල් 

තළබීමේ මඹෝජනහක් ම න එන්න අඳට අය මදන්නඹ කිඹරහ. 

මේථ ළද ත් ජහතිථ ප්රහලසනඹක් ඵට ඳරිර්තනඹ මරහ 

තිමඵනහ. මේ ේඵන්ධමඹන් අමප් ආණ්ඩු ඳක්ම  ප්රහධහන 

ංවිධහඹථතුභහ එථඟ මයි කිඹරහ භභ විලසහ ථයනහ. 

 
 රු අනුය දිහනහඹථ භවතහ 
(ரண்புறகு அநு றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

 රු නිමඹෝජ  ථථහනහඹථතුභනි, මේ යතුඳසර සි්ධධිඹ 

ේඵන්ධමඹන් යමට් මරොකු ආන්මදෝරනඹක් ඇති මරහ 

තිමඵනහ. ඒ හමනිභ මේ ේඵන්ධමඹන්  රු නිභල් සිරිඳහර ද 

සිල්හ ඇභතිතුභහ  ප්රහථහලඹක් ථශහ. ඒ ප්රහථහලම  විලහර මර 

ආන්මදෝරනඹට තුඩු මදන ඳයසඳයතහ ටුත ප්රහථහලඹන් තිමඵනහ. 

විමලේමඹන්භ භහ දළක්ථහ ඵළසිල් යහජඳක් අභහත යඹහමනි 

හථච්ඡහට අමප් ඳක්මඹනුත් වබහගි වුණහ කිඹරහ එතුභහ 

කිඹනහ.  නමුත් එළනි කිසිභ වබහගි වීභක් සිුප වුමණ් නළවළ. ඒ 

නිහ ඉතහභත් ළයදි ව ත ඳයසඳයතහ ටුත මතොයතුරු 

 ණනහක් ඒ ප්රහථහලඹ තුශ තිමඵනහ.  ඒ නිහ  මේ 

ඳහර්ලිමේන්තුමේ ඒ පිළිඵ පුළුල් විහදඹක් ඳත්න එථ ඩහත් 

මඹෝ  යි කිඹරහ භභ ටුතනහ.  

මවට දිනම  මුදල් අභහත හංලම  ඳනත් මථටුේඳත් කිටුඳඹක් 

විහද ථයන්නයි තිමඵන්මන්. ඔඵතුභන්රහට අල  නේ ඒ ඳනත් 

මථටුේඳත් ේඵන්ධමඹන් විහද ථයන්න ඳළඹථ ඳභණ ථහරඹක් 

රඵහ  න්න. නළත්නේ විහදඹකින් මතොය ේභත ථය  න්න අපි 

අල  වහඹ මදන්නේ. 

 
 රු මජෝන් අභයතුං  භවතහ 
(ரண்புறகு மஜரன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
ඳළඹක්. අමප් එක්මථමනකු විතයයි ථථහ ථයන්මන්. 

 
 රු අනුය දිහනහඹථ භවතහ 
(ரண்புறகு அநு றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ඔේ. මේ ඳහර්ලිමේන්තු තිමඵන්මන් ජනතහමනි වඬ, 

ජනතහ මනි වුභනහන් නිමඹෝජනඹ ථයන්න නේ, අද යට තුශ 

ආන්මදෝරනඹට තුඩු  ජරහ තිමඵන ප්රහලසනඹ මේථ නේ, මේ පිළිඵ 

ඳහර්ලිමේන්තුමේ ථථහ මනොමථොට භඟ වළය ඹහභ සුුපසු නළවළ. ඒ 

නිහ  රු ආණ්ඩු ඳක්ම  ප්රහධහන ංවිධහඹථතුභහම න් ඉල්රහ 

සිටින්මන් ඒ පිළිඵ විහදඹක් මදන්න කිඹරහයි.  
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ඳහර්ලිමේන්තු 

නිමඹෝජ  ථථහනහඹථතුභහ 
(தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ආණ්ඩු ඳක්ම  ප්රහධහන ංවිධහඹථතුභහ. 

 
 රු දිමන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்புறகு  றமணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

මේ පිළිඵ ීරයණඹක්  ත වළක්මක් ඳක් නහඹථ ථමිටු 

රැසවීමභන් ඳභණයි.  රු නිමඹෝජ  ථථහනහඹථතුභනි, අපි ඳළමිණ 

තිමඵන එථඟතහන් මනස ථයන්නට නේ ඳක් නහඹථ ථමිටු 

රැස ථයන්න. බහනහඹථතුභහ ඳළමිමණයි. ඉක්භනින් ඳළමිමණන්න 

ඵළවළ. ඔඵතුභහ ේඵන්ධ මරහ ඒ රැසවීභ ථළන්න. එතළන ජ 

ීරයණඹක්  න්නහ මික් මභතළන ජ ීරයණඹක්  න්න වළකිඹහක් 

නළවළ. මභොථද බහනහඹථතුභහමනි ප්රහථහලමඹන් ඳසමේ මේ 

ඉල්ලීභ විඳක් නහඹථතුභහත් ථමශේ නළවළ. මේ ඉල්ලීභ  ළන අපි 

ඳක්නහඹථ ථමිටුමේ ජ ථථහ ථයමු. 

 
නිමඹෝජ  ථථහනහඹථතුභහ 
(தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ඒ අනු ඳක් නහඹථරුන්මනි රැසවීභක් අද දින ඳස රු 

5.00ට  රු ථථහනහඹථතුභහමනි නිර ථහභයම  ජ ඳළළත්වීභට 

ීරයණඹ ථයනහ. ඒ වහ ඳළමිමණන මර සිඹලු ඳක් 

නහඹථරුන්ට දළනුේ මදනහ.  

Order, please! Will an Hon. Member propose the Hon. 

Mohan Priyadarshana De Silva to take the Chair? 

 
 රු ඵන්ුපර ගුණර්ධන භවතහ (අධ හඳන අභහත තුභහ) 
(ரண்புறகு தந்துன குர்ண - கல்ற  அமச்ெர்) 

(The Hon. Bandula Gunawardane - Minister of Education) 

I propose that the Hon. Mohan Priyadarshana De Silva 

do now take the Chair.  

 
ප්රහලසනඹ විභන රදින්, බහ ේභත විඹ. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்மைக்சகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
අනතුරු නිමඹෝජ   ථථහනහඹථතුභහ මරහනමඹන් ඉත් 

වුමඹන්,  රු මභොවහන් ප්රිාඹදර්ලන ද සිල්හ භවතහ මුරහනහරඪ විඹ. 
அன் தறநகு, தறறச் ெதரரகர் அர்கள் அக்கறரெணத்றணறன்மை 

அகனம, ரண்புறகு சரயரன் தறரறர்ண  ெறல்ர அர்கள்  

மனம கறத்ரர்கள். 

Whereupon MR. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and THE 
HON. MOHAN PRIYADARSHANA DE SILVA took the Chair. 

 
 රු රක්සභන් ඹහඳහ අමබ්ර්ධන භවතහ  
(ரண்புறகு னக்ஷ்ன்  ரப்தர  அமதர்ண) 

(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 

මරහනහරඪ  රු භන්ත්රීකතුභනි,  රු අනුය දිහනහඹථ 

භළතිතුභහ වන් ථශහ හමනි ළද ත් අසථහථ ජ ඳහර්ලිමේන්තු 

ඒ වහ භළදිවත් විඹ යුතුයි. වළඵළයි අමනක් ඳළත්මතන් මිනිසසු 

කුපිත මනොථයන තත්ත්ඹථටත් මේහ ම න ආ යුතුයි කිඹරහ අපි 

ථල්ඳනහ ථශ යුතුයි. මභොථද මිනිසසු- 

 
 රු රක්සභන් කිරිඇල්ර  භවතහ 
(ரண்புறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

මිනී භයන්න ඵළවළ. 

 රු රක්සභන් ඹහඳහ අමබ්ර්ධන භවතහ  
(ரண்புறகு னக்ஷ்ன்  ரப்தர  அமதர்ண) 

(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 

මිනී භයන්න ඵළවළ. මිනී භයපු ථහරඹක් තිමඵනහ. නමුත් 

මේමක් හධහයණ ඳළත්ත වළභ ඳළත්මතන්භ ඵළලිඹ යුතුයි. [ඵහධහ 

කිරීේ] මේ තත්ත්ඹ ඇති ථයන්න පිටු ඳසමේ ඉරහ ක්රිිඹහ ථමශේ 

ථවුද කිඹරහ ඵළලිඹ යුතුයි. [ඵහධහ කිරීේ] ඒථත් මවළි ථශ යුතුයි. 

ඒ ක්රිිඹහදහභඹ පිළිඵ ප්රහලසනඹක් මනොමයි තිමඵන්මන්. නමුත් 

භවජන නිමඹෝජිතඹන්ටත්   ීමභක් තිමඵනහ, මේ හමනි 

තත්ත්ඹක් ඇති මනොථයන්න. මභොථද අද භවය අඹට 

ම්ධලඳහරන ලමඹන් ථඩහ ළටීේ තිමඵන මථොට, තභන්මනි ඉදිරි 

ක්රිිඹහ භහර්  ම න ඹන්න මේහ මවේතු හධථ මනහ. තභන්ට 

තභන්මනි ඳක්ඹක් ම න ඹන්න ඵළරු, තභන්ට තභන්මනි 

ඳක්ම  භන්ත්රීකයඹකු රැථ  න්න ඵළරු ඉන්න මේරහමේ භවය 

අසථහර ජ භවය අඹට මේහ ප්රහමඹෝජනත් මනහ. ඒ නිහ 

මේහ ප්රහමඹෝජනඹට අයම න ථටයුතු කිරීභ ජහතිඹට ථයන 

අඳයහධඹක් වළටිඹටත් අපි දකිනහ.  

මරහනහරඪ  රු භන්ත්රීකතුභනි, මේ  ළට් නිමේදන මදථ 

භන්න් මේ යමට් භව ජනතහ මනුමන් ඉතහභත් හධහයණ 

ඳළනවීේ මදථකුයි අපි ම මනන්මන්. එථක් භහ වතයථ ථහර 

සීභහථට ඵුප වන නළත රඵහ  ජභ. අමනක් එථ අර්තහඳල් ඵ්ධද 

කිමරෝථට රුපිඹල් 15 ඉරහ රුපිඹල් 25 දක්හ ළඩි කිරීභ. ඒ 

ඵ්ධද රුපිඹල් 25 දක්හ ළඩි ථයන්මන් අසළන්න මනශන ථහරඹ 

වහ ංන්දඹ ථය ඵරරහ ඒ ථහරම  ජ ම ොවිඹහට ආදහඹේ භහර්  

රඵහ  ජභටයි. අපි භසතඹක් වළටිඹට  ත්මතොත් ඳසු ගිඹ 

ථහනු ඇතුශත මේ යජඹ  ත්ත පිඹයල් නිහ මේ නිසඳහදන 

ක්මේත්රයඹ අඳට ඉදිරිඹට ම න ඹන්න පුළුන්ථභක් රළබිරහ 

තිමඵනහ. ඒ හමනිභ ඳහරිමබෝගිථඹහ ආයක්හ ථය ම න අඳට 

මේ මිර මේ භට්ටමේ තිඹහ  න්න පුළුන්ථභ රළබිරහ තිමඵනහ. 

ඒ නිහ මේ මිර මේ භට්ටමේ තිඹහ  ළනීමේ ප්රහතිපරඹ ළප්තළේඵර් 

භහම  21ළනි දහ ජනතහ රඵහ මදයි. මේ ග්රාහමීඹ ජනතහට මේ 

යජඹ ඹටිතර ඳවසුථේ ව අමනකුත්  ජපු ඳවසුථේ පිළිඵ 

මභොන භත ප්රහථහල ථශත් ළප්තළේඵර් භහම  21ළනි දහ ඒ 

ප්රහතිපරඹ නිළයදි ආථහයඹට මිනිසසු රඵහ මදයි. ඒථ තභයි භව 

ජනතහමනි භව ජන ථළභළත්ත. 

 
මරහනහරඪ භන්ත්රීකතුභහ 
(மனமரங்கும்  உமைப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

 රු ඇභතිතුභනි, ඔඵතුභහට ත විනහඩිඹථ ථහරඹක් 

තිමඵනහ.  

 
 රු රක්සභන් ඹහඳහ අමබ්ර්ධන භවතහ  
(ரண்புறகு னக்ஷ்ன்  ரப்தர  அமதர்ண) 

(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 

ඒ නිහ ඒමථන් ඵරහ  න්න පුළුන් යමට් භව ජනතහ මභොන 

භතම ද ඉන්මන් කිඹරහ. ඒ නිහ මභොනහ කිේත් අහනම  

අපි ඹහ යුත්මත් භව ජනතහ මතටයි. ඳසු ගිඹ ථහනු ඇතුශත 

අපි ඉතහභත්භ ඳළවළදිලි ීරන්ුප කිටුඳඹක්  ත්තහ. ඒ ීරන්ුප  න්න 

මථොට භවය මරහට විමේචන ආහ. ඒ විමේචන තුශ භවය 

අසථහර ජ මේ බහණ්ඩරට ඵුප ඳළනවීේ ඳභණක් මනොමයි,  

අවුරුුප භම  ජ ඳහරිමබෝගිථ ජනතහ භවහ විලහර ථයදයඹථට, 

පීඩනඹථට රක් මයි කිඹරහ  හුඟක් අඹ ඵරහමඳොමයොත්තු වුණහ. 

නමුත් ඳසු ගිඹ අවුරුුප භඹ තුශ ඳහරිමබෝගිථඹහ ආයක්හ 

ථයම න, නිසඳහදථඹහත් ආයක්හ ථයම න ඉදිරිඹට ඹන්න මේ 

ආණ්ඩුට පුළුන්ථභ රළබුණහ.  

 ඹේකිසි තළනථ ම ොවීන් අතය ප්රහලසනඹක් වුණහ නේ ඒ 

ප්රහලසනඹට ඍජු භළදිවත් වීමේ වළකිඹහක් මේ යජඹට තිබුණහ. අපි 

දන්නහ ඳසු ගිඹ යජඹ ථහනුමේ ව සිුප වීේ  ළන. එථ යක් අඳ 

මඳොමශොන්නරුමේ ඇවිදින මථොට, ම ොවීන් මඳොමවොය 
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වනහධහයඹ ඉල්ලුහභ  ජපු උත්තය භට භතථයි. නේ ලමඹන් ඒ 

 ළන කිඹන්න භභ ථළභළති නළවළ. එදහ කිේහ, ඒහ මදන්න ඵළවළ 

කිඹරහ. ලත ඳවක්ත් මදන්න ඵළවළ කිේහ. ඒහ තිමඵන මිරට 

 න්න කිේහ. ඒ මරහමේ ම ොවිමඹෝ ඇඬුහ. නමුත් මේ යජඹ 

එමවභ ථමශේ නළවළ. යු්ධධඹ නිහ ආර්ථිථඹ ඉතහභ අභහරු අඩිඹථ 

තිමඹ්ධ ජත් මඳොමවොය වනහධහයඹ මදන්න මේ යජඹ ක්රිිඹහ ථශහ. 

ඒහම  ප්රහතිපර වළටිඹට තභයි එශලු නිසඳහදනඹ මභ්රිරක්මටොන් 

880,000 ඉරහ මභ්රිරක්මටොන් 998,000 දක්හ ළඩි වුමණ්. ඒ අනු 

සිඹඹට 16.7ථ ළඩි වීභක් 2011 ර්ම  ජ ව 2012 ර්ම  ජ 

මේ යමට් සිුප මරහ තිමඵනහ. ඒ හමනිභ වී නිසඳහදනඹත් ළඩි 

මරහ තිමඵනහ. මේ සිඹල්ර වුමණ් ම ොවීන් මනුමන් මේ 

යජඹ  ත්තු පිඹය  නිහයි.  

මරහනහරඪ  රු භන්ත්රීකතුභනි, ඒ නිහ භහ ටුතන වළටිඹට අද 

ඉදිරිඳත් ථය තිමඵන මේ නිඹභ මදථ පිළිඵ තමුන්නහන්මේරහ 

විරු්ධධ න එථක් නළවළ කිඹරහයි. අර්තහඳල්රට ඳළනව ඵ්ධද 

පිළිඵ විඳක්ම  කිසිභ භන්ත්රීකයමඹකු විරු්ධධ න එථක් 

නළවළ. මභොථද, ම ොවිඹහ ආයක්හ ථය  ළනීමේ මුල් පිඹයක් 

වළටිඹට තභයි මභඹ ක්රිිඹහත්භථ ථයන්මන්. ඉදිරිම  ජත් මේ යමට් 

ඳහරිමබෝගිථඹහ ව ම ොවිඹහ කිඹන මදම ොල්රන්භ ආයක්හ ථය 

 ළනීභට මේ යජඹ ථටයුතු ථයන ඵ ප්රහථහල ථයමින් භමනි චන 

සල්ඳඹ අන් ථයනහ.  
 
ප්රහලසනඹ බහභිමුඛ ථයන ර ජ. 
றணர டுத்றம்தப்சதற்நது. 

Question proposed. 

 

[අ.බහ. 2.45] 

 
 රු එේ. මජෝලප් භයිථල් මඳමර්යහ භවතහ 
(ரண்புறகு ம். மஜரெப் மக்கல் சதமர) 

(The Hon.  M. Joseph Michael Perera) 
මරහනහරඪ  රු භන්ත්රීකතුභනි, විමලේ මමශ බහණ්ඩ ඵුප 

ඳනත ඹටමත්  රු ඇභතිතුභහ ම නහපු  ඒ නිඹභරට අපි 

එථඟත්ඹ ඳශ ථයනහ. ඒ එථඟත්ඹ ඳශ ථයන  භන් කිඹන්න 

ඕනෆ, එතුභහ අඳ මනත් තළනථට ම න ගිඹ ඵ. ළලිමේරිඹ, 

යතුඳසර සි්ධධිඹ ේඵන්ධමඹන් අපි විහදඹක් ඉල්ලුහභ, ඒ 

පිළිඵ හථච්ඡහක් ඳටන්  ත්තහ අමප් ඇභතිතුභහ. ඒ නිහ  රු 

ඇභතිතුභනි, භහ තමුන්නහන්මේට උත්තය මදන්න ථළභළතියි මේ 

ථහයණහ මදථභ එක්ථහසු ථයම න. ළලිමේරිම  ජනතහ, 

යතුඳසර ජනතහ ඉල්ලුමේ තුය; මවො තුය. මේ යමට් 

ජනතහට මවො තුය මදන්න ක්රිිඹහ ථමශේ තමුන්නහන්මේරහ 

මනොමයි.  රු ඇභතිතුභනි, ථඩිනේ භවළලිඹ තුළින්,  ල්ඔඹ 

ළනි භවහ  හඳහය තුළින් ඒ වහ ක්රිිඹහ ථමශේ එක්ත් ජහතිථ 

ඳක්ඹයි කිඹන එථ තමුන්නහන්මේ දන්මන් නළත්නේ අදත් ඒථ 

දළන න්න.  රු ඇභතිතුභනි, ඔඵතුභහ ඹනහද?  

මරහනහරඪ  රු භන්ත්රීකතුභනි, වී නිසඳහදනඹ ළඩි න්න මුල් 

මවේතුත්, විුපලි ඵරඹ නිසඳහදනඹ මන්න මුල් මවේතුත් වුමණ් 

තුයයි. තුයර අල තහ එක්ත් ජහතිථ ඳක්ඹ අමඵෝධ 

ථය ත්මත් අද ඊම  මනොමයි. ඒ නිහභ අඳට අද සි්ධධ මරහ 

තිමඵනහ ම්ධලඳහරන මේදමඹන් මතොය ඒ  ළන ථථහ ථයන්න. 

ළලිමේරිම  සි්ධධිම  ජ මඳොලීසිඹටත්, වමුදහටත්, STF එථටත් 

අභතය තත් පිරික් සිටිඹහඹ කිඹරහ භහධ  ප්රහථහලථ කිේහ.  භහ 

දන්මන් නළවළ ඒ ථවුද කිඹරහ. ඔහු අලුත් මථමනක්. මේථ ඉතහභ 

බඹහනථ ප්රහථහලඹක්. භභ සිරිමථොමත් තිබුණු රැසවීභථ ජ කිේහ, ඒ 

සි්ධධිඹ මරහමේ වමුදහමේ අඹ uniform පිටින් තුක්කු විතයක් 

මනො මඳොලු අයම න ඇවිල්රහ මිනිසුන්ට ඳවය මදනහ අපි 

දළක්ථහ කිඹරහ. මේ අපි දළථපු සි්ධධිඹක්. මේ මඳොලු ථතන්දයඹ 

ආමේ අද ඊම  මනොමයි. මඳොලීසිම ත් වමුදහමේත් තුක්කු 

වමුදහට අභතය ''මඳොලු'' වමුදහක්  සිටින ඵ විවිධ අසථහර ජ 

ඔප්පු මරහ තිමඵනහ. යත් මෂොන්මේථහ භවත්භඹහ ළලිථඩ සිය 

ම දය ඉන්න මථොට, එතළන උ්ධමඝෝණඹක් ථයන්න ගිඹ එක්ත් 

ජහතිථ ඳක්ම  භන්ත්රීකරුන්ට ඳවය ුපන්මන්ත් මඳොලුලින්. 

ඵළටන් මඳොලුලින් මනොමයි. ඒථට ඒ අඹ රෆසති ථය ත්තු 

විමලේ මඳොලු ජහතිඹක් තිමඵනහ.  

මරහනහරඪ  රු භන්ත්රීකතුභනි, ළලිමේරිම  සි්ධධිම   ජ ව 

භයණ තුනත්, තභත් අහධ  තත්ත්ම  ඉන්න ඒ අටුංථඹන් 

 ළනත් ථථහ ථයන මථොට ප්රහධහන ථරුණු ීමඳඹක් 

තමුන්නහන්මේරහමනි අධහනඹට මඹොමු ථයන්න භහ ථළභළතියි. 

මතල් මිර ළඩි වුණහභ මේ යමට් ධීය ජනතහ ඳශමුමන්භ 

ඉල්ලුමේ, ආණ්ඩු අහධහයණ පිළිමශට මතල් මිර ළඩි ථශහ, 

අඳට ඒථට මුහුණ මදන්න ඵළවළ, අඳට මතල් වනහධහයඹක් 

මදන්න කිඹරහයි; එමවභ නළත්නේ මතල් මිර අඩු ථයන්න 

කිඹරහයි. ඒ පිළිඵ වරහත ධීයමඹෝ එදහ විලහර 

උ්ධමඝෝණඹක් ථශහ. ඒ උ්ධමඝෝණඹ ථමශේ එක්ත් ජහතිථ 

ඳක්ඹ මනොමයි; ධීයමඹෝයි.    එදහ ඒ ධීයඹන්ට ඳවය ුපන්මන් 

මේ ආණ්ඩුයි. එදහ ධීයඹන්  ඉල්ලුමේ ඉන්ධන වනහධහයඹයි. 

එටු ජ එක් මථනකුමනි -ඇන්තනී කිඹන ධීය මවෝදයඹහමනි- 

ජීවිතඹ නළති වුණහ.  

ඊශඟට, මේ යජඹ ළඩ ථයන ජනතහමනි මේථ අර්ථ හධථ 

අයමුදරට විදින්න ඹන මථොට තිසවතළිසදවක් ජනතහ එථතු 

මරහ එඹට විරු්ධධ නළඟී සිටිඹහ. එඹ භර්දනඹ ථයන්න ආණ්ඩු 

ඳහවිච්චි ථමශේ තුක්කුයි. එතළන ජත් ථේථරු මවෝදයමඹක් 

ජීවිතක්ඹට ඳත් වුණහ. 

 රු විඳක් නහඹථතුභහ සථහය නිමඹෝ  23 (2) ඹටමත් භතු 

ථයපු ප්රහලසනඹට බහනහඹථතුභහ ුපන්නු පිළිතුය භහ ශඟ තිමඵනහ. 

භහ මේ  රු බහමේ ජ කිඹන්න ථළභළතියි, ළලිමේරිඹ ජනතහමනි 

ප්රහලසනඹ මනුමන් යජඹ මේ ඳහර්ලිමේන්තුමේ ථයපු ප්රහථහලඹ 

ේපර්ණමඹන් අත  ප්රහථහලඹක් කිඹරහ.  

 
 රු අජිත් පී. මඳමර්යහ භවතහ 
(ரண்புறகு அஜறத் பீ. சதமர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

මඵොරුක්. 

 
 රු එේ. මජෝලප් භයිථල් මඳමර්යහ භවතහ 
(ரண்புறகு ம். மஜரெப் மக்கல் சதமர) 

(The Hon.  M. Joseph Michael Perera) 
එමවභ කිේත් ථභක් නළවළ. නමුත් ඒ චන භට හුරු භදි. 

මභොථද, බහනහඹථතුභහ මඵොරු කිඹනහඹ කිඹරහ,- [ඵහධහ 

කිරීභක්] ඇයි ඒ? 

 
 රු දිමන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்புறகு  றமணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

එමවභ කිඹන එථ අහධහයණයි. එඹ   ීමභක් ඇති 

ප්රහථහලඹක්. 

 
 රු එේ. මජෝලප් භයිථල් මඳමර්යහ භවතහ 
(ரண்புறகு ம். மஜரெப் மக்கல் சதமர) 

(The Hon.  M. Joseph Michael Perera) 
මභඹ භමනි මරහ. එතුභහ ඒ  ළන ථථහ ථයයි. 

 
 රු දිමන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்புறகு  றமணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

Sir, I rise to a point of Order.  නිථේ චන ඳහවිච්චි ථයන්න 

එඳහ. ඒ ථයපු ප්රහථහලඹ තමුන්නහන්මේට මවශහ දකින්න පුළුන්.  
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ඳහර්ලිමේන්තු 

 රු එේ. මජෝලප් භයිථල් මඳමර්යහ භවතහ 
(ரண்புறகு ம். மஜரெப் மக்கல் சதமர) 

(The Hon.  M. Joseph Michael Perera) 
 මවශහ දකිනහ.  ඒ හමනිභ- 

 
 රු දිමන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்புறகு  றமணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

සථහය නිමඹෝ  23 (2) ඹටමත් ථශ ප්රහථහලඹට පිළිතුරු 

ලමඹන් යජඹ මනුමන් බහනහඹථතුභහ මතොයතුරු ඇති 

ඹේකිසි ප්රහථහලඹක් මේ  රු බහට ථශහ. ඒ මුළු ප්රහථහලඹභ 

අත යි කිඹරහ කිඹහ ඳහන්න  රු භන්ත්රීකතුභහට අයිතිඹක් නළවළ. 

ඒථට එථඟ මන්මන් නළවළ  කිඹන්න. ඒථ මනභ මදඹක්. 

 
 රු එේ. මජෝලප් භයිථල් මඳමර්යහ භවතහ 
(ரண்புறகு ம். மஜரெப் மக்கல் சதமர) 

(The Hon.  M. Joseph Michael Perera) 
මවොයි. ඔඵතුභහ එක්ථ  භහ එථඟ මනහ. ඒ ප්රහථහලම  එථ 

ථහයණඹක් වරි, ළඩි ප්රහභහණඹක් ළරැදියි. දළන් වරි මන්.  

 
 රු දිමන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்புறகு  றமணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

 රු භන්ත්රීකතුභනි, ඔඵතුභහ මජ සඨ ම්ධලඳහරනඥමඹක්.  

 
 රු එේ. මජෝලප් භයිථල් මඳමර්යහ භවතහ 
(ரண்புறகு ம். மஜரெப் மக்கல் சதமர) 

(The Hon.  M. Joseph Michael Perera) 
භහ කිඹන්නේ, ළරැදි තළන්. 

 
 රු දිමන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்புறகு  றமணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ඔඵතුභහට ථයන්න ඕනෆ විමේචනඹක් තිමඵනහ නේ, ඒ 

විමේචනඹ ථයන්න. 

 
 රු එේ. මජෝලප් භයිථල් මඳමර්යහ භවතහ 
(ரண்புறகு ம். மஜரெப் மக்கல் சதமர) 

(The Hon.  M. Joseph Michael Perera) 
මේ ථයන්නයි ඹන්මන්. ඇයි, ඵහධහ ථයන්මන්? 

 
 රු දිමන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்புறகு  றமணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

මතොයතුරු තිමඵන්මන් ආණ්ඩු අමත් මන්. 

 
 රු එේ. මජෝලප් භයිථල් මඳමර්යහ භවතහ 
(ரண்புறகு ம். மஜரெப் மக்கல் சதமர) 

(The Hon.  M. Joseph Michael Perera) 
නළවළ. මිනිසසු අමත්යි මතොයතුරු තිමඵන්මන්. ඇසින් ුපටු 

හක්ෂි තිමඵනහ නේ -  

 
 රු දිමන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்புறகு  றமணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

සිඹලු මතොයතුරු තිමඵන්මන් ආණ්ඩු අමත්. ඇභතිතුභහ   

ීමමභන් ප්රහථහලඹක් ථශහ.  

 රු එේ. මජෝලප් භයිථල් මඳමර්යහ භවතහ 
(ரண்புறகு ம். மஜரெப் மக்கல் சதமர) 

(The Hon.  M. Joseph Michael Perera) 
ථරුණහථය භට ඉඩ මදනහද, ථථහ ථයන්න? භමනි මරහ 

මදන්න. [ඵහධහ කිරීභක්] මභමවභ ඵහධහ ථයන එථ ළරැදියි මන්. 

භහ ථථහ ථයන එමක් යදක් තිමඵනහ නේ එඹ නිළරැදි ථයන්න 

පුළුන්.  

මරහනහරඪ  රු භන්ත්රීකතුභනි, භහ ඳශමුන ථහයණඹ 

කිඹන්නේ. ඒ ප්රහලසනඹ  ළන හථච්ඡහ ීමඹක් ඳත්හ තිමඵනහද? 

ඒථට දින ීමඹක්  ත වුණහද? එටු ජ ඒ ජනතහ ඉල්ලීේ මදථක් 

ඉල්ලුහ. ංඝඹහ වන්මේ නභක් උඳහඹක් ථයරහ භව 

ජනතහත් එක්ථ ඒ ඉල්ලීභ ථශහ. ඊට ඳසමේ හථච්ඡහ ඇති වුණහ. 

ඒ හථච්ඡහර ජ ඒ ජනතහ ඉල්ලුමේ ථරුණු මදථයි. එථක් 

තභයි, මේ ථර්භහන්තලහරහ තහථහලිථ වන්න කිඹන එථ. 

අපි දන්නහ විධිඹට මේ ථර්භහන්තලහරහ නිහ තභයි මේ ජරඹ 

අඳවිත්රය මරහ තිමඵන්මන්. මදන ථහයණහ ලමඹන් ඉල්ලුමේ 

මභොථක්ද? ඒ තුය මඵොන්න ඵළරි නිහ මඵොන්න තුය ටිථක් 

මදන්න කිඹන එථයි. මේ ඉල්ලීේ මදථ මන් ඉල්ලුමේ. මේ 

ඉල්ලීේ මදමථන් ඳශමුන ථහයණඹ පිළිම න දින ීමඳඹථට මවෝ 

factory එථ ළහුහ නේ ඒ ජනතහ ෆහීභථට ඳත් මනහ. ඊට 

ඳසමේ හථච්ඡහ ථයන්න තිබුණහ. නමුත් එමවභ හථච්ඡහක් 

වුමණ් නළවළ. හථච්ඡහක් වුමණ් අහන මභොමවොත න 

 මථොටයි.  

 
 රු දිමන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்புறகு  றமணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

මේ ේඵන්ධමඹන් විහදඹක් එඳහද? 

 
 රු එේ. මජෝලප් භයිථල් මඳමර්යහ භවතහ 
(ரண்புறகு ம். மஜரெப் மக்கல் சதமர) 

(The Hon.  M. Joseph Michael Perera) 
මේ ේඵන්ධමඹන් අවුරුුප  ණනක් විහද ථයන්න ඕනෆ.  

ඊශඟට මභභ ප්රහථහලම  කිඹනහ, මඵොමවොභ ඉක්භනට තුය 

ඳඹහ ුපන්නහඹ කිඹරහ.  

 
 රු රන්ත අරගිඹන්න භවතහ (ඉදිකිරීේ, ඉංජිමන්රු 

මේහ, නිහ වහ මඳොුප ඳවසුථේ නිමඹෝජ  අභහත තුභහ) 
(ரண்புறகு னெந் அனகறன்ண - றர்ர, சதரநறறல் 

மெமகள், வீடமப்பு, சதரதுெறகள் தறற அமச்ெர்) 

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna - Deputy Minister of 

Construction, Engineering Services, Housing and Common 

Amenities) 

 රු භන්ත්රීකතුභනි, - 

 
 රු එේ. මජෝලප් භයිථල් මඳමර්යහ භවතහ 
(ரண்புறகு ம். மஜரெப் மக்கல் சதமர) 

(The Hon.  M. Joseph Michael Perera) 
මේ විධිඹට ඵහධහ ථමශොත් භට ථථහ ථයන්න රළමඵන්මන් 

නළවළ. 

මරහනහරඪ  රු භන්ත්රීකතුභනි, ඊශඟට  මේ ජනතහ තුය  

ඉල්රන මරහමේ  ේඳව ප්රහහම්ධශීඹ බහමේ බහඳතිතුභහ භට 

ුපයථථනමඹන් ථථහ ථයරහ කිේහ,- [ඵහධහ කිරීභක්] 

 
මරහනහරඪ භන්ත්රීකතුභහ 
(மனமரங்கும்  உமைப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

 රු භන්ත්රීකතුභනි, අද දින න හඹ ඳත්රයඹට අනු ථථහ ථයන්න. 

63 64 



2013  අම ෝසතු  06   

 රු එේ. මජෝලප් භයිථල් මඳමර්යහ භවතහ 
(ரண்புறகு ம். மஜரெப் மக்கல் சதமர) 

(The Hon.  M. Joseph Michael Perera) 
භට ථලින් ඒ නිමඹෝජ  ඇභතිතුභහ ථථහ ථමශේ මභොථක් 

අනුද? නිමඹෝජ  ඇභතිතුභහ ථථහ ථමශේ න හඹ ඳත්රයඹට අනුද? 

අද න හඹ ඳත්රයම  තිමඵන්මන් අර  ළන; අරරට ඵුප ඳළනවීභ 

 ළන. නමුත් එතුභහත් ථථහ ථමශේ යතුඳසර ව  ළලිමේරිඹ 

 ළන. [ඵහධහ කිරීභක්] ඔඵතුභහ ඒථ අවම න භට  කිඹන එථ 

ළයදියි. භභ කිඹන එථ අවන්න.  ේඳව ප්රහහම්ධශීඹ බහමේ  

බහඳතිතුභහ භට ුපයථථනමඹන් ථථහ ථශහ. ථථහ ථයරහ 

කිේහ,"තුය ටිථක් මදන්න විධිඹක් නළවළ.  මථොශම භව න ය 

බහට කිඹරහ  ටළංකි ටිථක් මවොඹරහ මදන්න "කිඹහ. භහ කිේහ, 

"ඔඵතුභහ ලිපිඹක් ඹන්නඹ" කිඹහ. මේ භහ කිේ එථ. [ඵහධහ 

කිරීභක්] ඒහ  "මඵොරුඹ"  කිඹහ කිඹන්න ඵළවළ. මේ දළන් කිේහ 

මන්, භන්ත්රීකරු  එක්ථහසු මරහ  ඔක්මථොභ ළඳවාහඹ කිඹහ. 

මවොයි, භහ අභිමඹෝ  ථයනහ. ටළංකි අයම න මදන්න කිඹහ 

එතුභහ මථොශම භව න ය බහට ලිපිඹක් ඹළේහ ද? [ඵහධහ 

කිරීභක්] ඒථ  භම න් අවරහයි ථමශේ. එභ  නිහ  භහ කිඹන්මන්, 

තමුන්නහන්මේරහ ඒ තත්ත්ඹට ළමටන්න එඳහ කිඹරහයි. 

මභතුභහමනි ප්රහථහලම   මථොතළනත් කිඹහ නළවළ, ළලිමේරිම  

ඳල්ලිම - ලහන්ත අන්මතෝනි මුනිතුභන්මනි ඳල්ලිඹ ඇතුමශේ  රැස 

මච්ච  ජනතහට ඳල්ලිඹ ඇතුශට ඇවිල්රහ මඩි තිබ්ඵහඹ කිඹහ.   

එමවභ මථොමවේත්  කිඹන්මන් නළවළ. ථන හ මොමවොයුරිඹථට 

ඳවය ුපන්නහඹ කිඹහ  මථතළනථත් කිඹන්මන් නළවළ. අය  ේඳව 

තරුණඹහ රැකිඹහක් ථයන්න මභමව ඇවිල්රහ මඵෝඩිේ මරහ 

ටු  ටිම . මේ ප්රහලසනඹ මනමථොට  ඒ ඳල්ලිඹට ුපම න ගිඹහ ඒ 

පිරි. ඒ ඳල්ලිම  ජ මඩි  තිඹරහ තභයි  ඒ තරුණඹහ භළරුමණ්.  

ඳල්ලිඹ අසට ගිම  රැථයණඹට. ඔහුටත් මඩි තිබ්ඵහ. භහ 

වමුදහට මදොස කිඹන්මන් නළවළ. භහ අවන්මන්  එථ ප්රහලසනඹයි. 

අමප්  වමුදහමේ භහධ  ප්රහථහලථතුභහ කිඹපු,  තුන්ළනි ඵරමේ ඹ 

ථවු ද? ඒ තුන්ළනි ඵරමේ ඹ  අමත් තුක්කු තිබුණහද? ඒ 

තුන්ළනි ඵරමේ ඹ  අමත් මඳොලු තිබුණහද?  ල් තිබුණහද? ථවුද   

මේ තුන්න ඵරමේ ඹ? මේථ කිඹන්න. එදහ සිරිමථොමත් ජ භහ 

කිේහ. මේථට තුන්න ඵරමේ ඹක් තිමඵනහ තභයි. මේ 

ආණ්ඩුමේ භර්දනඹට ජනතහ ඹට ථයන්න  තත් වමුදහ කිටුඳඹක් 

ඇති ථය ම න ඹනහ.  භභ මේථ කිේහ.   

 
 රු අජිත් භහන්නප්මඳරුභ භවතහ 
(ரண்புறகு அஜறத் ரன்ணப்சதமெ) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
මඵොුප ඵර මේනහ. 

 
 රු එේ. මජෝලප් භයිථල් මඳමර්යහ භවතහ 
(ரண்புறகு ம். மஜரெப் மக்கல் சதமர) 

(The Hon.  M. Joseph Michael Perera) 
ඒථ ඔඵතුභහභ කිඹන එථයි මවො.  භභ කිඹන එථ මනොමයි. 

මභොථද, භට ඩහ මවොයි ඔඵතුභහ කිඹන එථ. භභ කිඹන්මන්,  

ථවුද වමුදහ එේමේ කිඹරහයි. මේථට අණ ුපන්මන් ථවුද කිඹරහයි 

කිඹන්මන්. ථවුද මභතළනට වමුදහට එන්න කිඹහ කිේමේ? අය 

සහමීන් වන්මේ මථමනක් කිේහ.[ඵහධහ කිරීභක්] ඔඵතුභන්රහ 

කිඹන්න ඉතිරි  ටිථ. [ඵහධහ කිරීභක්] "භහයි නි මඹෝ ඹ ුපන්මන්" 

කිඹහ.- ඒ වහමුුපරුමෝඹ කිඹහ. "නිමඹෝ ඹ ුපන්මන් උන්වන්මේඹ"  

කිේහ.  දළන් අඳට මත්මයනහ, මේ ආණ්ඩු මථොවහටද  භන් 

ථයන සමන්  කිඹහ. ළලිමේරිම  ජනතහට  මේ විධිම  විඳතක් 

ථයන්නට- මේ විධිඹට ථටයුතු ථයන්නට අණ ුපන්මන්  ථවුද  

කිඹන එථ- ථවුද ඉන්න වමුදහ කිඹන එථ  දළන් යටභ දන්න 

මදඹක්.  

ඒ හමනිභ අඳට මලිථ මිනිස අයිතිහසිථේ තිමඵනහ. ඒ 

අයිතිහසිථේලින් එථක් තභයි මඵොන්නට ජරඹ. මේ 

ළලිමේරිම , යතුඳසර ප්රහම්ධලම  ජනතහට මඵොන්න තුය 

නළති ගිඹහභ, නහන්නට නළති ගිඹහභ, මේ අඹට මනොමඹක් 

විධිම  අනීඳ වළුපණහභ, ඇස අන්ධ මන්නට ඳටන්  ත්තහභ, මේ 

ජනතහ තුශ සථිය ලමඹන්භ ළථඹක් ඇති මනහ.  ඒථ 

ථහටත් ශක්න්නට ඵළවළ. [ඵහධහ කිරීභක්] මේ තුය බීරහ තභයි 

මභමවභ මන්මන් කිඹහ.  මේථ අද ඊම  මච්ච මදඹක් 

මනොමයි.  

මලිථ මිනිස අයිීරන්  වළටිඹට ආවහය,  ජරඹ, හතඹ වඳුන්හ 

මදනහ. දළන් හතඹ අපිරිසිුප මරහ. ආණ්ඩුමේ හතඹත් අපිරිසිුප 

මරහ. ඒථයි මරහ තිමඹන්මන්. [ඵහධහ කිරීභක්] අමඳන් අයම න  

තමුන්නහන්මේරහත් අපිරිසිුප මරහ. ආණ්ඩුමේ ඉන්න ළඩි වරිඹක් 

මභමවන් එශපු අඹ. එමව දළන් අපිරිසිුප මරහ. [ඵහධහ කිරීභක්] 

ඒථත් කිඹන්න එඳහඹළ. තමුන්නහන්මේට තළනකුත් නළවළ මන්.  

[ඵහධහ කිරීභක්] අමප් අඹ ඉන්නහ.  

 
 රු රලිත් දිහනහඹථ භවතහ 
(ரண்புறகு னலித் றெரரக்க) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

 රු භන්ත්රීකතුභහ, ඉසයව ඉන්න එක්මථනහ. 

 
 රු එේ. මජෝලප් භයිථල් මඳමර්යහ භවතහ 
(ரண்புறகு ம். மஜரெப் மக்கல் சதமர) 

(The Hon.  M. Joseph Michael Perera) 
ඉසයව ඉන්න එක්මථනහත් තමුන්නහන්මේරහ එඳහ මරහ 

ඡන්දඹකින් ආපු මථමනක්. ඡන්දඹ ඉල්රරහ ආපු  මථමනක්. 

ල්ලිරට ආපු මථමනක් මනොමයි. ඇභතිථේ තිඹරහ මභවහට 

ආමේ. භතක් ථයන්න. එක්ත් ජහතිථ ඳක්මඹන් තය   ථයරහ 

තභයි එතුභහ මභතළනට ආමේ.  තමුන්නහන්මේරහ හමනි ථටුන්මන් 

නළවළ. තමුන්නහන්මේට එවහ ඳළත්මතන් ඉන්න මථනහ හමනි 

මභමවන් එවහට ඳළන්මන් නළවළ. ඒථ භතථ තිඹහ  න්න. ම ේඵහ.  
 
[මරහනම  අණ ඳරිදි ඉත් ථයන ර ජ.] 
[அக்கறரெணக் கட்டமபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

 
ඒ හමනිභ අඳට මඳමනන ථහයණඹක් තිමඵනහ. භට එදහත් මේථ 

කිඹන්න භතක් වුණහ. උතුමර් තිබිච්ච යු්ධධඹ මිනිසසු ඇත්ත 

විධිඹට දළන  ත්මත් ළලිමේරිඹ සි්ධධිම  ජ. ඒ මිනිසසු එදහ දළක්ථහ, 

අටුංථ මිනිසුන්ට ඳවය මදන වළටි. මඩි තිඹන වළටි.  

ම ල්රට ගිටුන් මඩි තිඹන වළටි ඇසින් දළක්ථහ.  

එමවනේ අඳට එථ මදඹක් කිඹන්න තිමඵනහ. ඒථ තභයි, 

ආණ්ඩු  අද මේ ත්රයසතහදඹ දකුණටත් ම නළත් තිමඵන ඵ. 

මේථ තභයි ඇත්ත ථතන්දමර්.  

මේ තුමර් ඇසිඩ් තිමඵනහඹ කිඹන ථථහ පිළිඵ 

ඳරීක්ණඹක් ථයන්නට  ත් පිඹය මභොනහද? මේ දළන් තභයි 

කිඹන්මන්, අවල් අවල් ආඹතනලින් මේථ ථශහඹ කිඹරහ. 

මේ factory එථ වන්න මඳොලීසිඹ උනන්ුප වුණහ; භළදිවත් වුණහ. 

ඒත් ජනතහ භළදිවත් මරහ උහවිඹට ගිඹහ, උහවි නිමඹෝ ඹක් 

 න්න. නමුත් උහවිමඹන් ඒ නිමඹෝ ඹ  න්න ඵළරි ගිඹහ.  

 
 රු ඩුලිප් විමජ්මේථය භවතහ (ආඳදහ ථශභනහථයණ 
නිමඹෝජ  අභහත තුභහ) 
(ரண்புறகு துலிப் றமஜமெக - அணர்த் முகரமத்து தறற 

அமச்ெர்) 

(The Hon. Duleep Wijesekera - Deputy Minister of Disaster 

Management) 

ඇයි  න්න ඵළරි වුමණ්?  

 
 රු එේ. මජෝලප් භයිථල් මඳමර්යහ භවතහ 
(ரண்புறகு ம். மஜரெப் மக்கல் சதமர) 

(The Hon.  M. Joseph Michael Perera) 
ඵළරි වුමණ් මේ නිහයි. උහවිඹට අල භ වුණහ මේ ථරුණු 

ඉදිරිඳත් ථයන්න; මේ ඳරීක්ණ හර්තහ  න්න. දන්මන් නළත්නේ 
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ඳහර්ලිමේන්තු 

ඔඹ ඇභතිරු අව න්න. මේ ඳරීක්ණ හර්තහ ඉදිරිඳත් ථයන්න 
කිඹරහ උහවිඹ කිේහ. යජඹ කිසිභ ඳරීක්ණ හර්තහක් ඉදිරිඳත් 
ථමශේ නළවළ. ඒ මන මථොට කිසිභ ඳරීක්ණඹක් ථය තිබුමණ් 
නළවළ. [ඵහධහ කිරීේ] මේථයි ඇත්ත ථතන්දමර්. ඒථයි උහවි 
නිමඹෝ ඹක්  න්න ඵළරි ගිම . විනිලසචඹථහයතුභහ ඒථට තිඹක් 
ථල් ුපන්නහ, මේ හර්තහ ටිථ ඉදිරිඳත් ථයන්න කිඹරහ. [ඵහධහ 
කිරීභක්] මේ factory එමථන් තභයි වි ගිටුන් තිමඵන්මන් කිඹරහ 
උහවිඹට ළටමවනහ නේ  factory එථ වන්න නිමඹෝ ඹක් 
මදන්නේ කිඹරහ කිේහ.  ඒ හර්තහ ඉදිරිඳත් ථයන්න, වතිථ ටිථ 
මදන්න යජඹ අමඳොමවොත් වුණහ. මේථ තභයි ඇත්ත ථථහ.  

මේ ථතන්දය ඔක්මථොභ කිඹරහ අද මුළු යටභ මුශහ ථයන 

ඉතහ ළරැදි ප්රහථහලඹක් - [ඵහධහ කිරීභක්] භභ යජඹට මදොස කිේමේ 

නළවළ. ඇභතිතුභහට තභයි භභ මදොස කිේමේ. නමුත් ඒථ යජඹට 

බහය ුපන්නහ  අමප් මේ- 

 
මරහනහරඪ භන්ත්රීකතුභහ 
(மனமரங்கும்  உமைப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

 රු මජෝලප් භයිථල් මඳමර්යහ භන්ත්රීකතුභනි, ථරුණහථය 

ඔඵතුභහ අද න හඹ ඳත්රයඹට අනු ථථහ ථයනහ නේ මවොයි.  

 
 රු එේ. මජෝලප් භයිථල් මඳමර්යහ භවතහ 
(ரண்புறகு ம். மஜரெப் மக்கல் சதமர) 

(The Hon.  M. Joseph Michael Perera) 
ඔඵතුභහට ඕහ කිඹන්න තිබුමණ් අතළන ඉන්න  රු නිමඹෝජ  

ඇභතිතුභහටයි.  

 
මරහනහරඪ භන්ත්රීකතුභහ 
(மனமரங்கும்  உமைப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

නළවළ. ඔඵතුභහ කිඹපු ම්ධට උත්ත ය  ජභක් තභයි එතුභහම න් 

වුමණ්.  

 
 රු එේ. මජෝලප් භයිථල් මඳමර්යහ භවතහ 
(ரண்புறகு ம். மஜரெப் மக்கல் சதமர) 

(The Hon.  M. Joseph Michael Perera) 
අපි මේ ථථහ ථයන්මන් අර  ළන මන්. අරරට තුය ඕනෆ. 

මේ යමට් ජනතහට අර ථන්න, ජීත් මන්න, මඵොන්න තුය 

ඕනෆ.  

 
මරහනහරඪ භන්ත්රීකතුභහ 
(மனமரங்கும்  உமைப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ඔඵතුභහ අර  ළන ථථහ ථයන්න.  

 
 රු එේ. මජෝලප් භයිථල් මඳමර්යහ භවතහ 
(ரண்புறகு ம். மஜரெப் மக்கல் சதமர) 

(The Hon.  M. Joseph Michael Perera) 
ඒ  ළන තභයි මේ ථථහ ථයන්මන්, මේ ප්රහලසනඹට අදහශ. භභ 

මුලින්භ එතළන ඉරහ තභයි මභතළනට ආමේ.  

 මඵෝ  නිසඳහදනඹ ථයන්න, අර  හ ථයන්න, වී  හ 
ථයන්න, නිසඳහදනඹ ළඩි මන්න තුය  න්න භවළලිඹ ඇති 
ථය ුපන්මන් එක්ත් ජහතිථ ඳක් යජඹයි. විුපලි ඵරඹ නිසඳහදනඹ 
ථයන්න මේ යමට් ජනතහට ථඩිනේ භවළලිඹ රඵහ ුපන්මන් 
එක්ත් ජහතිථ ඳක් යජ ඹයි. භභ එතළන ඉරහ තභයි මේ ථථහ 
ථයම න ආමේ. එතළන ඉරහ එන මථොට තභයි මේ ථහයණහ භතු 
වුමණ්. 

මරහනහරඪ  රු භන්ත්රීකතුභනි, මේ ජරඹ මදන්න මථොඳභණ 

ථල්  ත වුණහද? මේ ජරඹ මදන්න ඕනෆ ථවුද? මේ ජරඹ රඵහ 

මදන්න හථච්ඡහ ථයන්න ඕනෆ ථවුද? ඒථට ඇභතියමඹක් 

ඉන්නහ. ඒ ඇභතියඹහ නිවඬයි. ඒ ඇභතියඹහ මභොකුත් කිේමේ 

නළවළ. මභතළන තිමඵන ප්රහලසනඹ [ඵහධහ කිරීභක්] නළවළ, ම ොඩක්. 

ඇභතිරු ම ොඩක් මේථට ඵරඳහනහ.  

අමප්  රු ඇභතිතුභහමනි ප්රහථහලම  මභමේ වන් මනහ: 

"මභභ ප්රහලසනඹ මුලින්භ ඳළන නළඟුමණ් 2013.07.16ළනි දින 

යතුඳසර මවේලීස ආඹතනම , මනිමග්රාොස  ථර්භහන්තලහරහ 

අට ප්රහම්ධලහසීන් විසින් එභ ප්රහම්ධලම  සිුප වී ඇතළයි කිඹනු 

රඵන ඳහරිරිථ වහනිඹක් වහ ඳහනීඹ ජරඹ අපිරිසිුප වීභ 

පිළිඵ ප්රහහම්ධශීඹ බහ භන්ත්රීකය ඹකු මත ථයන රද භවජන 

ඳළමිණිලි භතඹ."  

ඔවුන් මේරහන ඳළමිණිල්රක් ථශහ. මභොථක්ද ථමශේ? එඹ 

විබහ  ථශහද? ථරුණු මවේහද? ථරුණු මවේහ නේ උහවිඹට 

ගිටුල්රහ ඒ ථරුණු ඉදිරිඳත් ථශහද? ඒ ථරුණු ඉදිරිඳත් ථශහ නේ 

ආඳහු ඳරීක්ණඹක් ථයන්න කිඹරහ උහවිඹ කිඹන්මන් නළවළ. 

මේථ තභයි ඇත්ත ථථහ. එදහ එමවභ මනොථයපු නිහ තභයි 

යතුඳසර ප්රහම්ධලම  මේ ප්රහලසනඹ ඇති වුමණ්. එමවනේ අඳට 

ඳළවළදිලි  මප්නහ මේ සි්ධධිම  ජ ඔඹ කිඹන ඇභතිතුභන්රහ, ඔඹ 

කිඹන ආඹතන ඔක්මථෝභ නිදහම න සිටි ඵ.  

 
 රු හසුම්ධ නහනහඹක්ථහය භවතහ (ජහතිථ බහහ වහ 
භහජ ඒථහඵ්ධධතහ අභහත තුභහ) 
(ரண்புறகு ரசும ரரக்கர - மெற சரறகள், 

ெமூக ஒமெமப்தரட்டு அமச்ெர்) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara - Minister of National 

Languages and Social Integration) 

ථදහද ඒ ඳළමිණිල්ර ථය තිමඵන්මන්?  

 
 රු එේ. මජෝලප් භයිථල් මඳමර්යහ භවතහ 
(ரண்புறகு ம். மஜரெப் மக்கல் சதமர) 

(The Hon.  M. Joseph Michael Perera) 
 රු ඇභතිතුභනි,  රු බහනහඹථතුභහමනි ප්රහථහලම  වන් 

මනහ, මභභ ප්රහලසනඹ මුලින්භ ඳළන නළඟුමණ් 2013.07.16ළනි 

දින යතුඳසර මවේලීස ආඹතනම , මනිමග්රාොස  

ථර්භහන්තලහරහ අට ප්රහම්ධලහසීන් විසින් එභ ප්රහම්ධලම  සිුප වී 

ඇතළයි කිඹනු රඵන ඳහරිරිථ වහනිඹක් වහ ඳහනීඹ ජරඹ  අපිරිසිුප 

වීභ පිළිඵ ප්රහහම්ධශීඹ බහ භන්ත්රීකය ඹකු මත ථයන රද භවජන 

ඳළමිණිලි භතඹ කිඹරහ. 

 රු හසුම්ධ නහනහඹක්ථහය ඇභතිතුභනි, ඔඵතුභහට  මේථ 

මත්මයනහ. ඒ ඳළමිණිල්ර ථයරහ, ඊට ඳසු විලහර 

උ්ධමඝෝණඹක් ඇති වුණහභ මඳොලීසිඹ ගිඹහ උහවිඹට, මේ 

factory එථ වන්න නිමඹෝ ඹක්  න්න. උහවිමඹන් ඇහුහ, මේ 

පිළිඵ ඳරීක්ණඹක් ථය තිමඵනහද, එමවනේ මේ හර්තහ 

ඉදිරිඳත් ථයන්න කිඹරහ. එමවභ හර්තහ නළවළ කිේහ. උහවිඹ 

මභොථක්ද කිේමේ? "එමවනේ තිඹක් ඇතුශත මේ ඳරීක්ණඹ 

ථයරහ උහවිඹට හර්තහක් මනින්න" කිේහ. මේ වහනිඹ සි්ධධ 

මරහ තිමඵන්මන් මේ factory එථ නිහ නේ, එඹ වන්න 

කිඹරහ අන්න එතමථොට ීරන්ුපක් මදන්න පුළුන් කිඹරහ 

උහවිමඹන් කිේහ.  රු ඇභතිතුභනි, මේ ථහයණඹ 

තමුන්නහන්මේට මත්මයනහ.  

මේථ භභ මනොමයි කිේමේ. මේථ කිේමේ  රු 

බහනහඹථතුභහ, තමුන්නහන්මේරහමනි ආණ්ඩු මනුමන්. 

[ඵහධහ කිරීේ] ථෆ  වන්න එඳහ.  [ඵහධහ කිරීේ] ඔඹ factory එථ 

අයිති මවේලීස මථොේඳළනිඹටයි. එභ මවේලීස මථොේඳළනිම  

අයිතිථහයඹන් ථවුද කිඹන එථ අපි ශඟ ජභ යටට මවළි ථයනහ.  
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[ඵහධහ කිරීේ] මේථත්  භතථ තඵහ   න්න.  මභච්චය විනහලඹක් සිුප 

නමථොට, මේ factory එථ දථට මදථථටත් වන්නඹ 

කිඹරහ කිඹනමථොට, ඒ ේඵන්ධමඹන් ජනතහ උ්ධමඝෝණඹ 

ථයනමථොට, ඒථට විරු්ධධ වමුදහ එවුමේ එභ මවේලීස 

මථොේඳළනිම  මථොටසථරුනුයි.  ඒථ භතථ තඵහ  න්න.  [ඵහධහ 

කිරීභක්]  

 
මරහනහරඪ භන්ත්රීකතුභහ 
(மனமரங்கும்  உமைப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

 රු භන්ත්රීකතුභහ, ඔඵතුභහට ත විනහඩි මදථථ ථහරඹක් 

තිමඵනහ.  

 
 රු එේ. මජෝලප් භයිථල් මඳමර්යහ භවතහ 
(ரண்புறகு ம். மஜரெப் மக்கல் சதமர) 

(The Hon.  M. Joseph Michael Perera) 
මවොයි, මවොයි.  මවොටභ ඇති.   

 
 රු ඩුලිප් විමජ්මේථය භවතහ  
(ரண்புறகு துலிப் றமஜமெக) 

(The Hon. Duleep Wijesekera) 

මඳොලීසිඹට ථවුරු වරි ඳළමිණිල්රක් ථයරහ තිබුණහද? 

 
 රු එේ. මජෝලප් භයිථල් මඳමර්යහ භවතහ 
(ரண்புறகு ம். மஜரெப் மக்கல் சதமர) 

(The Hon.  M. Joseph Michael Perera) 
ඔඵතුභහ මේ ප්රහලසනඹ අවපු එථ  ළන භහ සතුතින්ත නහ.  

මේ හමනි ඳළමිණිලි  මඳොලීසිඹට මනොමයි අයිති න්මන්. මේහ 

තුය පිළිඵ ප්රහලසන. එක් එක් අභහත හංලරට ථඩරහ, අභහත හංල 

100ක් විතය තිමඵනහ මන්. එතමථොට මේ factory එථ නිහ මේ 

ඳශහමත්  ජරඹ වි වීභක් සිුප මරහ තිමඵනහ කිඹරහ කිඹනහ. 

ථවුද ඒ  ළන ඳරීක්ණ ථයන්මන්? මඳොලීසිමඹන්ද? නළවළ. ඒ 

ේඵන්ධමඹන් ආඹතන තිමඵනහ. ඒ පිළිඵ ඳරීක්ණඹක් 

ථයන්න කිඹරහ තභයි උහවිමඹන් කිේමේ. ඒ පිළිඵ ඳරීක්ණ 

ථයන්න කිඹරහ තභයි අය ප්රහහම්ධශීඹ බහ භන්ත්රීකතුභහත් කිේමේ. 

නමුත් ඒ පිළිඵ කිසිභ මදඹක් මනොථය ඊට ඳසු උහවිඹට ගිඹහ. 

උහවිමඹන් අවනහ, විභර්ලන හර්තහ මථෝ කිඹරහ. විභර්ලන 

හර්තහ එථක්ත් නළවළ. එමවභ නේ, factory එථ වන්න කිඹරහ 

උහවිමඹන් නිමඹෝ ඹක් මදන්නට ඵළවළ කිඹරහ කිේහ. [ඵහධහ 

කිරීභක්] 

 
මරහනහරඪ භන්ත්රීකතුභහ 
(மனமரங்கும்  உமைப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

 රු භන්ත්රීකතුභහ, ඔඵතුභහමනි ථහරඹ අන්.   

 
 රු එේ. මජෝලප් භයිථල් මඳමර්යහ භවතහ 
(ரண்புறகு ம். மஜரெப் மக்கல் சதமர) 

(The Hon.  M. Joseph Michael Perera) 
ඔඵතුභහට ඳළවළදිලි න්නට ඇති භභ කිේමේ මභොථක්ද කිඹරහ. 

මේ සිඹලු මදඹථභ අහන ීරන්ුපථට ආමේ තුන්මදමනකුමනි 

ජීවිත නළති වුණහට ඳසුයි.  අටුංථ ඳහල් ඹන දරුන් 

මදමදමනක් මිඹ ගිඹහ. එක් මථනකුමනි ම දයට ගිටුල්රහ තභයි 

මඩි තළබුමේ.  මේථ භතථ තඵහ  න්න. [ඵහධහ කිරීේ] අපි 

අවන්මන් ථවුද මේ වමුදහ කිඹරහ යි. මේ වමුදහට නිමඹෝ  

ුපන්මන් ථවුද කිඹන එථයි. අපිට ඒථ දළන  න්නට අල යි.  මේ 

විධිඹට ථටයුතු ථයනහ නේ මේ යමට් කිසිභ විමයෝධතහක් ම න 

ඹන්නට ඵළවළ. [ඵහධහ කිරීභක්]   රු ඇභතිතුභනි, එමවභ නේ 

කිසිභ විමයෝධතහක් ම න ඹන්නට ඵළවළ.  එතළනට ඹළේමේ 

මඳොලීසිඹ මනොමයි, තුක්කු ඇති වමුදහයි. මේථ තභයි දළන් 

ඇත්ත ථථහ. එළනි තත්ත්ඹථට මේ යට ඳත් මරහ තිමඵනහ. 

මේ බඹහනථ තත්ත්ඹට ඳත් මරහ තිමඵනහ. [ඵහධහ කිරීභක්]  

මරහනහරඪ භන්ත්රීකතුභහ 
(மனமரங்கும்  உமைப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

 රු භන්ත්රීකතුභහ, ඔඵතුභහමනි ථහරඹ අහනයි. මීශඟට  රු 

ඵන්ුපර ගුණර්ධන ඇභතිතුභහ.  

 
 රු රන්ත අරගිඹන්න භවතහ  
(ரண்புறகு னெந் அனகறன்ண ) 

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 

මරහනහරඪ  රු භන්ත්රීකතුභනි,  රු බහනහඹථතුභහ විසින් 

එතුභහමනි පිළිතුරු ථථහමේ  ජ ඉදිරිඳත් ථශ ේපර්ණ ථරුණු 

මභතුභහ විථිති ථයමින්  වන් ථශහ.  ප්රහහම්ධශීඹ බහ භන්ත්රීකතුභහ 

මත මේ පිළිඵ ඳළමිණිලි ථශහයින් ඳසු මඳොලීසිඹට,  

උහවිඹට ගිම  නළවළ.  ඒ පිළිඵ ඳර්ම ණ ථණ්ඩහඹේ ඳත් 

ථශහ.  රු බහනහඹථතුභහමනි පිළිතුරු ථථහමේ ඒ ේපර්ණ 

ථරුණු වන් ථය තිමඵනහ. ඒථ කිඹන්න. [ඵහධහ කිරීේ] 

 
මරහනහරඪ භන්ත්රීකතුභහ 
(மனமரங்கும்  உமைப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

 රු ඵන්ුපර ගුණර්ධන ඇභතිතුභහ ථථහ ථයන්න.  
 

[අ.බහ. 3.07] 

 
 රු ඵන්ුපර ගුණර්ධන භවතහ (අධ හඳන අභහත තුභහ) 
(ரண்புறகு தந்துன குர்ண - கல்ற  அமச்ெர்) 

(The Hon. Bandula Gunawardane - Minister of Education) 

මරහනහරඪ  රු භන්ත්රීකතුභනි, අද මේ  රු බහට ඉදිරිඳත් 

ථය තිමඵන   විමලේ මමශ බහණ්ඩ ඵුප ඳනත ඹටමත් නිඹභඹන් 

පිළිඵ විහදඹ ඉතහභ අහනහන්ත මර මනත් ම්ධලඳහරන 

අයමුණු වහ මඹොදහ ම න තිමඵනහ.   එමේ මනත් ම්ධලඳහරන 

අයමුණු වහ  මඹොදහ  න්මන් නළති ප්රහසතුතඹ මථමයටු  මේ  රු 

බහමේ අධහ නඹ මඹොමු ථයවීභ ළද ත් කිඹරහ භහ ටුතනහ.  

භක්නිහද ඹත්, මේ විමලේ මමශ බහණ්ඩ ඵුප ඳනත අමප් යටට 

වඳුන්හ ුපන්මන් මරෝථම  ඉතහ විලහර මමශ ආර්ථිථ අර්බුද 

යහශිඹක් තිමඵන අසථහථයි.  ඒ අධිම   ජ මුදල් අභහත හංලඹ 

මේ ඳනත ථස ථයන අසථහමේ  ජ මමශ ඇභතියඹහ 

ලමඹන් භහ මේ වහ පර්ණ දහඹථත්ඹක් රඵහ ුපන්නහ. එඹට 

මවේතු, ඒ නවිට මරෝථ මමශ මඳොමශේ මතල් ඵළයරඹක් 

මඩොරර් 147ක් දක්හ ඉවශ නළඟරහ, මරෝථ ආර්ථිථ අර්බුදඹ 

උත්න්න මරහ, යු්ධධම  පීඩනඹ ඇති මරහ, මරෝථ  ආර්ථිථ 

අඳහත තත්ත්ඹ තුශ අහභහන  මර බහණ්ඩ මිර ඉවශ  ඹහමේ 

තත්ත්ඹක් තිබුණහ. ඒ නිහ විමලේ මමශ බහණ්ඩ ඵුප ඳනත 

අති රු ජනහධිඳතිතුභහ විසින් මුදල් වහ ක්රේභේඳහදන අභහත තුභහ 

ලමඹන් ඉදිරිඳත් ථමශේ, ප්රහධහන ථරුණු මදථක් අයමුණු 

ථයම නයි.  එථක්, අහභහන  මර මිශ ඉවශ නන්න 

අසථහර ජ ීරරු ඵුප අඩු ථයරහ, එභ බහණ්ඩ ආනඹනඹ ථයරහ 

මමශ මඳොශ තුශ බහණ්ඩ සුරබ කිරීභ තුළින් මිර භට්ටමේ ඹේ 

කිසි සථහයත්ඹක්, ඳහරිමබෝගිථඹහට වනඹක් රඵහ මදන්නයි.  

ඒ හමනිභ ම්ධශීඹ ලමඹන් අසළන්න රළමඵන ථහරඹට මිර 

ඳවත ළටිරහ අමශවි ථය  ත මනොවළකි තත්ත්ඹක් භතු නහ, 

ආනඹනලින් එල්ර න තය ඹ නිහ. එළනි අසථහථ ජ, 

ම්ධශීඹ ම ොවිඹහට, මේ යමට්  භව මඳොමශොමේ වළපිරහ ජනතහට 

අල  අවහයඳහන නිඳදන ම ොවිඹහට ඩහ හධහයණ දිරි 

 ළන්වීභක් රඵහ  ජභ කිඹන අයමුණු මදථට තභයි විමලේ මමශ 

බහණ්ඩ ඵුප ඳනත වඳුන්හ  ජ තිමඵන්මන්.  

මභළනි බහණ්ඩ ර්  30ක් ඳභණ තිමඵනහ. මේ බහණ්ඩ 

ර්  තිවට ඵුප ඳළනවීභ ේඵන්ධමඹන් මේ ඳනත ඳනන 

අසථහමේ ජ ප්රහධහන ඵුප ක්රේභම  මනක් ඇති ථශහ. එමතක් ථල් 
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ඳහර්ලිමේන්තු 

අමප් යමට් ඵුප ඳළන වම  ආනඹන ථයන බහණ්ඩර මිර ඳදනේ 

ථය ම න, නළත්නේ ටිනහථභ ඳදනේ ථය ම න. CIF මිරට -

මිර, යක්ණඹ ව  ළල් කුලිඹ- අනු බහණ්ඩ ම න්න 

ඉන්මොයිසිඹ ඵරහ ඒ ඉන්මොයිසිඹට අනු තභයි ඵ්ධද නිඹභ 

ථයන්මන්. එතමථොට ප්රහධහන ප්රහලසනඹක් ඇති මනහ. භවය 

 හඳහරිථමඹෝ භවය බහණ්ඩර ඉන්මොයිසිරට 

අධිතක්මේරුක් ථයරහ බහණ්ඩ ම න්නහ; භවය මරහට 

අතක්මේරු ථයරහ ම න්නහ. එතළන ජ විම්ධල විනිභඹ  

ංචහක් සි්ධධ මනහ. මභොථද, ටිනහථභ අඩුමන් වන් 

ථයරහ බහණ්ඩඹ ම නහපුහභ ඵුප ම න්න මන්මන් අඩුමන්. ඒ 

නිහ භවය   හඳහරිථමඹෝ undervalue  ථයරහ බහණ්ඩ 

ආනඹනඹ ථයනහ. භවය අඹ ල්ලි ළඩිපුය පිට යටර 

තළන්ඳත් ථයන්න ඕනෆ වුණහභ over invoice ථයනහ;  ළඩිපුය 

මුදල් දහරහ ඒ යමට් ල්ලි ඉතුරු ථයනහ.  

විමලේ මමශ බහණ්ඩ ඵුප ඳනමත් තිමඵන විමලේත්ඹ තභයි 

එළනි ටිනහථභක් අනු මනොමයි ඵ්ධද ඳනන්මන්, ප්රහහභහණිථ 

ඵ්ධදක් ඳනන්මන්. කිමරෝග්රාෆභඹථට, ඳවුභථට ඹනහ ජ ලමඹන් 

ඒථථඹථට අනු තභයි මේ ඵ්ධද ඳනන්මන්.  එටු ජ මිර පිළිඵ 

ළරකිලිභත් න්මන් නළවළ.  

උදහවයණඹක් ලමඹන් අර්තහඳල් කිමරෝථ මිර ීමඹ වුණත්, 

අර්තහඳල් කිමරෝ එථථට රුපිඹල් ඳවමශොක් ඳනමින් තිබුණු 

ඵ්ධද රුපිඹල් විසිඳවථට ළඩි ථයරහ තිමඵනහ. එයින් ථයරහ 

තිමඵන්මන් මභොථක්ද? මේ අසථහමේ ජ ම්ධශීඹ අර නිසඳහදනඹක් 

තිමඵනහ. විමලේමඹන් ථන්ද උඩයට ප්රහම්ධලම . නුයඑළිඹ, 

ළලිභඩ, ඌ-ඳයණ භ ළනි ප්රහම්ධලර ම ොවි ජනතහ මේ යමට් 

 ජර්ඝ ථරථ සිට අර  හමේ නියත නහ. ඒථ ඔවුන්මනි ප්රහධහන 

ජීමනෝඳහඹ. ඉන්දිඹහමන් මවෝ ඵංනිරහම්ධලමඹන් මවෝ  මනත් 

යටකින් ඉතහභ අඩු මිරට අර්තහඳල් ආනඹනඹ ථශහභ මේ ම්ධශීඹ 

නිසඳහදන ටිථ අමශවි ථය  න්න ඵළරි මනහ. එටු මිර ඳවත 

ළමටනහ. මඳොමවොයරට, මනත් විවිධ යහඹනිථ මඹදවුේරට 

අධිථ විඹදභක් දයරහ, ඵළංකුරට ණඹ මරහ ඒ ණඹ ම හ  න්න 

ඵළරි ඒ ඳශහමත් ම ොවි ජනතහ අයණ මනහ. එතමථොට 

යජඹ, මේ යමට් ම ොවිඹහ ආයක්හ ථයන්න නියන්තයමඹන් ථළඳ 

මරහ ඉන්න යජඹක් මර  මේ ඵ්ධද රුපිඹල් ඳවමශොමේ සිට 

රුපිඹල් විසිඳවට ළඩි ථයනහ. එවිට ආනඹනඹ ථයන 

අර්තහඳල්ර රුපිඹල් මිර ඉවශ ඹනහ. එවිට ඌ-ඳයණ භ, 

ළලිභඩ, ථළප්මඳටිමඳොශ, නුයඑළිඹ ප්රහම්ධලර ඉන්න අර්තහඳල් 

ම ොවීන්ට තභන්මනි අර්තහඳල් කිමරෝක් වහ  හධහයණ මිරක් 

රළමඵනහ. ම්ධශීඹ අර්තහඳල් අසළන්න නිභ න විට, ඒ මිර 

ඳහරිමබෝගිථඹහට අසීරුක් න නිහ ඒ අසථහමේ ජ නළත විමලේ 

මමශ බහණ්ඩ ඵුප ඳනත ඹටමත් මේ ීරරු ඵ්ධද රුපිඹල් 

ඳවමශොට මවෝ දවඹට අඩු ථයන්න අයිතිඹ මුදල් වහ ක්රේභ 

ේඳහදන ඇභතිතුභහට  තිමඵනහ.  ඒථ නිහ මේ විමලේ මමශ 

බහණ්ඩ ඵුප ඳනත ඕනෆභ  යජඹථට මිර සථහී ථයණඹ වහ 

ඉතහභ ප්රහමඹෝජනත් මර ඳහවිච්චි ථයන්න පුළුන් උඳථයණඹක් 

මරයි ඇති ථයරහ තිමඵන්මන්.    

ඔඵතුභහ මඵොමවොභ මවොඳින් දන්නහ, මරෝථම  යත්තයන් මිර 

අඩු මන්මන් නළවළයි කිඹන එථ තභයි ඳළතුණ විලසහඹ 

කිඹරහ. නමුත් යත්තයන් මතො  ලමඹන් මරෝථ මමශ මඳොශට 

නිකුත් කිරීමේ ප්රහතිපරඹක් ලමඹන් යත්තයන් මිර  ණන් විලහර 

මර ඳවත ළටුණහ. මේ නිහ අමප් යමටත්, මරෝථම  අමනක් 

යටරත් යත්තයන් ංචිතර අ ඹ ඳවත ළටුණහ.  ඒ හමනිභ 

යත්තයන් බහණ්ඩ උථස තිඹන මථොට ඒ තයේ ුපයට ථල්ඳනහ 

මනොථයන, තය ථහරිත්ම  අසීමිත මර මඹදිරහ සිටින ඵළංකු වහ 

මර  ආඹතන ථමශේ මභොථක්ද?  හභහන මඹන් ඉසය ණඹක් 

විධිඹට මදන්මන් ඳවුමේ ටිනහථමභන් අඩක්.   

එභ මර  ආඹතනර තය ඹ ළඩි මරහ, යත්රයන් උථස 

අයම න ඒ ටිනහථමින් සිඹඹට 75ක්, සිඹඹට 80ක්, සිඹඹට 90ක් 

ණඹ ලමඹන් ුපන්නහට ඳසමේ යත්රයන් මිර ඵළසහභ එභ ඵළංකු වහ 

මර  ආඹතනරට ඒථ දයහ  න්න පුළුන්ථභක් නළවළ. ඳවුභථ 

ටිනහථමින් බහ ඹක් විතයක් ණඹ ලමඹන් ුපන්නහ නේ එථට 

එථක් මිර ඵළසත් දයහ  න්න පුළුන්. අනල   හඳහරිථ 

තය ඹ තුශ ඵළංකු ක්රේභඹ වහ මර  ආඹතන විසිනුත් අර්බුදඹක් වදහ 

ම න තිමඵනහ. ඒ නිහ තභන්මනි ආඹතනරට දළරිඹ මනොවළකි 

අරහබඹක් සි්ධධ මරහ තිමඵනහ. අපි ආනඹනඹ ථයන ප්රහභහණඹ 

මවෝ අපි ථයන ම්ධ භන්න් රංථහ මනි පුංචි යටථට මරෝථ 

මමශ මඳොමශේ යත්රයන් මිර මථමයටු කිසිුප දළමනන ඵරඳෆභක් 

ථයන්න ඵළවළ. යත්රයන් නළති, ආනඹනිථ යත්රයන් භත යහ ඳතින 

යටථට එමවභ ඵරඳෆභක් ථයන්න ඵළවළ. මභභ නිමඹෝ ර 

තිමඵන විධිඹට, ඳවුභථ ටිනහථභ රුපිඹල් 40,000ක් නේ ඒ 

වහ සිඹඹට 5ථ ඵ්ධදක් ඳනරහ ඒ ඵ්ධමදන් ත අධිබහයඹක් අඹ 

ථයරහ හභහන මඹන් ඳවුභථට රුපිඹල් 4,000ථ ඳභණ ඵුප 

ප්රහභහණඹක් ඳනනහ. ඒමථන් විලහර මිර ඉවශ ඹහභක් මන්මන් 

නළවළ. නමුත් මර  ආඹතන ඳ්ධධතිඹ ඳහරනඹ ථය  ළනීභ වහ 

නිදවමේ යට තුශට යත්රයන්  රහ ඒභ ඹේ කිසි ප්රහභහණඹථට ඳහරනඹ 

ථයන්නට පුළුන් මයි කිඹහ මුදල් අභහත හංලඹ විලසහ 

ථයනහ. [ඵහධහ කිරීභක්] ඔේ, භහඹක් විතය මනහ. නමුත් අපි 

ඕනෆට ඩහ ළඩි අ ඹක් ඵුප ලමඹන් යත්රයන්රට ඳළමනේමොත් 

smuggling තභයි සි්ධධ මන්මන්. ඒ කිඹන්මන් ආණ්ඩුට 

මභොකුත්භ වේඵ මන්මන් නළවළ. මනත් අඹථහ ක්රේභලින් තභයි 

මමශ මඳොශට යත්රයන් එන්මන්. මභොථද, යත්රයන් මඳොලු මනිනහ 

කිඹරහ ඉතිවහම  ඉරහභ ථතන්දය තිමඵනහ මන්. ඒ නිහ අපි 

ථරුණු මදථක් ක්රිිඹහත්භථ ථයන්නට ඕනෆ. එථක් තභයි ඵළංකු 

ඳ්ධධතිඹ වහ මර  ආඹතන ඳ්ධධතිඹ ආයක්හ ථය  ළනීභ.   

අමනක් ථහයණඹ තභයි යත්රයන් මිමරටු ඇති න තත්ත්ඹන් 

වහ ඹේ කිසි යහජ  භළදිවත් වීභක් සිුප කිරීභ.  ඒ වහ තභයි 

යත්රයන් වහ කුඩහ ඵ්ධදක් ඳළනවීභ ථයරහ තිමඵන්මන්. 

නිසඳහදනඹ තිමඵන අසථහමේ ජ අල මඹන්භ අර්තහඳල් 

වහත්, අමනකුත් බහණ්ඩ වහත්  ඵුප ඳනරහ තිමඵන්මන් - 

[ඵහධහ කිරීභක්] මවට දිනඹට තභයි යත්රයන් වහ ඵුප ඳළනවීමේ 

නිමඹෝ  පිළිඵ විහදඹ තිමඵන්මන්. අද හථච්ඡහ න්මන් විමලේ 

මශ බහණ්ඩ ඵුප ඳනත ඹටමත් නිඹභඹන් පිළිඵයි. ප්රහධහන 

ලමඹන්භ අර්තහඳල්රට තභයි ඵුප ඳනරහ තිමඵන්මන්. තත් 

බහණ්ඩ 30ක් තිමඵනහ. ඒ බහණ්ඩ 30 වහභ ඵුපර කිසිභ 

මනක් ථයරහ නළවළ. එයින් අදවස ථයන්මන් ඵ්ධද නිහ 

ඒහම  මිරට කිසිභ ඵරඳෆභක් ඇති මන්මන් නළවළ කිඹන 

එථයි. දළන් ඳතින මිර භට්ටභ සථහය ඳතිනහ.  

ඳසු ගිඹ ථහර ඳරිච්මේදඹ තුශ ප්රහධහන ආර්ථිථ දර්ලථඹ න 

උ්ධධභනඹ තනි ඉරක්ථමේ ංඛ හක් මර ඳත්හ ම න 

ඹන්න යජඹට පුළුන්ථභ රළබී තිමඵනහ. විරැකිඹහමේ අනුඳහතඹ 

තනි ඉරක්ථමේ ංඛ හක් මර ඳත්හම න ඹන්නත්, ආර්ථිථ 

ර්ධන මේ ඹ ඉවශ භට්ටභකින් ඳත්හම න ඹන්නත් පුළුන් 

මරහ තිමඵනහ. මඳොලී අනුඳහතිථඹ තනි ඉරක්ථමේ ංඛ හක් 

ඵට ඳත් වීභ කිඹන ආර්ථිථ දර්ලථඹට අඳ ශඟහ මමින් 

ඳතිනහ. එළනි හර් ආර්ථිථ දර්ලථඹන් භනහ 

ථශභනහථයණඹකින් යුක්ත ඳත්හ ම න ඹෆමේ ප්රහතිපරඹක් 

වළටිඹට සිඹලුභ අංලර හර් ආර්ථිථ දර්ලථර ප්රහ තිඹක් ථයහ 

අඛණ්ඩ  භන් ථශ ර් කිටුඳඹක් මර මභභ ථහනු 

ඉතිවහම  නිටුවන් මනහ. ඒ නිහ ජනතහ භත ඳළටමන 

පීඩනඹ අඩු ථයන්නත්, ම ොවීන් ආයක්හ ථයන්නත් අදහශ න 

මභභ ඵුප ඳළනවීමේ නිමඹෝ  වහ  රු බහමේ අනුභළතිඹ 

ම්ධලඳහරන ඳක් මේදඹකින් මතොය රඵහ මදන මර ඉල්රහ 

සිටිමින් භමනි චන කිටුඳඹ අන් ථයනහ. 
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[අ.බහ. 3.18] 

 
 රු අනුය දිහනහඹථ භවතහ 
(ரண்புறகு அநு றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

මරහනහරඪ  රු භන්ත්රීකතුභනි, විමලේමඹන්භ බහණ්ඩ 

කිටුඳඹථට ඵුප ඳළනවීභ මනුමන් ඳත්න න මභභ විහදඹට 

ේඵන්ධ වීභට රළබීභ පිළිඵ භහ තුටට ඳත් මනහ. 

විමලේමඹන්භ අමප් යට තුශ නිසඳහදනඹ ථයන ඹේ ඹේ 

බහණ්ඩර ඵුප නියන්තයමඹන් ඉවශ ඳවශ දළමීභක් සිුප ථයනු 

රඵනහ. 

විමලේමඹන්භ එමේ සිුප ථයනු රඵන්මන් අමප් යමට් ජහතිථ 

නිසඳහදථඹන් ආයක්හ ථය  ළනීභ මනුමනුයි. ඵුප ඳළනවීමභන් 

ඳභණක් ජහතිථ නිසඳහදථඹන් ආයක්හ ථය  න්න පුළුන් මයි 

කිඹරහ භභ ටුතන්මන් නළවළ. මභොථද අපි ඉන්දිඹහමන් අර්තහඳල් 

අයම න, නළථ ඳටරහ මථොශම යහඹට ම නහහට ඳසමේ 

යහමඹන් ඵ්ධදකුත්  වරහ ඒ අර්තහඳල් මශ මඳොශට එනමථොට 

රංථහමේ අර්තහඳල්රට ඩහ ඉන්දිඹහමේ අර්තහඳල්ර මිර අඩු 

න්මන් මථොමවොභද? එමේ වී  තිමඵන්මන් නිසඳහදන පිරිළඹ අඩු 

වීභත්, විමලේමඹන්භ ඉන්දිඹහමේ අර්තහඳල් ම ොවිතළමන් 

පරදහී තහ ඉවශ අ ඹථ ඳත්හ  ළනීභට භත් මරහ තිබීභත් 

නිහයි. අපි අවුරු්ධදක් ඳහහ අර්තහඳල් පරදහ ළඩි න මථොට ඵුප 

 වනහ; පරදහ අඩු න මථොට ඵුප අඩු ථයනහ. ඔඹ 

මල්රමභන් මේ යමට් ආර්ථිථඹ ඉසයවට  න්න පුළුන් මේවි 

කිඹරහ අඳ විලසහ ථයන්මන් නළවළ. ඒ නිහ අමප් යමට් 

අර්තහඳල්ර නිසඳහදන පිරිළඹ අඩු කිරීභ පිළිඵ; විමලේමඹන්භ 

පරදහී තහ ඉවශ දළමීභ පිළිඵ අඳ ථල්ඳනහ ථශ යුතු නහ. 

එමවභ  වුමණොත් තභයි අමප් යමට් ආර්ථිථම  ඉතහභත් ශුබදහී  

ප්රහතිපරරට අඳට ඹහ වළකි න්මන්. 

ආර්ථිථඹ  ළන ථථහ ථයන මථොට  රු ඵළසිල් යහජඳක් 

අභහත තුභහ කිඹරහ තිබුණු මදඹක්  ළනත් භහ කිඹන්න ඕනෆ. 

"නීතිඹ ක්රිිඹහත්භථ මනොන යටථ ආර්ථිථඹ දියුණු න්මන් නළවළ" 

කිඹහ එතුභහ කිඹහ තිබුණහ. ඵුප ඳළනවීමභන් මවෝ  ඵුප අඩු කිරීමභන්  

ළඩි කිරීමභන් මවෝ ඳභණක් යමට් ආර්ථිථඹ ඳතිනහ ඹළයි  

විලසහ ථයනහ නේ එඹ මුළුභනින්භ ළයදි ව ත ථරුණක්. 

යමට් ආර්ථිථම  ජ අතිලඹ ළද ත් න්මන් ඒ යට තුශ ඳත්හ 

ම න ඹනු රඵන ප්රහජහතන්ත්රයහදඹ, ඒ යට තුශ ඳත්හ ම න ඹනු 

රඵන නිදව, ඒ යට තුශ ඳත්හ ම න ඹනු රඵන මලිථ මිනිස 

අයිතිහසිථේ ආයක්හ කිරීභ ඹන ථරුණුයි.  

මරහනහරඪ  රු භන්ත්රීකතුභනි, නමුත් දළන් ආණ්ඩු ථයමින් 

තිමඵන්මන් මභොථක්ද? මලිථ මිනිස අයිතිහසිථේ ආයක්හ 

මනොථයන යටථට; මලිථ නීීරන් ආයක්හ මනොථයන යටථට; 

උ්ධමඝෝණඹ කිරීභට ජනතහට ඇති හධහයණ අයිතිඹ ආයක්හ 

මනොථයන යටථට ආර්ථිථ ංර්ධනඹක් ථයහ  භන් ථයන්න 

පුළුන් මේවිඹ කිඹහ අඳ විලසහ ථයන්මන් නළවළ. ආර්ථිථ 

ංර්ධනම  ජ අතිලඹ ළද ත් න්මන් ඒ යට තුශ ප්රහජහතන්ත්රයහදඹ 

ඳළීරභ, නිදව ඳළීරභ ව ජනතහමනි මලිථ අයිතිහසිථේ 

ආයක්හ කිරීභයි. ආර්ථිථ ංර්ධනම  ප්රහතිරහබ ඵට ඳත් විඹ 

යුත්මත් ජනතහමනි මලිථ වුභනහන් ආයක්හ කිරීභයි. අමප් 

යමට් විතයක් මනොමයි, මරෝථම  ෆභ ජන මථොට්ඨහඹථමනිභ, 

ඒ හමනිභ ෆභ ජීවිමඹකුමනිභ මලිථ අල තහ ජරඹ ඵ අඳ 

දන්නහ. ංර්ධන ඉරක්ථ, උ්ධධභනඹ, මශ මලේම  ටුඟඹ, 

ආර්ථිථ ර්ධනඹ, දිවි ඝටනඹ, ම වුේ මලේම  ටුඟඹ, 

අන්නමශ්රතෝතඹ, උණ්ඩුථපුච්ඡඹ කිඹන මේ ම්ධල් කිඹරහ ළඩක් 

නළවළ,  රු ඵන්ුපර ගුණර්ධන ඇභතිතුභනි. මේහ මනොමයි 

ළද ත් න්මන්. ජනතහමනි මලිථ වුභනහන් ආයක්හ ථයරහ 

මදන්න ඕනෆ. එථ ඳළත්තකින් ජනතහමනි ප්රහජහතන්ත්රයහ ජ ව 

නිදවමේ වුභනහන්, අමනක් ඳළත්මතන් ජනතහමනි මලිථ 

අල තහන් ආයක්හ ථය මදන්න ඕනෆ. ඒ අල තහන් ආයක්හ 

ථයරහ මදන්න ආණ්ඩු භත්ද, නළ්ධද? ංර්ධනම  ප්රහධහන 

නිර්ණහඹථඹ ඵට ඳත් විඹ යුත්මත් ජනතහමනි මලිථ අයිීරන් 

ආයක්හ කිරීභ ව ජනතහමනි මලිථ අල තහන් රඵහ  ජභයි. 

දළන් මභොථක්ද සි්ධධ මරහ තිමඵන්මන්?  

ඳසු ගිඹ දසර විලහර ආන්මදෝරනඹථට තුඩු  ජරහ තිමඵන; 

හථච්ඡහට ඵඳුන් මරහ තිමඵන ප්රහලසනඹක් තභයි ළලිමේරිඹ 

සි්ධධිඹ. ළලිමේරිඹ ප්රහම්ධලම  ජනතහමනි උ්ධමඝෝණඹථට 

වමුදහ භළදිවත් මරහ යහජ  නිමඹෝ  භත ථයන රද මඩි 

තළබීභක් වයවහ පු්ධ රඹන් තිමදමනකු ඝහතනඹ මරහ තිමඵනහ. 

තත් විලහර ප්රහභහණඹක් අඵර ුපඵර තත්ත්ඹට ඳත් ථයරහ 

තිමඵනහ. මරහනහරඪ  රු භන්ත්රීකතුභනි, එථ ථරුණක් තභයි 

ඝහතන සිුපවීභ. ඒ ඝහතන සිුපවීභ හධහයණීථයණඹ කිරීභ තත් 

ථරුණක්. එඹ ඝහතන සිුපවීභටත් ඩහ ඵයඳතශයි. දළන් සිුප මමින් 

තිමඵන්මන් කුභක්ද? ඳහනීඹ ජරඹ කිඹන්මන් ජනතහමනි මලිථ 

අල තහක් ඵ අඳ දන්නහ. තභන්මනි ප්රහම්ධලම  තභන් ඳහනඹ 

ථයන ජරඹ අපිරිසිුපතහථට ඳත් මරහ තිමඵනහ නේ, 

විමලේමඹන්භ එටු pH අ ඹ 6 සීභහමන් ඳවශට ඇවිල්රහ 

තිමඵනහ නේ එඹ විලහර ප්රහලසනඹක්. භවය සථහනර ජරම  pH 

අ ඹ 3.5, 4 දක්හ ඳවත ළටී තිමඵන ඵට හර්තහ මරහ 

තිමඵනහ. මරහනහරඪ  රු භන්ත්රීකතුභනි, pH අ ඹ 5ට ඩහ අඩු 

ජරඹ අඩුභ තයමින් අත මෝදහ  ළනීභටත්, මනත් ළඩ ථටයුතු 

වහත් උඳමඹෝගී ථය  ත මනොවළකි ඵ තභයි විද හත්භථ 

තවවුරු ථයරහ තිමඵන්මන්. මේ ප්රහම්ධලම  භවය සථහනර 

ජරම   pH අ ඹ ීමඹද? 

භවය සථහනර 2.2 දක්හ, භවය තළන්ර 4.2 ව 3.2 

දක්හ තිබුණහ. ඒ නිහභ ඒ ප්රහම්ධලම  ජනතහට ලහරීරිථ ප්රහලසන 

භතු මරහ තිබුණහ. භවය අඹට මේ මයෝ  ඇති මරහ තිබුණහ; 

උගුමර් ආහදන ඇති මරහ තිබුණහ; ආභහලම  මරඩ මයෝ  ඇති 

මරහ තිබුණහ. එතමථොට  තභන්මනි මලිථ අල තහක් ඵට ඳත් 

වී තිමඵන ජරඹ අපිරිසිුප වී තිමබ් නේ ක්රිිඹහ භහර් ඹක්  න්න 

ථවුරු මවෝ මිනිස ප්රහජහථට හධහයණ අයිතිඹක් නළ්ධද? එමේ 

ජරඹ අපිරිසිුප වී තිමඵන මවේතූන් පිළිඵ ඹේ ඹේ ක්රිිඹහ භහර්  

 ළනීභ ඒ ජනතහමනි අයිතිඹක් මනොමයිද? ඒ අයිතිඹ 

උල්රංඝනඹ ථයන්මන් මථොමවොභද? ඒථ උල්රංඝනඹ ථයරහ, ඒ 

අඹට මඩි තිඹරහ, ඒ අඹ ඝහතනඹ ථයරහ, ඒ හමනිභ විලහර 

පිරික් අඵර ුපඵර තත්ත්ඹථට ඳත් ථයරහ මභතළනට ඇවිල්රහ 

මන ළල්ටහයේ කිඹන එමක් මත්රුභක් නළවළ. ඳශමුළනි 

ප්රහලසනඹ තභයි ඒ ජනතහමනි මලිථ අල තහක් න ඳහනීඹ ජරඹ 

අපිරිසිුප මරහ තිමඵන ප්රහලසනඹ. ෆභ ජීවිඹකුමනිභ මලිථ 

අල තහ න ඳහනීඹ ජරඹ අපිරිසිුප මරහ තිමඵන මරහථ, 

තභන්මනි දරුන්ට මේ මයෝ  ඇති මරහ තිමඵන මරහථ, 

උගුමර් ආහදන ඇති මරහ තිමඵන තත්ත්ඹක් තුශ, ආභහලම  

විවිධ මරඩ මයෝ  ඇති මරහ තිමඵන තත්ත්ඹක් තුශ,  ළබිනි 

භහතහන්ට තභන්මනි දරුන් ඉතහභත් නිමයෝගී බිටු ථයන්න 

පුළුන් මේවිද, නළ්ධද කිඹරහ ළථඹක් ඇති මරහ තිමඵන 

මරහථ, තභ ශදරු ශඳටීන්මනි ජීවිත ඉතහ මවො නිමයෝගී 

ේඳන්න තත්ත්මඹන් තඵන්නට වළකිඹහ රළමබ්විද නළ්ධද 

කිඹන මිනිසසුන්මනි මලිථ වළඟීේ, මලිථ වුභනහන් විලහර 

තර්ජනඹථට ව  ර්ජනඹථට ව බිඹ ළ්ධ ජභථට ව 

මදගිඩිඹහථට ව අවිලසහඹථට ඳත් මරහ තිමඵනහ. ඒ නිහ 

තභයි අපි ඒ මිනිසසුන්මනි භහනසිථ තත්ත්ඹ මත්රුේ  ත යුතු 

න්මන්. 

මඵෝතල් ථයපු තුය බිබී, American Water බිබී, 

සිං ප්පරුමන් මනින තුය බිබී මභතළන ථථහ ථයන්න ඳටන් 

 න්නහ, "නළවළ, මභමවභයි වුමණ්, මභමවභයි වුමණ්" කිඹරහ. 

73 74 



ඳහර්ලිමේන්තු 

නළවළ, ඒ මිනිසසුන්මනි ජීවිතරට රිං රහ ඵරන්න. කු තුශ 

ඉන්න දරුහ නිමයෝගී බිටු ථයන්න පුළුන් මේවිද කිඹරහ  ළබිනි 

භහතහ ථල්ඳනහ ථයනහ නේ, අමත් නළශමන දරුහට නිමයෝගී 

ේඳන්න ජීවිතඹක් රළමබ්විද කිඹරහ ඒ අේභරහ තහත්තරහ 

ථල්ඳනහ ථයනහ නේ, තභන්මනි කු ඇතුමශේ ථය මරඩ 

මයෝ ඹථට තභන් මුහුණ  ජරහ තිමඵනහද කිඹරහ මදගිඩිඹහථ 

ඉන්නහ නේ, අවිලසහඹථ ඉන්නහ නේ, දරුන්ට මේ මයෝ  

ඇති  මරහ නේ, උගුමර් මයෝ  ඇති මරහ නේ, ආභහල මයෝ  ඇති 

මරහ නේ, ඒ නිහභ ඒ ජනතහ විලහර  නඹථට මුහුණ  ජරහ 

සිටිනහ නේ ඒ ජනතහ ථයන්න ඕනෆ මභොථක්ද? ඒ ජනතහ ථශ 

යුත්මත් මන මභොථක්ද? වරිඹට ථල්ඳනහ ථයනහ නේ, ඒ අඹ 

මේ යමට් මිනිසසු. ඒ මිනිසසුන්මනි ජීවිත පිළිඵ කිසිුප වළඟීභකින් 

මතොය "අතළන හථච්ඡහ තිබ්ඵහ, මභතළන හථච්ඡහ තිබ්ඵහ, 

අයමවට reports ඇරිඹහ, අය ඳළත්මතන් report එථක් ආහ" කිඹන 

එථ මනොමයි ළද ත් න්මන්. ඒ ජනතහමනි මලිථ ප්රහලසනඹ 

එතළනභ තිමඵනහ. ඒ ජනතහ තභන්ට තිමඵන දළනුේ 

මත්රුේථභ අනු,- [ඵහධහ කිරීභක්] ථථහ මනොථය ඉන්න 

භවත්තමඹෝ. ළලිමේරිඹට ගිටුල්රහ ඒථ මබ්යහ  න්න තිබුණහ මන්. 

මභතළන ජ මනොමයි මන් මබ්යන්න තිබුමණ්. එතළන ජ මඩි තිඹන 

මථොට ඵරහම න ඉරහ මභතළනට ඇවිල්රහ ථෆ  වනහ. මඩි 

තිඹන මථොට මභොථක්ද ථමශේ? [ඵහධහ කිරීභක්]ථරුණහථයරහ ්ධද 

නළතු ඉන්නහ. [ඵහධහ කිරීභක්] ඔේ, රංථහමේ ඉන්මන් නළවළ. 

මඵොන්මන් එමවේට ගිටුල්රහ. ජනතහ මඩි ථනහ; මභතුභහ 

රංථහමත් නළවළ. 

 
 රු අර්ල් ගුණමේථය භවතහ (ළවිලි ථර්භහන්ත නිමඹෝජ  
අභහත තුභහ) 
(ரண்புறகு ர்ல் குமெக்க - சதமெந்மரட்டக் மகத்சரறல் 

தறற அமச்ெர்) 

(The Hon. Earl Gunasekara - Deputy Minister of Plantation 

Industries) 
 

නළඟී සිටිම ඹ. 
ளந்ரர். 

rose. 
 

 රු අනුය දිහනහඹථ භවතහ 
(ரண்புறகு அநு றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 
 

[මරහනම  අණ ඳරිදි ඉත් ථයන ර ජ.] 
[அக்கறரெணக் கட்டமபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 
 

හමනි ථෆ  වන්මන් නළතු හඩි මන්න. ළලිමේරිඹට ගිටුල්රහ 

ප්රහලසන වින්මන් නළතු මභතළනට ඇවිල්රහ ථෆ  වනහ. 

මරහනහරඪ  රු භන්ත්රීකතුභනි, මභතළනට ඇවිල්රහ ථෆ  ළහුහ 

කිඹරහ ඒ ජනතහට ජීවිතඹ රළමඵනහද? මභතළනට ඇවිල්රහ ථෆ 

මභොය මදනහ. ්ධද නළතු හඩි මනහ. ඉ ටුට තභයි 

ඳහර්ලිමේන්තුට එන්මනත්. [ඵහධහ කිරීභක්] හඩි මන්න.  
 

[මරහනම  අණ ඳරිදි ඉත් ථයන ර ජ.] 
[அக்கறரெணக் கட்டமபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 
 

මන්මන් නළතු ඉන්නහමථෝ.පිසමක්මන්, මභෝඩමඹක්මන්. 
 
[මරහනම  අණ ඳරිදි ඉත් ථයන ර ජ.] 
[அக்கறரெணக் கட்டமபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

[ඵහධහ කිරීභක්] මථොමිස විධිඹට ීමඹක් වේඵ වුණහද? ඡන්මදට 

ඵළනර් ීමඹක් දහන්න ල්ලි  ුපන්නහද? හඩි මන්න. 

මරහනහරඪ  රු භන්ත්රීකතුභනි, මේථ ඉතහභත් ංමේ ජ ව ඒ 

ජනතහමනි ජීවිතත් එක්ථ  ළට  ළටුරහ තිබුණු ප්රහලසනඹක්. ඒ 

මිනිසසු ඒ ප්රහලසනඹ දකින්මන් මථොමවොභද? ඒ ප්රහලසනඹ මත්රුේ 

 න්මන් මථොමවොභද? මරොකු විද හත්භථ ඳදනේ නළති මන්න 

පුළුන්, මරොකු හක්ෂි නළති මන්න පුළුන්, ඵළරෑරුේ මර 

ඳර්ම ණර ප්රහතිපර මනොඑන්න පුළුන්, වළඵළයි ඒ අඹ 

වළඟීමභන් දළනීමභන් දකිනහ, ඒ අඹ ටුතනහ තභන්මනි 

ජීවිතරට තර්ජන එල්ර වී තිමඵන්මන් මභන්න මේ 

ථර්භහන්තලහරහ නිහ කිඹරහ. ඒථ තභයි මිනිසසුන්මනි 

සබහඹ. ඒ මිනිසසු තුය ටිථ අයම න ගිටුල්රහ ඳර්ම ණ 

ථයරහ, "ආ! එමවභ මන්මන් මේ ථර්භහන්තලහරහ නිහද 

දන්මන් නළවළ, මතල් පිරිඳවුප නිහද දන්මන් නළවළ, බිඹ භ 

තිමඵන මනත් ථර්භහන්තලහරහක් නිහද දන්මන් නළවළ" කිඹරහ 

මොඹන්මන් නළවළ. මිනිසසු තභන් ට දළමනන හධථඹ භත තර්ථ 

ථයනහ; තභන්ට දළමනන හධථඹ භත ප්රහලසන ථයනහ; තභන්ට 

දළමනන හධථඹ භත ටන් ථයනහ. ඒථ තභයි මිනිස සබහඹ. 

දළන් කිඹනහ, "ඳර්ම ණ ථමශේ නළවළ, හර්තහ ඵළලුමේ නළවළ" 

කිඹරහ. නළවළ, ඒ ජනතහට මත්රුේ ගිම  මභොථක්ද? තභන්මනි 

ජීවිතරට එල්ර වී තිමඵන තර්ජනඹට තභන් ආන්නම භ 

තිමඵන ථර්භහන්තලහරහ මවේතු වී ඇතළයි කිඹරහ ඒ මිනිසසු 

ථල්ඳනහ ථයනහ. ඒථ එමවභභද කිඹරහ අපි දන්මන් නළවළ. ඒථ 

වරිද කිඹන්න අපි දන්මන් නළවළ. ඒථ මනභ ථථහක්. වළඵළයි ඒ 

ජනතහ ඳශමු මථොටභ ථල්ඳනහ ථයනහ, ඒථ විලහර ලමඹන් 

වි ද්රප  ප්රහභහණඹක් නිකුත් ථයන ථර්භහන්තලහරහක් කිඹරහ. ඒ 

නිකුත් ථයන වි ද්රප  තළන්ඳත් ථයන්මන් මථොන්ක්රීnට් ශක් තුශ. 

අවුරු්ධමදන් අවුරු්ධද ඒ මථොන්ක්රීnට් ඳහ දියපු ළලි ඵට ඳත් 

මනහ; ඒහ පුළුන් ඵට ඳත් මනහ. මථොන්ක්රීnට් ඳහ 

විනහලඹට ඳත් ථශ වළකි, මථොන්ක්රීnට් ඳහ අළු ුපහුවිලි ඵට ඳත් 

ථශ වළකි අඳද්රප  ප්රහභහණඹක් එභ ථර්භහන්තලහරහමන් නිකුත් 

ථයනහ. 

ඉතින් ඒ ජනතහ ථල්ඳනහ ථයනහ, මේ අඳ ද්රප  තභන්මනි 

ූම ත ළිං රට ේඵන්ධ මරහද  නළ්ධද කිඹරහ. ඒ ජනතහ 

එමවභ ටුතන එථ  ළයදිද? හධහයණ නළ්ධද?  ඒ ජනතහමනි 

ජීවිතඹට ගිටුල්රහ, ඔවුන්මනි ජීවිත, ඔවුන්මනි භමනෝබහඹන්, 

ඔවුන්මනි දරුන්, ඔවුන්මනි මදගිඩිඹහ, ඔවුන්මනි අවිලසහඹ, 

ඔවුන් මුහුණ  මදන   ළටලු  ඹන ඒ භහනසිථත්ඹට ගිටුල්රහ අපි 

මේ ප්රහලසනඹ  ළන ථල්ඳනහ ථයන්න ඕනෆ; අපි ටුතන්න ඕනෆ. 

එමවභ නේ, ඔවුන්මනි ඳශමු  ළටලු ඵට ඳත් මනහ 

ථර්භහන්තලහරහ. ඔවුන් උඳථල්ඳනඹ ථයනහ, මේ ප්රහලසනඹ භතු 

මන්න ඇත්මත් ථර්භහන්තලහරහ  නිහඹ කිඹරහ. වරිද ළයදිද 

කිඹන එථ මනභ ථථහක්. වළඵළයි ආණ්ඩුක්  වළටිඹට 

තමුන්නහන්මේරහ ථශ යුතු තිබුමණ් මභොථක්ද?  ජර්ඝ ඳර්ම ණ 

ක්රිිඹහලිඹක් ඕනෆ; මොඹහ ඵරන්න ඕනෆ; එමවභ නළති මේහ 

 ළන කිඹන්න ඵළවළ; මේථට මවේතු ඒ ථර්භහන්ත ලහරහද 

කිඹන්න  වරිඹට අපි දන්මන් නළවළ කිඹන ඒ ප්රහථහල කිරීභ 

මනොමයි  ථශ යුතු තිබුමණ්. ඒථ මනොමයි ඳශමු  ප්රහලසනඹ 

මරහ තිබුමණ්, ජනතහමනි ඉල්ලීභ මරහ තිබුමණ්, මේ 

ථර්භහන්ත ලහරහ තහථහලිථ හ දභන්නඹ කිඹන එථයි.  ඇයි 

එමවභ  ළසුමේ නළත්මත්? ඇයි තමුන්නහන්මේරහ  ඒ ීරන්ුප 

 ත්මත් නළත්මත්? එමවභ නේ තමුන්නහන්මේරහ සිටිම  

ජනතහමනි  ඳළත්මත්ද? එමවභ  නළත්නේ  ථර්භහන්තථරුහමනි 

ඳළත්මත්ද? තමුන්නහන්මේරහමනි විවිධ උත්රට මථෝටි, 

ප්රහමථෝටි  ණන් විඹදේ ථයන, විවිධ ඡන්ද  හඳහයරට මථෝටි, 

ප්රහමථෝටි  ණන් විඹදේ ථයන, තමුන්නහන්මේරහමනි  විවිධ අඹථහ 

 නු මදනු වහ  විවිධ deals  ථයන, තමුන්නහන්මේරහමනි විවිධ 

අඹථහ  නුමදනුර  ප්රහධහන වවුල්ථරුමක් ඵට ඳත් මරහ 

ටුටපු; මථොේඳළනිථහයඹහ ආයක්හ කිරීභ තභයි 

තමුන්නහන්මේරහමනි වුභනහ. ඒ මනුමන්භ ථහරඹ  ත 

ම්ධ ජ තමුන්නහන්මේරහ ඒ   ළන අත තිඹන්න ඵඹ  වුණහ.  මේ 
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භන්ත්රීකරුන්ට, ඇභතිරුන්ට මභොකුත් ථයන්න ඵළවළ. රන්ත 

අරගිඹන්න භළතිතුභහට ථයන්න  පුළුන් ගිටුල්රහ ඵරරහ එන 

එථ  විතයයි.  ඒ මික් එතුභහට ීරයණ  න්න ඵළවළ. ඉවශ වදත 

 ළමවන යහඹ එතුභහ දන්මන් නළවළ.  ඵළරි මරහත් එතුභහ කිේහ 

නේ ථර්භහන්තලරහ වන්නඹ කිඹරහ, ඉවළින් ටුතන්මන් 

මථොමවොභද කිඹන්න එතුභහ දන්මන් නළවළ. ජනහධිඳතියඹහ  

 
[මරහනම  අණ ඳරිදි ඉත් ථයන ර ජ.] 
[அக்கறரெணக் கட்டமபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

ඒ පිළිඵ ථල්ඳනහ  ථයන්මන්   මථොමවොභද  කිඹන එථ එතුභහ 

දන්මන් නළවළ.  ඒ නිහ ඵඹයි. භර්වින් සිල්හ  ඇභතිතුභහ ගිටුල්රහ 

ආඳහු වළරිරහ එන්න  ඕනෆ. රන්ත අරගිඹන්න භළතිතුභහ ගිඹත් 

ීරයණඹක් මනො ජ එන්න ඕනෆ. ඵළසිල් යහජඳක් අභහත යඹහමනි 

හථච්ඡහ cancel මනහ. එතමථොට ථට්ටිඹ ටුතනහ, 

"මභොථක්ද දන්මන් නළවළ එතළන මන්මන්?" කිඹරහ.  දළන් 

ආණ්ඩු ඉන්මන් මථොේඳළනිථහයඹහමනි ඳළත්මත්ද දන්මන් නළවළ 

කිඹහ ටුතනහ. ඒ නිහ හභහන  භන්ත්රීකයමඹක් ීරයණඹක් 

 න්මන් නළවළ. ඇයි? ඉවශ වසතඹථට සිඹලු ීරන්ුප, ීරයණ ඹට 

ථයරහයි තිමඵන්මන්. ප්රහහම්ධශීඹ ම්ධලඳහරථමඹකුට,  ප්රහහම්ධශීඹ 

ඇභතියමඹකුට, යහජ  නිරධහරිමඹකුට කිසිුප ීරන්ුපක්, 

ීරයණඹක්  න්න ඵළරි තයභට ී තිඹට  ඳත් ථයරහ, ීරන්ුපක්, 

ීරයණඹක්  න්න ඵළරි තයභට තමුන්නහන්මේරහමනි  වඬ ඹටඳත් 

ථයරහ,  අත ඳඹ  ළට  වරහයි තිමඵන්මන්. ඒ නිහ  එථ  ප්රහහම්ධශීඹ  

ම්ධලඳහරථමඹක්ත් ීරයණඹක්  න්න ගිම  නළවළ.  ඇයි   න්න 

මනොඹන්මන්?  න්න බඹයි.  ඇයි, ථහමනිද මථොේඳළනිඹ? ථහත් 

එක්ථද ඉන්මන්? ථහටද මීඳ? ථහමනිද වවුල්ථරුමෝ? ථහමනිද 

ඹහළුමෝ? ථහත් එක්ථද යහ්රිO මබෝජන  ංග්රාවඹ  න්මන්? ථහත් 

එක්ථද මථොටස මමශ මඳොමශේ deal  දභන්මන්?  ථහත් එක්ථද 

ථළසිමනෝ සුප ඳත්හම න ඹන්මන්?  ථහත් එක්ථද ථළසිමනෝ 

සුපමේ රහඵ මඵමදන්මන්? ඇභතියඹහ ඒථ දන්නහ. ඒ නිහ අත 

තිඹන්න  බඹයි. ඒථ නිහ තභයි ප්රහලසනඹ ඈතට ඇුපමණ්.  මේ 

හභහන  මිනිමවකුමනි මථොහු මභෝරකින් ඔඹ හමනි ප්රහලසනඹක් 

වුණහ නේ තමුන්නහන්මේරහ ඔමවොභ  ීරයණඹක්  න්මන් නළවළ. 

මථොහු මභෝර ගිනි තිඹරහ තභයි තමුන්නහන්මේරහ  නතය 

මන්මන්. වළඵළයි, මේ ථර්භහන්තලහරහට අත තිඹන්න ඵඹ වුණහ.   

මේ ජනතහමනි හධහයණ ඉල්ලීභක් තිබුණහ.  ඒ හධහයණ 

ඉල්ලීභ තභයි තහථහලිථ මේ ථර්භහන්තලහරහ වන්න ඕනෆඹ 

කිඹන එථ. ඇයි  ති මදථට මේ ථර්භහන්තලහරහ වන්න 

මභොථක්ද  තිමඵන අභහරු?  තමුන්නහන්මේරහ දළඩි ීරයණඹථ 

ඉන්නහ, වන්මන් නළවළ කිඹරහ. භවය ඇභතිරු ගිම   

ථර්භහන්ත  ටුමිඹහමනි containers ටිථ එළිඹට අයම න එන්නයි. 

ඔන්න  ඇභතියඹහමනි භළදිවත් වීභ. ජනතහ ථෆ මභොය මදනහ, 

මේ ථර්භහන්තලහරහ තභයි අමප් ජීවිතරට තර්ජනඹක් මරහ 

තිමඵන්මන් කිඹරහ. ඒථ වරිද ළයදිද කිඹරහ දන්මන් නළවළ. ඒථ 

ඇත්ත. ඒථ ඇත්තභ මවේතුද කිඹහ දන්මන් නළවළ. ඒථ ඇත්ත. 

වළඵළයි  ඒ මභොමවොමත් ඒථ තභයි ඒ  ජනතහ  මත්රුේ අයම න 

තිබුමණ්. එමවභ ජනතහථට තමුන්නහන්මේරහ ප්රහතිචහය දළක්වම  

මථොමවොභද?  ඒථ හධහයණද? ඳහනීඹ ජරඹ මනුමන්, 

තභන්මනි කුමේ ඉන්න දරුහ මනුමන්,  තභන්මනි  ඇථම  

නළශමන දරුහ මනුමන්,  තභන්මනි සුශළන්ල්මල්  එල්ලිරහ 

මභොන්ටිමෝරි ඹන දරුහ මනුමන්, උඳනුඳන් දරු ඳයේඳයහ 

මනුමන් ඒ ඳශහත්ර ජීත් මන ජනතහ වඬ නඟන එථ 

ළයදිද? ඒථ මථොමවොභද හඳඹක් මන්මන්? ඒථ මථොමවොභද 

කුභන්ත්රයණඹක් මන්මන්? ඒමක් මතළනි ඳහර්ලසඹක් ඉන්මන් 

මථොමවේද? ඒථ තභයි ජනතහමනි ඇත්ත  වඬ. භට මත්රුේ  න්න 

ඵළවළ, හසුම්ධ නහනහඹක්ථහය භළතිතුභහ ළනි භන්ත්රීකරු මේහ 

මථොමවොභද ආයක්හ  ථයන්මන්; මේහ මථොමවොභද ඵරහම න 

ඉන්මන්; මේහ මථොමවොභද අනුභත ථයන්මන්  කිඹරහ. ඇස 

ළසුණු, ථන්ර ඇඵ ටුය වුණු, මුඛ  තුශ ඇඵ ටුය  වුණු 

තත්ත්ඹක් ඵට ඳත්  මන්මන් මථොමවොභද  කිඹරහ මත්රුේ 

 න්න ඵළවළ.  අපි ඒ මිනිසසුන්මනි වළඟීේ මත්රුේ  න්න  ඕනෆ.  

මභොථක්ද  ථමශේ?  ඊට ඳසු තමුන්නහන්මේරහ ප්රහවහයඹට 

මභොථක්ද   ම න්නුමේ? මථෝථටත් වතරඹ. හභහන මඹන්  මේ 

යමට් ථක්කුසසිම  ප්රහලසනඹක් ඇති  වුණත්  යහජඳක්  

 
[මරහනම  අණ ඳරිදි ඉත් ථයන ර ජ.] 
[அக்கறரெணக் கட்டமபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

ඳවුමරන් එන්න  ඕනෆ. ඒථ මන්ද මරහ තිමඵන්මන්? අන්තිභට 

ප්රහලසනඹ ඹන්මන් ථහ ශඟටද? ආයක්ථ මල්ථේතුභහ ශඟටයි. 

එතුභහ ශඟ තිමඵන ඵරඹ මභොථක්ද?  එතුභහ ශඟ තිමඵන 

මභමවයුභ මභොථක්ද? එතුභහ ශඟ තිමඵන ඵර ථහඹ මභොථක්ද?  

ඉතින් එතුභහ, එතුභහ  ශඟ  තිමඵන ඵර ථහඹ නිදවස ථයනහ.  

එතුභහ ශඟ තිමඵන්මන් නන්දිථඩහල් ථශපුට ඹපු ඵරථහඹයි.  

එතුභහ ශඟ තිමඵන්මන් පුුපභහතරන්රට ඹපු ඵර ථහඹයි.  එතුභහ 

ශඟ මන ඵර ථහඹක් නළවළ මන්.  නන්දිථඩහල් කිඹරහ ටුතහම න 

එතුභහ ළලිමේරිඹට ආයක්ථ වමුදහ ඹළේහ. ඒ ම ොල්රන් 

ඉසමල්රහභ ප්රහවහය එල්ර ථමශේ ථහටද? ඉසමල්රහභ ප්රහවහය 

එල්ර ථමශේ එතළන ටුටපු භහධ මේ ජන්ටයි. භහධ මේ ජන්මනි 

ථළභයහ ථළඩුහ. භවය භහධ මේ ජන්ට ඳවය  ුපන්නහ. භවය ටීවී 

නහලිථහර මඳන්නුහ, මඳොලු ථඩහ ම න  භහධ මේ ජන් මඳන්න 

මඳන්නහ ඳවය ුපන්න ආථහයඹ. ඇයි මේ මතළනි ඳහර්ලසඹක් 

ඉන්නහ නේ ඳශමුමන්භ භහධ ථහයඹහට  වන්මන්?  

භි  මභමවයුභ, භි  ප්රහවහයඹ භහධ ලින් ආයණඹ ථය 

 න්න, ආයක්හ ථය  න්න, භහධ ලින් ප්රහචහයඹ මන එථ 

ශක්න්න තභයි තමුන්නහන්මේරහ ඳශමුළනි ප්රහවහයඹ එල්ර 

ථමශේ භහධ රට. ඒ නිහ මේථ ආමේ ශීලී ප්රහවහයඹක් මනොමයි. 

මේථ, ඒ මභොමවොමත් ඇති මච්ච වළඟීභ භත ථශ ප්රහවහයඹක් 

මනොමයි. මේථ, ථල් තිඹහ සදහනේ ථයන රද, ථල් තිඹහ ළරසුේ 

ථයන රද ප්රහවහයඹක්. වමුදහ ඳශමු  මථොටභ ප්රහවහයඹට ඉරක්ථ 

ථයන්මන් එතළන ටුටපු භහධ මේදින්ට. භහධ මේදින්ට ඒ ප්රහවහය 

එල්ර ථයන්මන්භ මන මභොනත් නිහ මනොමයි, ඒ දර්ලනර 

වං න්න ම ොඩක් ම්ධල් තිමඵන නිහ. වමුදහට ඇවිල්රහ 

තිමඵන නිමඹෝ ඹ අනු ඒ දර්ලන, ළඟවිඹ යුතු දර්ලන. වමුදහට 

ඇවිල්රහ තිමඵන නිමඹෝ ඹ අනු ඒ දර්ලන ජනතහට 

මනොමඳන්විඹ යුතු දර්ලන. ඒ නිහ තභයි භහධ මේදින්ට ඳවය 

ුපන්මන්.  

ඊට ඳසමේ මේ ප්රහවහයඹ දිඹත් ථමශේ මථොමවොභද? භවය 

ඳශහත්ර රයිට් නිහ දළමුහ. රයිට්රට  ළහුහ. ඳහමර් තිබුණු 

රයිට්රට  වරහ ඳහය අඳුයට ඳත් ථශහ. ඇයි ඒ? එමවභ ථමශේ 

මභමවයුභ දිඹත් ථයන්නයි. මභොථක්ද මභමවයුභ? මභමවයුභ 

තභයි අටුංථ මිනිසුන්ට මඩි තළබීභ. ථල්ඳනහ ථයරහ ඵරන්න.  

හභහන  ජනතහමනි උ්ධමඝෝණරට මඩි තිඹන්න 

වමුදහට මභොථක්ද තිමඵන අයිතිඹ?  ථදහද එමවභ ඵරඹක්  ජරහ 

තිමඵන්මන්? මභොන ඳහර්ලිමේන්තුද ඵරඹ  ජරහ ති මඵන්මන්, 

මභොන ඳනතකින්ද ඵරඹ  ජරහ තිමඵන්මන්? වමුදහට එමවභ කිසි 

ඵරඹක්  ජරහ නළවළ, හභහන  ජනතහට මඩි තිඹන්න. එමවභ 

ථයන්න පුළුන් අසථහ මදථයි තිමඵන්මන්. එමවභ ථයන්න 

පුළුන් න්මන් එක්මථෝ වදිසි නීතිඹ ඹටමත්; එමවභ නළත්නේ  

ත්රයසතහදඹ ළශළක්වීමේ ඳනත ඹටමත්. නමුත් දළන් වදිසි නීතිඹ 

නළවළ. එමවනේ තමුන්නහන්මේරහ උඳමඹෝගි ථය  ත්මත් 

ත්රයසතහදඹ ළශළක්වීමේ ඳනතද? එතළනට වමුදහ මඹොදන්න 

මන ඵරඹක් නළවළ. එමවභ නේ තමුන්නහන්මේරහ ළලිමේරිම  

ජනතහ මභමවඹන්න ඳටන්  ත්මත් ත්රයසතහදින් මර 

රථරහද? තමුන් ඹටමත් වමුදහ ඉන්නහ කිඹරහ,  තමුන්ට  

වමුදහ මභමවඹන්න පුළුන් කිඹරහ, ටුතූ ටුතූ තළන්රට  
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ඳහර්ලිමේන්තු 

වමුදහ මඹොදහ මභමවඹවීමේ ඵරඹක් ආයක්ථ මල්ථේයඹහට 

මවෝ ජනහධිඳතියඹහට මවෝ රඵහ  ජරහ නළවළ. යහජ  ආයක්හට 

වමුදහක් පිටුටුහ තිමඵන ඵ ඇත්ත. වළඵළයි, ඒ වමුදහට 

ක්රිිඹහත්භථ විඹ වළකි සීභහ භහයිේ මේ ඳහර්ලිමේන්තු නීති, 

අණඳනත් වයවහ ථස ථය  ජරහ තිමඵනහ. තමුන් තු වමුදහක් 

තිබුණු ඳලිඹට, ආයුධ තිබුණු ඳලිඹට, ඕනෆ තළනථට ගිටුල්රහ මඩි 

තිඹන්න කිඹරහ නිමඹෝ   ජමේ වළකිඹහක් තමුන්ට නළවළ. ඒ වළභ 

මදඹථටභ වදරහ  ජරහ තිමඵනහ, යහමුක්. ඒ යහමු ඇතුමශේ තභයි 

ථටයුතු ථයන්න ඕනෆ. මේ ඳහර්ලිමේන්තු ේභත ථයපු නීතිඹක් 

තිමඵනහ. ඒ නීතිඹ ඇතුමශේ තභයි ථටයුතු ථයන්න ඕනෆ. නමුත් 

එමවභ නීති රථන ආණ්ඩුක් මනොමයි මේථ. මේ ආණ්ඩුට 

නීති ළඩක් නළවළ. අද නීතිඹ මභොථක්ද? අද නීතිඹ තමුන්මනි 

ථළභළත්ත; තමුන්ට ටුමතන ම්ධ. ඒ මරහමේ තමුන්ට ටුතුණහ නේ 

ෂළක්ටරිඹ වන්න ඕනෆඹ කිඹරහ ඒථත් වනහ. ඒ මරහමේ 

තමුන්ට ටුතුණහ නේ ජනතහට මඩි තිඹන්න ඕනෆඹ කිඹරහ 

ඒථත් ථයනහ. ඒථ නිහ තමුන්ට ටුමතන ම්ධ ථයන ආණ්ඩුක් 

මේථ. නීතිඹ, ේප්රහදහඹ, මයගුරහසි, ඉතිවහඹ ඹන මේ කිසික් 

ළඩක් නළවළ, තමුන්නහන්මේරහට. ඒ නිහ මේථ භි  ඳහරනඹක් 

මනොමයිද? මේථ ප්රහජහතන්ත්රය විමයෝධී ඳහරනඹක් මනොමයිද? 

මේථ, තමුන්ට ටුමතන ම්ධ ථයන, අවිආයුධලින් ඳහ මල්රේ 

ථයන්න පුළුන් ඳහරනඹක්. ඒථ වමුදහ ඳහරනඹක් මනොමයිද? 

ඒථ මිලිටරි ඳහරනඹක් මනොමයිද? ඒථ ජනතහමනි මලිථ 

අයිතිහසිථේ උල්රංඝනඹ ථයන රද, ජනතහමනි මලිථ 

අයිතිහසිථේ ඳහ හ දභන රද ඳහරනඹක් මනොමයිද? එමවභ 

ඳහරනඹක් තභයි අද තමුන්නහන්මේරහ මේ ඳහර්ලිමේන්තුමේ 

තිඹහම න ඹන්මන්; මේ යමට්  තිඹහම න ඹන්මන්.  

දළන් ඵරන්න, ඊට ඳසමේ මභොථක්ද සි්ධධ වුමණ්?  එතළනින් 

නතය වුමණ් නළවළ. ඳවය  ජරහ තුන් මදමනකු ඝහතනඹ ථයරහ, ත 

අඹට ඵයඳතශ තුහර ථයරහ අන්තිභට මඳන්න දර්ලනඹ 

මභොථක්ද? දළන් නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ ඇභතිතුභහ කිඹනහ 

එතළන ආයුධ න්න්ධධ ථණ්ඩහඹභක් සිටිඹහ කිඹරහ. මඳට්රහල් 

මඵෝේඵලින්  වපු ථට්ටිඹක් සිටිඹහලු. ඹථමඩෝ! එමවනේ මඩි 

තිඹන්න එඳහඹළ ඒ ම ොල්රන්ට. එමවභ නේ ඉසමථෝමල් 

ශභයින්ට මඩි තිබ්මබ් මභොථටද? දළන්  නිථභට ටුතමු, ආයුධ 

න්න්ධධ සිටි අඹට මඩි තිබ්ඵහ කිඹරහ. එමවනේ මථොමවොභද  

අවුරුුප 18ථ ඉසමථෝමල් ශභමඹක් භළමයන්මන්? එමවනේ 

මථොමවොභද ඊම  විබහ ඹ ලිඹන්න ටුටපු දරුමක් භළමයන්මන්? 

ඔවුන්ද ත්රයසතහදින්? ඔවුන්ද අවිආයුධ අයම න සිටිම ? ඔවුන්ද 

මඳට්රහල් මඵෝේඵ  ළහුමේ? මේ හමනි අත ඹ කිඹන්න එඳහ මේ 

යටට. මේථ තභයි බඹහනථභ තත්ත්ඹ. "මේථ අත් ළය ජභක්, 

මේථ සිුප මනොවිඹ යුතු මදඹක්, නමුත් සිුප වුණහ,  මීට ඳසමේ මේ 

යමට් මභළනි සිුපවීේ ඇතිවීභ ශක්හ  ළනීභ වහ අපි ඵයඳතශ 

මර මේ  ළන ථල්ඳනහ ථය ඵරනහ" කිඹන්න ආණ්ඩුට අල  

නේ පුළුන්. ඒථ තභයි   කි යුතු ආණ්ඩුථ වළසිරීභ විඹ 

යුත්මත්. ආණ්ඩු ඒථ නිවතභහනී පිළි න්නහ නේ අඳට 

ටුතන්න පුළුන්, ආණ්ඩු මේථ අත්ළය ජභක් මරයි රථහ 

තිමඵන්මන් කිඹරහ. වළඵළයි ආණ්ඩු රථන්මන් එමවභ 

මනොමයි. මේ සි්ධධිඹ ථශ අඹ ආයක්හ ථයනහ.  ඒ  ළන මන 

කුභන්ත්රයණ ථථහ කිඹනහ. මේ සි්ධධිඹට න්න්ධධ ථණ්ඩහඹේ 

ේඵන්ධ ථයනහ. එතළනට මඳට්රහල් මඵෝේඵථරුන් ේඵන්ධ 

ථයනහ. මභොථක්ද මේ ථයමින් තිමඵන්මන්? මේ ඝහතථඹන් 

ආයක්හ ථයනහ; ඝහතන ආයක්හ ථයනහ. ඒ ඇයි?  ඒථ තභයි 

බඹහනථභ. මේ තිමදනහමනි ඝහතනඹට ඩහ බඹහනථභ ම්ධ 

මභොථක්ද? බඹහනථ ම්ධ තභයි, ඒ ඝහතන ආයක්හ කිරීභ වහ 

තමුන්නහන්මේරහ ම ොතන ළල් ටහයේ; ඒ ඝහතථඹන් ආයක්හ 

ථය  ළනීභ මනුමන් තමුන්නහන්මේරහ ඳහර්ලිමේන්තුමේ ථයන 

ප්රහථහල; ඒ ඝහතථඹන් මනුමන් තමුන්නහන්මේරහ මඳනී සිටීභ; ඒ 

ඝහතථඹන් මනුමන් දිඹත් ථය තිමඵන භවහ භහධ  මභමවයුභ. 

දළන් තමුන්නහන්මේරහ ථහමනි ඳළත්තද නිමඹෝජනඹ ථයන්මන්? 

ජනතහට මඩි තිඹහපු ඝහතථඹන්මනි ඳළත්ත තභයි 

තමුන්නහන්මේරහ නිමඹෝජනඹ ථයන්මන්. තමුන්නහන්මේරහ 

ආයක්හ ථයන්මන් ඒ ඝහතථඹන්. මේථ ඝහතථඹන් ආයක්හ 

ථයන ආණ්ඩුක්; ඝහතථඹන් මනුමන් මඳනී සිටින ආණ්ඩුක්; 

ඝහතථඹන්ට රැථයණඹ මදන ආණ්ඩුක්; ඝහතථඹන් ඟන 

ආණ්ඩුක්; ඝහතථඹක් මවළිදයවු මනොථයන ආණ්ඩුක්. එමවභ 

ආණ්ඩුක් මභොථක්ද? ථය ආණ්ඩුක්ද මේථ?  

මේථ මේ යමට් තිමඵන ප්රහජහතන්ත්රයහ ජ ආණ්ඩුක්ද? මේථ 

මේ යමට් ජනතහමනි නිදව, ආත්භ   රුත්ඹ ආයක්හ ථයන 

ආණ්ඩුක්ද? නළවළ. මේහ තභයි ඝහතථ ආණ්ඩු. මරෝථම  

මභමවභ ආණ්ඩු බිටු මරහ තිමඵනහ. ටුනහ මවී මිනී භයණ 

ආණ්ඩු මේහ. "බුුප සුන ඵළඵමල්හ" කිඹරහ, මිනී භයණ ආණ්ඩු 

මේහ. සිල් මය්ධද මඳොයහ ම න මිනී භයණ ආණ්ඩු මේහ. 

ම්ධලමප්රහේමී ළුපිළි මඳොයහ ම න මිනී භයණ ආණ්ඩුක් මේථ. 

වළභ මඳෝඹථටභ ඵණ අව අවහ මඩි තඵන, මිනී භයණ 

ආණ්ඩුක් මේථ. භහඹථට ළයඹක්ත් ශ්රීව භව මඵෝධීන් 

වන්මේ ශඟට ගිටුන් දණින් ළටිරහ ඳවු භහ ථය ම න මිනී 

භයණ ආණ්ඩුක් මේථ. තිඹථට මදථථට ළයඹක් දශදහ 

භහළි හට ගිටුන් දශදහ වහමුුපරුන් වන්මේ ඉසයව දණ 

 වරහ, නළත ඇවිල්රහ මිනී භයණ ආණ්ඩුක් මේථ. ඒථ තභයි 

බඹහනථභ මිනී භයණ ආණ්ඩු. දත් විලිසහ ම න මිනී භයණ 

ආණ්ඩුක් නේ, දත දළක්ථහභ ඹථහ කිඹරහ ටුතහ  න්න පුළුන්. 

මේථ එමවභ මනොමයි. මේථ, ටුනහ මවී, සිල් මයදි මඳොයහ 

ම න, ම්ධලමප්රහේමී ළුපිළි මඳොයහ ම න, බුුප පිළිභ ඉදිරිපිට තිඹහ 

ම න, මදවි යභ ඉසයව තිඹහ ම න, භවය අසථහර 

හභහංශිථ මුහුණු දභහ ම න සිටින ඝහතන ආණ්ඩුක් මේථ.  

අඩුභ තයමින්, මේ ඉදිරි  මඳශ ඇභතිරුන්මනි විදඹ හක්ෂිඹ 

දන්නහ මේථ සිුප මනොවිඹ යුතු මදඹක් කිඹරහ. මේ පිළිඵ මේ 

යමට් ජනතහට ත  කිඹරහ, තභන් අතින් වුණු යද පිළි ත 

යුතුයි කිඹරහ මජ සඨ අභහත රුන්මනි විදඹ හක්ෂිඹ දන්නහ. 

නමුත් තමුන්නහන්මේරහ ථථහ ථයන්න ඵඹයි. භභ අවනහ. 

නහවින්න ඇභතිතුභනි, ඔඵතුභහමනි විදඹ හක්ෂිඹ මභොථක්ද? 

ඔඵතුභහ ඒ ක්රිිඹහ අනුභත ථයනහද? දිමන්ස ගුණර්ධන 

ඇභතිතුභනි, ඔඵතුභහමනි විදඹ හක්ෂිඹ මභොථක්ද? ඔඵතුභහ මේ 

සි්ධධිඹ අනුභත ථයනහද? පී. දඹහයත්න ඇභතිතුභනි, ඔඵතුභහ 

මේහ අනුභත ථයනහද? ඇයි, ඔඵතුභන්රහට ථට ඇයරහ 

කිඹන්න ඵළරි, ''මේථ ළයදි මදඹක්, මේථ ආණ්ඩුමන් සිුප 

මනොවිඹ යුතු මදඹක්, නළත මභළනි ම්ධල් ආණ්ඩුමන් සිුප විඹ 

යුතු නළවළ, මේහ සිුප මනොවීභට අපි   ඵරහ  න්නහ'' කිඹරහ. 

ඔඵතුභන්රහ ඒථ කිඹන්න ඵඹයි. මේ ප්රහවහයඹ මථොතළනින්ද දිඹත් 

න්මන් කිඹරහ තමුන්නහන්මේරහ දන්මන් නළවළ. මේ තත්ත්ඹ 

මථොතළනින් ථඩහ ම න ඹයිද කිඹන්න තමුන්නහන්මේරහ දන්මන් 

නළවළ. එභ නිහ ඳහර්ලිමේන්තුමේ ඉදිරි මඳශත්, ඇභතිරුත්, 

ථළබිනට් භණ්ඩරඹත් බිඹට ඳත් ථයන රද ආණ්ඩුක් අද 

තිමඵන්මන්. ඒථ මන් ඇත්ත ථථහ. කිසි මථමනක් මටලිමෂෝන් 

එථකින් ථථහ ථයන්න ඵඹයි. ඒථ මන් අද මරහ තිමඵන්මන්. 

ආණ්ඩුක් ඳහරනඹ ථයන්මන්ත් ී තිඹට ඳත් ථයමින්. එක්තයහ 

කුඩහ ථල්ලිඹක්, කුඩහ භහෆිඹහක් යමට් මුළු ම්ධලඳහරනඹභ, යමට් 

මුළු ආර්ථිථඹභ, යමට් මුළු සිුපවීේ ඳහරනඹ ථයන තත්ත්ඹක් අද 

අඳ වමුමේ තිමඵනහ. මේථ මවොද? මේථ යුක්ති ව තද? 

මේථ හධහයණද?  ඒ තත්ත්ඹ මනස විඹ යුතුයි.  

මේ ඳශමුමනි සි්ධධිඹ මනොමයි. එදහ වරහත 

උ්ධමඝෝණඹට ඳවය ුපන්නහ. එතළන ජ ඇන්තනී මවෝදයඹහ 

ඝහතනඹ ථයරහ, තත් පිරිථට තුහර ථශහ. ඒ මරහමේත් මේ 

විධිඹටභ ඇවිත් කිේහ, 'තුන්මනි ඳහර්ලසඹක් එතළන සිටිඹහ'' 
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[ රු  අර්ල් ගුණමේථය  භවතහ] 
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කිඹරහ. ඊශඟට ථටුනහඹථ ජ මයොමන් චහනථ ඝහතනඹ ථශහ. 

තත් පිරිථමනි අත ඳඹ ථඩරහ දළේභහ. ඉන් ඳසුත් මේ 

ඳහර්ලිමේන්තුට ඇවිත් කිේහ, ''තුන්මනි ඳහර්ලසඹක් මේ 

පිටුඳසමේ ඉන්නහ'' කිඹරහ. දළන් ළලිමේරිම  ජ මඩි තිබ්ඵහ. 

මඩි තිඹරහ ඉය මරහ මේ ඳහර්ලිමේන්තුට ඇවිල්රහ කිඹනහ, 

''තුන්මනි ඳහර්ලසඹක් ඉන්නහ'' කිඹරහ.  ඇභතිරුනි, මඵොරු 

කිඹන්න එඳහ.  ත  ප්රහථහල ථයන්න ඵළරි නේ මභොකුත් මනොකිඹහ 

ඉන්න. ඇත්ත කිඹන්න ඵඹයි නේ මභොකුත් මනොකිඹහ ඉන්න එථ 

ළද ත්. ජනතහ භර්දනඹ කිරීභ දළන් තමුන්නහන්මේරහමනි මල්, 

දවඩිඹ, ජීවිතඹ ව ජහනරට රිං රහ තිමඵනහ.  ඒ නිහ 

තමුන්නහන්මේරහ ළලිමේරිම  වුණු සිුපවීභ මීට ඩහ  ළුකරින් 

ථල්ඳනහ ථයරහ ඵරන්න ඕනෆ. එමවභ නළති, ''මේ  විඳක්ම  

භන්ත්රීකයමඹක්  ථථහ ථයන්මන්. ආණ්ඩු ඳක්ම  භන්ත්රීකරුන්මනි 

 ීමභ තභයි ඒ අඹට විරු්ධධ ථෆ  වන එථ. විඳක්ම  

භන්ත්රීකයමඹක් ථථහ ථයන්මන්. අමප්  ීමභ තභයි ඒථට 

විරු්ධධ ථථහ ථයන එථ'' කිඹරහ ටුතන එථ ළයදියි. ඒථ 

මනොමයි ථශ යුත්මත්. මේ සිුපවීභ මවොද, නයථද? මභළනි 

සිුපවීේ නළතත් සිුප විඹ යුතුද, මනොවිඹ යුතුද? සිුපවීභ ළශළක්වීභට 

මභොථක්ද ථශ යුතු න්මන්? මේ ඝහතථඹන්ට දඬුේ දිඹ යුතුයි.  

මඳොලීසිම  ථවුද කිේමේ වමුදහ ථළන්න කිඹරහ? මභොන 

මඳොලිස නිරධහරිඹහද වමුදහමේ ආයක්හ ඉල්ලුමේ? ඒථ මේ 

ඳහර්ලිමේන්තුට කිඹන්න. මන මන ළල්ටහයේ කිඹරහ ළඩක් 

නළවළ. වමුදහට එතළනට එන්න කිඹරහ කුභන මඳොලිස 

නිරධහරිඹහද කිේමේ? අපි ආයක්හ මදන්න භත් නළවළ, අඳට 

මභතළන ආයක්හ ඳත්හ ම න ඹන්න ඵළවළ, එභ නිහ 

ථරුණහථයරහ යුද වමුදහ එන්න කිඹරහ මභොන මඳොලීසිම  

මභොන ASP, මභොන DIG, මභොන මඳොලිසඳතිද කිේමේ කිඹරහ මේ 

ඳහර්ලිමේන්තුට කිඹන්න. ඉන් ඳසු ඒ වමුදහ ඛණ්ඩ එන්න 

කිඹරහ නිමඹෝ  ුපන්මන් ථවුද? ඒ වමුදහ ඛණ්ඩඹ ආහට ඳසමේ,  

මඩි තිඹන්න කිඹරහ ඒ වමුදහ ඛණ්ඩඹට නිමඹෝ  ුපන්මන් ථවුද?  

වමුදහථහයමඹක් නිථේ තුක්කුක් තිඹහ ම න ටුටිඹහට මඩි 

තිඹන්න  ඵළවළ. මඩි තිඹන්න කිඹරහ වමුදහට නිමඹෝ  ුපන්මන් 

ථවුද? ඒහ තභයි ප්රහලසන. ඒහටයි උත්තය ඕනෆ. මන 

ළල් ටහයේරට උත්තය ළඩක් නළවළ. මඳොලීසිඹට ආයක්හ 

මදන්න ඵළවළ කිඹරහ කිේමේ ථවුද? ආයක්ථ වමුදහ එන්න ඕනෆ 

කිඹරහ කිේමේ ථවුද?  මඩි තිඹන්න කිඹරහ ඒ ආයක්ථ වමුදහට 

කිේමේ ථවුද? මඩි තිඹන්න ථලින් ථළභයහථහයඹන්ට  වන්න 

කිඹරහ කිේමේ ථවුද? මඩි තිබ්ඵහට ඳසමේ වමුදහ භහධ  

ප්රහථහලථඹහට,  "මභතළන  තුන්මනි ඳහර්ලසඹක් ඉන්නහ" කිඹරහ 

කිඹන්න කිේමේ ථවුද? වමුදහ භහධ  ප්රහථහලථ ම්ධලඳහරථමඹක් 

මරහ. ඔහු කිඹනහ, ම්ධලඳහරන ීරන්ුප ීරයණ, ම්ධලඳහරන 

භළදිවත්වීභ මේ සිුපවීභ අසමේ තිමඵනහ කිඹරහ. වමුදහ භහධ  

ප්රහථහලථට එමවභ කිඹන්න තිමඵන අයිතිඹ මභොථක්ද? ඔහුට 

තිමඵන්මන් සිුපවීභ හර්තහ ථයන්නයි. ඒ සිුපවීමභන් එවහට ගිටුන් 

ඔහු ම්ධලඳහරනඹට භළදිවත් මනහ. වමුදහ භහධ  ප්රහථහලථට 

ම්ධලඳහරන ප්රහථහල ථයන්න කිඹරහ කිේමේ ථවුද? ඒහම  අ  මුර 

වරිඹට මොඹන්න. ඒහ මොඹන්මන් නළති මනත් ළල්ටහයේ 

ළඩක් නළවළ.  

මභ භ ඝහතනඹ මුළුභනින්භ මේ ඳහර්ලිමේන්තු මවශහ දළකිඹ 

යුතුයි. ඒ හමනිභ ඒ ජනතහමනි අයිතිහසිථේ තවවුරු ථශ යුතුයි. 

මේ යමට් ංර්ධනඹ කිඹරහ කිඹන්මන් යමට් නිදව, 

ප්රහජහතන්ත්රයහදඹ, ජනතහමනි මලිථ අයිතිහසිථේ ව ජනතහමනි 

මලිථ අල තහන්. ඒහ ංර්ධනඹ මනොන, ඒහ අත් ඳත් 

මනොථය  න්නහ ංර්ධනඹකින් යටට පරක් නළවළ කිඹන එථ 

තභයි අමප් වළඟීභ. මඵොමවොභ සතුතියි, මරහනහරඪ  රු 

භන්ත්රීකතුභනි. 

මරහනහරඪ භන්ත්රීකතුභහ 
(மனமரங்கும்  உமைப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

 රු රලිත් දිහනහඹථ නි මඹෝජ  ඇභතිතුභහ. 
 

 

[අ.බහ. 3.43] 

 
 රු රලිත් දිහනහඹථ භවතහ (මෞඛ  නිමඹෝජ  
අභහත තුභහ) 
(ரண்புறகு னலித் றெரரக்க - சுகரர தறற அமச்ெர்) 

(The Hon. Lalith Dissanayake - Deputy Minister of Health) 

මරහනහරඪ  රු භන්ත්රීකතුභනි, අනුය කුභහය භන්ත්රීකතුභහ ළදි 

ඵණ කිේහ. මේ යමට් මිනිසුන්ට ඉතිවහඹ අභතථ නළවළ. 

ජනතහමනි අයිතිහසිථේ  ළන, මිනී භළරුේ  ළන ථථහ ථශහ. 

1989 අඳ ඳහර්ලිමේන්තු භළතියණඹ ඉල්ලුහ. ඒ ම ොල්රන්මනි 

භතඹට අනත මනොවුණු එක්ත් ජහතිථ ඳක්ම  ග්රාහභ නිරධහරි 

භවත්රුන්ට, ඳහක්ෂිථඹන්ට එදහ මභොථක්ද ථමශේ? භයරහ 

දණඉමවන් ඉවශට මිනිඹ උසන්න ුපන්මන් නළවළ. ඳහංශුකූරඹ 

මදන්න ුපන්මන් නළවළ. ශ ම ොඩ ථයන්න ුපන්මන් නළවළ. එමවභ 

ථයපු අනුය කුභහය දිහනහඹථරහ අද මේ විධිඹට ථථහ ථයනහ. 

මේහට කිඹන්මන් "ළදි ඵණ" කිඹරහයි. මභොථද, මිනිසුන් 

ඉතිවහම  වුණු ම්ධල්  ළන දන්නහ. මේ ඉතිවහඹ යටභ 

දන්නහ. ළලිමේරිඹ සි්ධධිඹ නිහ අනුය කුභහය භවත්තඹහරහට 

මථොමවොභද කිුකල් ථඳුළු එන්මන් කිඹන ථහයණඹ මුළු යටභ 

දන්නහ.  

 

දළන්  මභභ  රු බහ තුශ ඉන්නහ, අමප් රුන්ළල්මල් 
ඳ්ධභසිරි භන්ත්රීකතුභහ. එතුභහමනි මවෝදයඹහ නීතිඥ භවත්භමඹක්. 
1988 ඳශමු ළනි ඳශහත් බහ භළතියණම  ඡන්දඹ ඉල්රහ 
මවෝදයඹහ ජඹ  ත්තහ. එතුභහමනි මවෝදයඹහමනි මනෝනහට ඵඵහ 
වේඵ වේඵ මන්න ටුටිඹ ථහරම  තභයි ඔහු ඝහතනඹට රක් 
වුමණ්. එදහ රෑ ථකුල් මදථ අල්රහම න ජවිමඳ ථහයයින්ට ළදරහ 
කිේහ, මේ ශභඹහට අනුථේඳහ ථයරහ භමනි සහමි පුරුඹහ 
භයන්න එඳහ කිඹරහ. එදහ ඳශහත් බහ භන්ත්රීක විධිඹට ටුටපු ඳ්ධභසිරි 
භන්ත්රීකතුභහමනි මවෝදයඹහ  ශභඹහ වේඵ මන්න ටුටිඹ තභන්මනි 
බිරි ඉසයව අමු අමුමේ ඝහතනඹ ථයරහ දළේභහ. එමවභ ඝහතනඹ 
ථයපු අනුය කුභහයරහමනි ඳක්ඹ අද මේ ළලිමේරිඹ සි්ධධිඹ  ළන 
කිුකල් ථඳුළු මවශන්න එනහ. මේහට තභයි "ළදි ඵණ" කිඹරහ 
කිඹන්මන්. වාඑන්පිඹ  60,000ක් තරුණමඹෝ තභන්මනි ආණ්ඩු 
ථහරම  ඝහතනඹ ථශහ. ඔඹ ළලිමේරිඹ ඳළත්මත් රයිට් ථණු 
 ණමන් එදහ තරුණයින් ීම මදනකුමනි මිනී තිබුණහද? ඒ යනිල් 
වික්රේභසිංව භවත්භඹහ අ භළති ථහරම යි. මභන්න මේහ  ළන 
ථථහ ථයන්න. ළලිමේරිම  ජනතහට, යතුඳසර ජනතහට 
මේහ අභතථ නළවළ. ධථහ හය තිබුණහ. ඒහට ම න ගිටුල්රහ 
ථනට ඇණ  වරහ ඝහතනඹ ථශහ. මේ අීරතඹ ජනතහට අභතථ 
නළවළ. රෑට විලසවිද හර ශි මඹකුට ම දය ඉන්න ඵළරි 
තත්ත්ඹක් තිබුණහ.  වඹ න මථොට විලසවිද හරම  ටුටපු 
දරුන්මනි අේභරහට උණ  ළමනන ථහරඹක් තිබුණහ. රෑට 
ඇවිල්රහ මදොයට තට්ටු ථමශොත් ථවුද ජීත් න්මන් කිඹන 
ප්රහලසනඹ තිබුණහ. මභළනි ඉතිවහඹක් තිබුණු ජනතහ විමුක්ති 
මඳයමුණ අද මේ සි්ධධිඹක් මුල් ථයම න  කිුකල් ථඳුළු මවශනහ. 
ආණ්ඩුට තත් මචෝදනහක් දභන්න ඹනහ. මභොථක්ද? භත්ඳළන් 
බිේ විසි මදමදමනකු මිඹ ඹෆභ ේඵන්ධමඹන්. ආණ්ඩුට 
මචෝදනහක් එල්ර ථයන්න ඹනහ, මේ සි්ධධිඹට ේඵන්ධ 
ථයරහ.  

මරහනහරඪ  රු භන්ත්රීකතුභනි, මේමක් ඉතිවහඹ  ත්තහභ 

ජනතහ විමුක්ති මඳයමුමණ් මවෝදයමඹකු තභයි මේ factoryම  

ළඩ ථමශේ. ඔහු මභොථද ථමශේ? මේ factoryම  ළඩ ථයන  භන් 

 මවොමයන් එතමනෝල් අයම න ආහ. ඒ පු්ධ රඹහ තභයි සුන්ත 

දිමන්ස කිඹන්මන්. ඔහු ජීත් වුමණ් ඇල්රමුල්ර, ඳසඹහමල්. අදත් 

උහවිම  තිමඵනහ, බී31/241/2008 නඩු. ඔහු මනි අේභහ තභයි 
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ඳහර්ලිමේන්තු 

ජඹභහන්නමනි ලීරහීර. ඇඹ එභ නඩුමේ තුන්ළනි විත්තිථහරිඹයි. 

මේ සුන්ත දිමන්ස කිඹන භනු ඹහ අද න තුරු මවොඹහ  න්න 

නළවළ. එතමනෝල් ටිථ ම නහහභ අේභහ තභයි අයක්කුරට දහරහ 

ුපන්මන්. විසි මදමදමනකු භයණඹට ඳත් වුණහ. අද භයණඹට ඳත් 

මරහ ඉන්මන් තුන් මදනහයි. එදහ විසි මදමදමනකු භයණඹට ඳත් 

වුණහ, ජනතහ විමුක්ති මඳයමුමණ් හභහජිථයින්. මේහ අඳ ඕනෆ 

මරහථ කිඹනහ. පුළුන් නේ නළවළ කිඹරහ කිඹන්නමථෝ. අදත් 

ඔවුන්  භ අත්වළයරහ ගිටුල්රහ. වහමුුපරු නභකුත් භයණඹට ඳත් 

වුණහ. ඒ නඩුමේ විත්තිථහරිඹ න ඔහුමනි අේභහ න ලීරහීර 

තභ ජීතුන් අතය ඉන්නහ. වළඵළයි ඒ විසි මදමදමනකු මඳො මශො 

ඹටට  ඹරහයි. ඒ ථේවමල් ළඩ ථයන  භන් පුතහ ම නහපු  

ජනතහට මඳොරහයි. මේහ  ඳත්තමර් දහරහ ඒ  මචෝදනහ 

ආණ්ඩුට ටුරවු ථයන්න ඹනහ.  

ඊ ශඟට මභොථක්ද කිඹන්මන්? "නළුපන් මුමේ ඇතහ මඵෝතල් 

ජරඹ බීභ" කිඹරහ වන් මනහ. මේ නළුපන් මුමේ ඇතහ 

මඵෝතල් තුය මඵොන්මන් නළවළ. ඒ ඇතහ ළිං තුය මඵොනහ. මේ 

 රු භන්ත්රීකතුභන්රහත් ඒ ප්රහම්ධලම  ළිං තුය මඵොනහ. මන තුය 

මඵොන්මන් නළවළ, මේ භන්ත්රීකතුභන්රහ. රන්ත අරගිඹන්න 

නිමඹෝජ  ඇභතිතුභන්රහත් ඒ ළිං තුය තභයි මඵොන්මන්. ඒ 

ම ොල්  මරෝ පිට යට ජීත් න්මන් නළවළ.  

මරහනහරඪ  රු භන්ත්රීකතුභනි, නමුත් මේථ මනත් 

ඳළත්තථට ම මනන්න වදනහ. මේ ආණ්ඩු මඳයශන්න ඵළවළ. 

ජනහධිඳතිතුභහමනි මේ  භන මඳයශන්න ඵළවළ. සු්ධදහට අවුරුුප 

37ක් ගිඹහ, මථොශම යහම  දිඹ ථඩනඹ කිමරෝමීටර් මදථක් 

වදන්න. නමුත් භටුන්ද යහජඳක් ජනහධිඳතිතුභහ අවුරුුප වතයක් 

ඇතුශත කිමරෝමීටර් වඹවභහයථ දිඹ ථඩනඹක් වදරහ ඊම  විිත 

ථශහ, මරහනහරඪ  රු භන්ත්රීකතුභනි. ඒථ කිඹන මථොට ථළුතරින් 

ආපු අජිත් භන්ත්රීකතුභහ මභොථක්ද කිඹන්මන්? ඒ උත්ම  ජහතිථ 

ගීඹ  හඹනහ ථමශේ නළති ලු. මේ එතුභන්රහ දකින ම්ධ. ඒ 

උත්ම  ජහතිථ ගීඹ  හඹනහ ථමශේ නළති ලු. මේ 

වාඑන්පීථහයමඹෝ දකින ම්ධ. අශුබහදඹ. මේ යටට - 
 

 
 රු අජිත් පී. මඳමර්යහ භවතහ 
(ரண்புறகு அஜறத் பீ. சதமர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

Sir, I rise to a point of Order.  
 

 
මරහනහරඪ භන්ත්රීකතුභහ 
(மனமரங்கும்  உமைப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

 රු අජිත් පී. මඳමර්යහ භන්ත්රීකතුභහ. 

 
 

 රු අජිත් පී. මඳමර්යහ භවතහ 
(ரண்புறகு அஜறத் பீ. சதமர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

මරහනහරඪ  රු භන්ත්රීකතුභනි, ජහතිථ ගීතඹ  හඹනඹ යමට් 

ප්රහධහන උත්ඹථ ජ මථරුමණ් නළති වුණහභ එථ මේ 

ඳහර්ලිමේන්තුමේ ජ මඳන්හ මදන එථ යදක්ද? මේ යමට් යහඹක් 

විිත ථය්ධදි ජහතිථ ගීතඹ  හඹනහ ථයන්මන් නළත්නේ- 

 
 
 රු රලිත් දිහනහඹථ භවතහ 
(ரண்புறகு னலித் றெரரக்க) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

මරහනහරඪ  රු භන්ත්රීකතුභනි, වාඑන්පීථහයඹහට කිඹන්න 

මදඹක් නළවළ. 

 රු අජිත් පී. මඳමර්යහ භවතහ 
(ரண்புறகு அஜறத் பீ. சதமர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

වාඑන්පීථහයඹහට කිඹන්න මදඹක් නළවළ මනොමයි. 

 
 

 රු රලිත් දිහනහඹථ භවතහ 
(ரண்புறகு னலித் றெரரக்க) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

මේ යමට් අනහ තඹ මනුමන් වේඵන්මතොට යහඹ වදපුහභ 

ඒ යහඹට නළේ එන්මන් නළවළ,  ල් තිමඵනහ කිේහ. [ඵහධහ 

කිරීේ] යහම   ල් තිමඵනහඹ කිේ අඹ අද අමප් ඳළත්තට 

ඇවිල්රහ.  

 
 රු අජිත් පී. මඳමර්යහ භවතහ 
(ரண்புறகு அஜறத் பீ. சதமர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

චීනඹට ඹට මරහ චීන යහඹයි වළුපමේ. 

 
 රු රලිත් දිහනහඹථ භවතහ 
(ரண்புறகு னலித் றெரரக்க) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

වේඵන්මතොට යහම   ල් තිමඵනහඹ කිේ දඹහසිරි 

භන්ත්රීකතුභහ ඹම ඳශහත් බහට අමප් ඳළත්මතන් තය  ථයනහ. 

මේථ තභයි විඳර්ඹහඹ. පුළුන්නේ විඳක්ඹ ආයක්හ ථය  න්න 

මථෝ. මරහනහරඪ  රු භන්ත්රීකතුභනි, විඳක්ම  මලිථ  ීමභ 

තභයි තභන්මනි ආණ්ඩුක් වදන්න ඉසමල්රහ තභන්මනි 

ඳක්ම  සිටින අඹ ආයක්හ ථය  න්න එථ. අද යනිල් වික්රේභසිංව 

භවත්භඹහමනි නහඹථත්ඹ ඹටමත් තිමඵන UNP එථට තභන්මනි 

අඹ ආයක්හ ථය  න්න ඵළවළ. එදහ වරින් ප්රහනහන්ුප භන්ත්රීකතුභහත් 

එක්ථ වේඵන්මතොට යහම   ල් තිමඵනහඹ කිේ දඹහසිරි 

භන්ත්රීකතුභහ අද ඹම ඳශහත් බහමන්- 

 
මරහනහරඪ භන්ත්රීකතුභහ 
(மனமரங்கும்  உமைப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

Order, please! ථවුරුන් මවෝ  රු භන්ත්රීකයමඹක් මරහනඹ 

වහ  රු ජහනථ ඵණ්ඩහය භන්ත්රීකතුභහමනි නභ මඹෝජනහ ථයන්න. 

 
 රු පී. දඹහයත්න භවතහ (ආවහය සුයක්ෂිතතහ අභහත තුභහ) 
(ரண்புறகு பீ.  ரத்ண - உவுப் தரதுகரப்பு அமச்ெர்) 

(The Hon. P. Dayaratna - Minister of Food Security) 

මරහනහරඪ  රු භන්ත්රීකතුභනි, " රු ජහනථ ඵණ්ඩහය 

භන්ත්රීකතුභහ දළන් මරහනඹ  ත යුතුඹ"යි භහ මඹෝජනහ ථයනහ. 
 
ප්රහලසනඹ විභන රදින්, බහ ේභත විඹ. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்மைக்சகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
අනතුරු මභොවහන් ප්රිාඹදර්ලන ද සිල්හ භවතහ මරහනමඹන් 

ඉත් වුමඹන්,  රු ජහනථ ඵණ්ඩහය භවතහ මුරහනහරඪ විඹ. 
 

அன் தறநகு, ரண்புறகு சரயரன் தறரறர்ண  ெறல்ர 

அர்கள் அக்கறரெணத்றணறன்மை அகனம, ரண்புறகு ஜரணக 

தண்டர அர்கள் மனம கறத்ரர்கள். 
 

Whereupon  THE HON. MOHAN PRIYADARSHANA DE 

SILVA  left the Chair, and THE HON. JANAKA BANDARA took the 
Chair. 

 
මරහනහරඪ භන්ත්රීකතුභහ 
(மனமரங்கும்  உமைப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

 රු නිමඹෝජ  ඇභතිතුභහ ථථහ ථයන්න. 
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[ රු රලිත් දිහනහඹථ   භවතහ] 



2013  අම ෝසතු  06   

 රු රලිත් දිහනහඹථ භවතහ 
(ரண்புறகு னலித் றெரரக்க) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

මරහනහරඪ  රු භන්ත්රීකතුභනි, අපි කිඹන්මන් එදහ වරින් 

භන්ත්රීකතුභයි, දඹහසිරි භන්ත්රීකතුභයි වේඵන්මතොට යහම   ල්  ළන 

ථථහ ථශහ. අද ඒ  ල් අමනක් ඳළත්තට ගිටුල්රහ. අපි UNP එථට 

කිඹනහ, ජනතහට ආයක්හ න්න කිඹන්න ඉසමල්රහ තභන් 

ශඟ ඉන්න මිනිසුන් ටිථ ආයක්හ ථය  න්න කිඹරහ. තභන්මනි 

ඳක්ම  අඹ ආයක්හ ථය  න්න ඵළරි, තභන්මනි ඳක්ඹ 

මනුමන් ක්රිිඹහශීලි ළඩ ථයපු තරුණ ඳහර්ලිමේන්තු 

භන්ත්රීකයමඹකු ආයක්හ ථය  න්න ඵළරි විඳක්ඹට මරහනහරඪ 

 රු භන්ත්රීකතුභනි, ආණ්ඩුක් වදනහඹ කිඹන එථ හීනඹක්. 

අටුංථ ජනතහමනි මිනී උඩින්, එමවභ නළත්නේ අද මේ සි්ධධි 

මුල් ථය ම න ඒහ වයවහ ආණ්ඩු වදන්නයි ඹන්මන්. ජනතහමනි 

වදත දිනහ  න්න මනොමයි ඒම ොල්මරෝ ඹන්මන්. ඒම ොල්රන්ට 

ජනතහමනි වදත දිනහ  න්න ඵළවළ.  

අපි ඊම  විිත ථශ  හඳිතිඹ දිවහ ඵරන්න. ඒථ ළද ත්. ඒ 

 හඳිතිමඹන් රංථහමේ සිතිඹභට අලුමතන් අක්ථය 500ථ ඳභණ 

ප්රහභහණඹක් එථතු නහ. ඒහ භටුන්ද යහජඳක් ජනහධිඳතිතුභහ 

ම දය ම නි ඹන්මන් නළවළ. මේ යමට් අනහ තම  UNP, එක්ත් 

ජනතහ නිදවස න්ධහන, මජ්වීපී ආණ්ඩුක් මන්න පුළුන්. මේ 

යමට් බිටු න දරුන්ට අයිතිඹක් ඇති ථයරහ මදන තහත්තහ 

මථමනකු වළටිඹට භටුන්ද යහජඳක් ජනහධිඳතිතුභහට න්මතෝ 

න්න පුළුන්. ඒ, අපි මේ යටට ඹේ කිසි ළඩ මථොටක් ථයරහ 

තිමඵනහඹ කිඹරහයි. 

එදහ සු්ධදහමනි ආණ්ඩු අන් මරහ 1948  ජ අඳට නිදව 

රළබුණහට ඳසමේ මේ යටට ඹේ කිසි මදඹක් ඉටු ථයරහ තිමඵනහ 

නේ ඒ  ීමභ ඉටු ථයරහ තිමඵන්මන් භටුන්ද යහජඳක් 

ජනහධිඳතිතුභහමනි නහඹථත්ඹ ඹටමත් කිඹරහ අපි කිඹනහ. අද 

මභොන මචෝදනහ ථශත් මේ යමට් ජනතහ ඒහ දන්නහ. අනුය 

කුභහය දිහනහඹථ භන්ත්රීකතුභහ, "මිනී භයනහ" කිඹරහ ථෆ  වරහ 

කිඹන මථොට මිනිසුන් කිඹනහ, මදයිමඹෝ හක්කි! 1988, 1989 

ථහරඹ  ළන ග්රාහභ නිරධහරින්, විුපවල්ඳතිරු අදත් කිඹනහ. අපි 

දන්නහ, අමප්  ේර භළරු අඹ. 1988 අමප් දරුමෝ එළිඹට 

දහන්න අපි බම  ටුටිම . මරහනහරඪ  රු භන්ත්රීකතුභනි, භමනි 

අේඵරථන්ද  මේ අටුංථ තරුණමඹක් මඵෝධිඹ ඉසයවහ මඩි 

තඵහ භයහ දභහ තිබුණහ. අපි උම්ධට දරුමෝ ටිථ ඉසමථෝමල් 

අයම න ඹන මථොට ඳහය මදඳළත්මත් මිනී තිබ්මබ්. අටුංථ 

මිනිසුන් භයරහ. එළනි ම්ධල් දරුන්ට මඳන්න්න ඵළවළ. එළනි 

තත්ත්ඹක් මේ යමට් තිබුමණ්. ඒ භහජ ක්රේභඹ  ළන අද අනුය 

කුභහයරහ ඵණ කිඹනහ. භහ ඒථයි කිේමේ, එතුභහ කිඹන්මන් ළදි 

ඵණ කිඹරහ. එතුභන්රහ කිඹන ම්ධල් මේ යමට් මිනිසුන් විලසහ 

ථයන්මන් නළවළ. නමුත් අපි එමවභ මදඹක් මනොමයි ථයන්මන්. 

අපි මේ යමට් ජනතහට ළඩ ථයනහ.  

අපි ඊම  යහඹ විිත ථශහ විතයක් මනොමයි, මවට අනි්ධදහ 

න මථොට මථොශම ම මශ න යඹ ේඵන්ධ ථයනහ 

ඵණ්ඩහයනහඹථ ජහත න්තය ගුන් මතොටුමඳොශට. එතමථොට 

විනහඩි 20න් ඹන්න පුළුන්. භහ ටුතන වළටිඹට ඒ මදථ අතය මුළු 

ුපය ප්රහභහණඹ කිමරෝමීටර් 29ක් විතය නහ. ඒ මනුමන් අද 

ආමඹෝජනඹ ථයරහ තිමඵනහ ඇමභරිථන් මඩොරර් මිලිඹන 248ථ 

ඳභණ ප්රහභහණඹක්. මේ යජඹ යමට් ංර්ධනඹට මරොකු 

දහඹථත්ඹක් රඵහ  ජරහ තිමඵනහ. එදහ ථළරණි ඳහරභ ඳසු ථයන 

මථොට අපි දළක්මක් බහම ට ඉදි ථයපු මථොන්ක්රීnට් මඵෝක්කුක් 

හමනි ථෆල්රක් විතයයි. නමුත් අද ඒථ ජීවීථයණඹ ථයරහ 

තිමඵනහ; ඒථට ඳණ  ජරහ තිමඵනහ. ඒථ මේ යමට් ජනතහට 

ප්රහමඹෝජනඹක්  න්න පුළුන් නිර්භහණඹක් ඵට ඳත් ථමශේ 

භටුන්ද යහජඳක් ජනහධිඳතිතුභහමනි නහඹථත්ඹ ඹටමත් තිමඵන 

එක්ත් ජනතහ නිදවස න්ධහන ආණ්ඩු. ඒහ ප්රහහමඹෝගිථ 

මඳමනනහ. මරහනහරඪ  රු භන්ත්රීකතුභනි, මභමවභ 

ප්රහහමඹෝගිථ ථයන ම්ධල් මිනිසුන් දකිනහ. මේ යමට් ළඩක් 

මථමයනහද කිඹන එථ ජනතහට මඳමනනහ. 

අද ඳහර්ලිමේන්තු එවහ ඳළත්තට ගිටුන් ඵරන්න. ම ෝඨහබඹ 

යහජඳක් ආයක්ථ මල්ථේතුභහට ඵළන්නහට, වමුදහ 

මොල්දහුපන්ම න් ළඩ   න්නහ කිඹහ කිේහට, අද ඒ ප්රහම්ධලඹට 

ඹන අඹ දකිනහ තිමඵන මන මභොථක්ද කිඹරහ. ඒහ දිවහ අපි 

ළඵෆ මර ඵරන්න ඕනෆ. එදහ දරුමක් එක්ථ විවහයභව ම්ධවි 

උද හනඹට ඹන්න ඵළවළ. නමුත් අද ඒථ මනස ථයරහ තිමඵනහ. 

ත ටිථ දක් ඹන මථොට විවහයභව ම්ධවි උද හනඹ මථොයි 

ආථහයඹට මනස මනහද කිඹන එථ අපි සිඹලු මදනහටභ දළථ 

 න්න පුළුන්. 

මභන්න මේථ තභයි මන. අපි ඒ මනට ඹමු. මේ අඹ 

අටුංථ මිනිසසු. භභ ටුතන විධිඹට යතුඳසර ප්රහම්ධලම  මෞඛ  

වද  නිරධහරිනිඹ එක්ත් ජහතිථ ඳක්ම  භන්ත්රීකතුභකුමනි 

බිරික්. මේ ප්රහලසනඹ ආහ. ඒථ අපි ඒ තළන්රට මඹොමු ථශහ. 

නමුත් ෂළක්ටරිඹක් එථ යටභ වන්න ඵළවළ. අපි ථරුණු ථහයණහ 

කිඹන්න ඕනෆ. ඳර්ම ණ ථයන මතක් පිට්ටනිම  ඉ ම න 

උඳහ ථයන්න ඉඩ ුපන්නහ නේ වරි. සිකුයහදහ දමේ මථොශම - 

නුය ප්රහධහන භහර් ඹ වන්නට ඒ ජනතහ ම ොනු ථමශේ ඇයි?  

හථච්ඡහ අන් මරහ අන්තිභ තත්ඳයඹ ඹන මථොට වමුදහට 

මඳට්රහල් මඵෝේඵ  වන්න තයේ ථරවථහරී තත්ත්ඹක් ඇති ථමශේ 

ඇයි? අපි මේහ මත්රුේ  න්නට ඕනෆ. මභන්න මේහ තභයි මේ 

කුභන්ත්රයණඹ ඹට තිබුමණ්.  

මේ ථර්භහන්තලහරහමන් ජනතහ විමුක්ති මඳයමුමණ් අඹ 

120ක් අයින් ථශහ. ඒ අඹ ෂළක්ටරිඹ ඉසයව භයිමඹොක්ථහ තේඵහ 

ම න ථථහ ටුටිඹහ. ඒ විධිඹට භහ වඹක් ටුටිඹහ. ඒ අඹට මභතළන 

මභොනහ වරි මදඹක් ථයන්න ඕනෆ වුණහ. ජරම  ඹේකිසි 

අඳවිත්රයතහක් තිමඵන්න ඇති. ඒථ ඇත්ත. ඒථ මුල් ථය ම න 

තභන්ට ම්ධලඳහරනම  ඉටු ථය  න්න ඵළරි අයමුණු ඉටු ථය 

 ළනීභ වහ ථමශේ මභොථක්ද, අටුංථ ජනතහ එක්ථ මල්රේ 

ථයරහ ඒ ජීවිත නළති ථය දභන එථයි. ඒථ ජනතහ දන්නහ. ඒ 

අඹට අල  නේ පිට්ටනිම  ඉන් උඳහ ථයන්න තිබුණහ. එදහ 

සිකුයහදහ ද. භවජනඹහ මථොශම ඉන් ඈත  ේභහනරට ඹන 

ද. එදහ ළලිමේරිඹ ඳහය වයස ථයරහ ඇති ථශ තත්ත්ඹට   

කිඹන්මන් ථවුද? මීට ථලින් සි්ධධිඹක් මරහ එථ මඳොලීසිඹථට 

ගිනි තිබ්ඵහ.  මදොේමප් මඳොලීසිඹට ගිනි තිඹරහ ේපර්ණමඹන්භ 

බිභට භතරහ ථය දළේභහ. මරහනහරඪ  රු භන්ත්රීකතුභනි, 

මඳොලිස නිරධහරිමඹක් කිඹන්මන් හභඹ ආයක්හ ථයන 

නිරධහරිමඹක්. ඒ අඹටත් දරු ඳවුල් ඉන්නහ.  මඳොල්රකින්  වරහ, 

මඳට්රහල් මඵෝේඵඹකින්  වරහ, එමවභ නළත්නේ  රකින්  වරහ 

භළමයන අටුංථ මඳොලිස නිරධහරිඹහමනි දරුත් දරුමක්. ඒ 

අඹමනි බිරින්දෆරු ළන්දුකන් මනහ. අපි මභන්න මේ ම්ධල් 

 ළන ටුතන්න ඕනෆ. ඒ නිහ ඹේකිසි ප්රහලසනඹක් මුල් ථය ම න ඒ 

ප්රහලසනඹ ඈහ ම න යජඹ මඳයශන්න උත්හව ථයමින්, ඒ තුළින් 

අටුංථ ජනතහට ළයදි ආථල්ඳඹක්  ජරහ මභළනි ම්ධල් 

ථයන්න උත්හව ථයනහ.  

මරහනහරඪ  රු භන්ත්රීකතුභනි, භමනි ප්රහම්ධලම  තිමඵනහ 

මදන ර කිඹරහ මරොකු  රක්. එතළන මරොකු ඳන්රක් 

තිමඵනහ. ඔඵතුභහත් ඒථ දන්නහ. ඒ  ර ඳහමුර  මුසලිේ 

ජනතහ ඳයේඳයහ  ණනහක් ජීත් මනහ. ඊම  මඳමර්දහ 

 ලි මු ඳදිංචි භනුසමඹක් මදන ර  රට ගිටුල්රහ මේ 

මුසලිේ ජනතහ අයින් ථයන්න කිඹරහ ඹේ ඹේ ප්රහලසන ඇති ථශහ. 

ඒ ඇයි? විවිධ ආ මිථ ංවිධහන මුල් ථය ම න  මේ යමට් නළති 

ම්ධල් ඇති ථයනහ. මභොථද, අද යතිඤසඤඹක් වළරුණු මථොට මේ 

යමට් මඵෝේඵ පිපිමයන්මන් නළවළ. අපි මභන්න මේථ මවොට 

ටුමත් තිඹහ  න්න ඕනෆ. එදහ මදටුර මථෝචිචිම  ජ මඵෝේඵඹ 

පිපිරිරහ ළඩ ඇරිරහ ඹන අඹ ඳවුල් පිටින් -විලහර ංඛ හක්- මිඹ 

ගිඹහ. ඵසරත් එමවභයි. අද එමවභ ඵඹක් නළවළ. අද එමවභ 
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ඳහර්ලිමේන්තු 

මඵෝේඵ පිපිමයන්මන් නළවළ. ඒ නිහ මභන්න මේහ තභයි 

ථරහඳම  භවය අඹට උහුරන්න ඵළරි ඉන්මන්. මරහනහරඪ 

 රු භන්ත්රීකතුභනි, අපි මේ කුභන්ත්රයණරට වවුල් න්මන් නළති, 

මේ ප්රහලසනරට අටුංථ මිනිසසු බිලි මදන්මන් නළති, ඒ අඹ 

ප්රහමථෝඳ ථයන්මන් නළති   ප්රහජහතන්ත්රයහ ජ  ඳත්න ඡන්දලින් 

ජඹග්රාවණඹ ථයරහ පුළුන් නේ ජනතහ දිනහ  න්න කිඹරහ 

විඳක්ඹට අභිමඹෝ  ථයමින් භහ නතිනහ. සතුතියි.  

 
මරහනහරඪ භන්ත්රීකතුභහ 
(மனமரங்கும்  உமைப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

මවොයි, මඵොමවොභ සතුතියි. මීශඟට  රු වරින් ප්රහනහන්ුප 

භන්ත්රීකතුභහ.  
 

 රු මජෝන් අභයතුං  භවතහ 
(ரண்புறகு மஜரன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 

මරහනහරඪ භන්ත්රීකතුභහ 
(மனமரங்கும்  உமைப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

රීති ප්රහලසනඹක්,  විඳක්ම  ප්රහධහන ංවිධහඹථ  රු මජෝන් 

අභයතුං  භන්ත්රීකතුභහ. 

 
 රු මජෝන් අභයතුං  භවතහ 
(ரண்புறகு மஜரன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
මරහනහරඪ  රු භන්ත්රීකතුභනි, විලසහදහඹථ ආයංචිඹක් 

රළබිරහ තිමඵනහ, මේ මන මථොට ජනහධිඳතිතුභහ දිස්රිOක්ථ 

25ථට වදිසි නීතිඹ මඹොදහ තිමඵනහඹ කිඹරහ.  

 
මරහනහරඪ භන්ත්රීකතුභහ 
(மனமரங்கும்  உமைப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

රීති ප්රහලසනඹ මභොථක්ද? මභොන සථහය නිමඹෝ ඹ ඹටමත්ද 

ඔඵතුභහ රීති ප්රහලසනඹ භතු ථයන්මන්? 

 
 රු මජෝන් අභයතුං  භවතහ 
(ரண்புறகு மஜரன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
මේථ මුළු යටටභ ඵරඳහන ප්රහලසනඹක්.  රු අ භළතිතුභහත් 

ඇවිල්රහ ඉන්නහ. මේථ ඇත්තද, නළ්ධද කිඹරහ එතුභහට කිඹන්න 

පුළුන්.  
 

 රු රලිත් දිහනහඹථ භවතහ 
(ரண்புறகு னலித் றெரரக்க) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

That is not a point of Order.  
 

මරහනහරඪ භන්ත්රීකතුභහ 
(மனமரங்கும்  உமைப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

රීති ප්රහලසනඹක් නළවළ.   කි යුතු විඳක්ම  ප්රහධහන 

ංවිධහඹථතුභහ, සථහය නිමඹෝ  අංථඹත් එක්ථ කිඹන්න.  
 

 රු මජෝන් අභයතුං  භවතහ 
(ரண்புறகு மஜரன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
It is an important issue for the whole country.- 

[Interruption.] 

මරහනහරඪ භන්ත්රීකතුභහ 
(மனமரங்கும்  உமைப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

 රු වරින් ප්රහනහන්ුප භන්ත්රීකතුභනි, ඔඵතුභහමනි අසථහ.  
 

 

[අ.බහ. 3.56] 

 
 රු වරින් ප්රහනහන්ුප භවතහ 
(ரண்புறகு யரறன் தர்ணரந்து ) 

(The Hon. Harin Fernando) 

මුරසුන මවොඵන  රු භන්ත්රීකතුභනි, භභ ටුතනහ අද 

විමලේමඹන් හථච්ඡහට බහජන විඹ යුත්මත් අර ේඵන්ධමඹන් 

ඳනපු ඵ්ධද පිළිඵයි කිඹරහ. නමුත් රලිත් දිහනහඹථ භළතිතුභහ 

අර  ළන එථ චනඹක්ත් ථථහ ථමශේ නළවළ. [ඵහධහ කිරීේ] අර 

ථෆල්රක්  ළනත්; අර මඳත්තක්  ළනත් ථථහ ථමශේ නළවළ. ඒ 

නිහ මුරසුන මවොඵන  රු භන්ත්රීකතුභහ එතුභහ ථශ ඒ 

 මචෝදනහරට උත්තය මදන්න අඳට අර නළති යතුඳස  ළන ථථහ 

ථයන්න අසථහක් මදයි කිඹරහ භභ ටුතනහ. [ඵහධහ කිරීේ] 

මුරසුන මවොඵන  රු භන්ත්රීකතුභනි, - [ඵහධහ කිරීේ] 

 
මරහනහරඪ භන්ත්රීකතුභහ 
(மனமரங்கும்  உமைப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

 රු භන්ත්රීකතුභහට ඵහධහ ථයන්න එඳහ. 

 
 රු වරින් ප්රහනහන්ුප භවතහ 
(ரண்புறகு யரறன் தர்ணரந்து ) 

(The Hon. Harin Fernando) 

 රු රලිත් දිහනහඹථ නිමඹෝජ  ඇභතිතුභනි, ඔඵතුභහ ථථහ 

ථයන මථොට අපි මඵොමවොභ නිලසලබ්ද අව ම න ටුටිඹහ. ඉසය 

මරහභ අරලින් ඇවිල්රහ- 

 
මරහනහරඪ භන්ත්රීකතුභහ 
(மனமரங்கும்  உமைப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ඔඵතුභහ අර  ළන ථථහ ථයන්න. 

 
 රු වරින් ප්රහනහන්ුප භවතහ 
(ரண்புறகு யரறன் தர்ணரந்து ) 

(The Hon. Harin Fernando) 

ඔේ, අරලින් ඇවිල්රහ  ඒහට උත්තය මදන්න අඳත් එන්නේ. 

[ඵහධහ කිරීභක්] ඹන්න එඳහ, මඳොඩ්ඩක් අව න්න. මුරසුන 

මවොඵන  රු භන්ත්රීකතුභනි, ම්ධශීඹ අර නිසඳහදනමඹන් සිඹඹට 

78ක්භ රඵහ මදන්මන් අමප් දිස්රිOක්ථලින්.  

එනේ ඵුපල්ර දිස්රිOක්ථමඹන්. විමලේමඹන්භ ළලිභඩ, 

ඵුපල්ර, ඵණ්ඩහයමර, නුයඑළිඹ ළනි ප්රහම්ධලලින්. අද අමප් 

ඇභතිතුභහ පුුපභහථහය ප්රහථහලඹක් ථශහ. ඇත්ත ලමඹන්භ අද අඳට 

මත්රුේ ඹනහ, මේ අර ප්රහලසනම  නිඹභ තත්ත්ඹ පිළිඵ. 

මභොථක්ද ඒ? එතුභහ කිඹනහ, "රංථහට අල  අර ප්රහභහණමඹන් 

ම්ධශීඹ නිසඳහදනඹ මන්මන් සිඹඹට 40යි, ඉතුරු සිඹඹට 60ථ 

ප්රහභහණඹ අපි පිට යටින් ම න්න්න ඕනෆ" කිඹරහ. එතමථොට මේ 

ඇභතිතුභහ කිඹන විධිඹට සිඹඹට 60ක් අර ම න්න්මන් පිට 

යටින් නේ ඒථට ත රුපිඹල් 25 දක්හ ඵුප ළඩි ථයනහඹ කිඹරහ 

කිඹන්මන් අය අර ථන මිනිසසුන්ට තත් ඵය ළඩි ථයරහ තිමඵන 

එථයි. අපි මභච්චය දස කිඹපු ඵුප ඵය ළඩි වීභ ේඵන්ධමඹන් 

ආණ්ඩු ම න ඹන ළඩ පිළිමශ ේපර්ණ ලමඹන්භ 

මඳන්නහ. මවොයි. අර ම ොවිඹහ ආයක්හ ථයන්න නේ මේථ 

දහන්න තිබුමණ්  රු මුරසුන මවොඵන භන්ත්රීකතුභනි, අද ඊ ම  

මනොමයි, අර  රන ථහරඹටයි. මේ ථහරම  අර  රන්මන් 

නළවළ. ළලිභඩ, ඵුපල්ර, ඵණ්ඩහයමර, නුයඑළිඹ ඉන්න ඕනෆභ 
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[ රු  රලිත් දිහනහඹථ භවතහ] 
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පු්ධ රමඹකුම න් අවන්න. අර  රන ථහරඹ මනොමයි මේ 

ථහරඹ. අර  රන්මන් නළති ථහරම  ඵ්ධද ළඩි ථයනහ කිඹරහ 

කිඹන්මන් මිනිසසුන්ට තත් ඵුප ඵය ළඩි මනහ, ජීත් වීමේ 

අඳවසු ළඩි මනහ කිඹන එථයි.  රු රලිත් දිහනහඹථ 

නිමඹෝජ  ඇභතිතුභහ චන්ඩිඹහ හමනි  ථථහක් ථයරහ ඳළනරහ 

ගිඹහ. ඒථට උත්තයඹ අව න්නත් එතුභහ මභතළන නළවළ. 

එතුභහමනි ථථහමන්භ කිඹනහ ඳසු ගිඹ අවුරුුප මදමක් අර 

ඳරිමබෝජනඹ අති විලහර ලමඹන් ළඩි මරහ තිමඵනහ ලු. 

සිඹඹට  ණනකින් ළඩි මරහ තිමඵනහ ලු. ඉතින් එමවභ නේ 

අරරට තත් ඵුප දළමීභ තුශ සිුප මන්මන් අර ම ඩිඹක් ථහරහ 

ජීත් මන අටුංථ, අයණ මිනිසුන්ට ඵයඳතශ  ප්රහලසනඹක් ඇති 

කිරීභයි.  

මුරසුන මවොඵන  රු භන්ත්රීකතුභනි, ඳසු ගිඹ දථ 

යතුඳසර මච්ච සිුපවීභ  ළන අපි ථතහ ථශ යුතුයි. දළන් මේ 

යතුඳසර  ළන ථථහ ථයන්න අයිතිඹක් තිමඵනහ. මභොථද එඹ 

අරරට ේඵන්ධඹක් තිමඵනහ, මුරසුන මවොඵන  රු 

භන්ත්රීකතුභනි.  මිඹ ගිඹ එථ පු්ධ රමඹක් ම ොවිමඹක්. එතුභහ 

ථහරඹක් අර ම ොවි තළනත් ථයරහ තිමඵනහ කිඹරහ අඳට 

ආයංචිඹක් තිමඵනහ. එතමථොට අපි අර  ළන ථථහ ථය්ධ ජ එතුභහ 

 ළනත් මේ අසථහමේ ජ ථථහ කිරීභ මඹෝ   ඹළයි කිඹරහ භභ 

විලසහ ථයනහ. මුරසුන මවොඵන  රු භන්ත්රීකතුභනි, එථ 

දරුමකු ලිඹරහ තිමඵනහ මභමවභ ථථහක්. "ළලිමේරිම  මඩි 

ළස අඳට කිඹන්මන් මභොනහද?" කිඹරහ ඒ ශභඹහ ලිඹරහ 

තිමඵනහ. "අඳට කිඹනහ වමුදහ, මඳොලීසිඹ යජම  උඳමදස 

අකුයට පිළිඳළ්ධදහ කිඹහරහ;  ේ ඳවථට ඩහ එක් 

ථර්භහන්තලහරහක් ඵරත් කිඹහරහ; ජන ඵරඹට ඩහ ධන ඵරඹ 

ප්රහඵරයි කිඹහරහ; තුය බිංුපට ඩහ යඵර්, මේස ප්රහඵරයි මන්ද 

කිඹහරහ; යුද වමුදහමේ භහභහරහට කිරිඵත් උඹපු ටවුමේ අහන ම  

භශ ඵත් ඉමදනහ මන්ද කිඹහරහ." දරුමක් ථවිඹක් විධිඹට ලිඹපු 

මේථ එථ සථහනඹථ ඳශ මරහ තිබුණහ. ඇත්ත ලමඹන්භ 

ථන හටුයි. අපි මේ  ළන ථල්ඳනහ ථයරහ ඵරන්න ඕනෆ. 

මභතුභන්රහ දළන් හධහයණීථයණඹ ථයන්න වදනහ. අපි ඉතහභත් 

අතුටට ඳත් මනහ, නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භළතිතුභහමනි 

ප්රහථහලඹ  ළන. එතුභහ කිඹනහ, මේථ පිටුඳසමේ මනත් 

වසතඹක් තිබුණහ ලු. ඒ වසතඹ ලු ඇතුමශේ ඉන්  ළහුමේ. අපි නේ 

අවරහ තිමඵන විධිඹට, දළනට අඳට එන ආයංචි භහර් රට අනු 

ම ෝඨහබඹ යහජඳක් ආයක්ථ මල්ථේතුභහත් කිඹනහ, එතුභහ 

 වන්න කිේමේ නළවළඹ කිඹරහ. එතුභහ  වන්න කිේමත් 

නළත්නේ ථවුද එතුභහට ඩහ ප්රහඵර නිරධහරිඹහ? මේ යට තුශ ඉන්න 

එතුභහටත් ඩහ ප්රහඵර නිරධහරිමඹක් වමුදහමේ නිරධහරිඹහට 

නිමඹෝ ඹක් මදන්න ඕනෆ, "මඩි තිඹහඳං" කිඹරහ. අපි ගිඹහ, ඒ 

ප්රහම්ධලරට. අපිත් දන්න කිඹන පු්ධ රමඹෝ ඉන්නහ ඒ 

ප්රහම්ධලර.  

අපි  දළක්ථහ BBC එමථන් හර්තහ ථශහ, ඒ මරහමේ 

ඳල්ලිඹක් ඇතුශතට ගිටුල්රහ, ඳල්ලිඹ ඇතුමශේ ටුටපු මිනිසසු දණ 

 සරහ  වන විධිඹ. ඒ  වන මරහමේ ඒ ඳල්ලිම  පජථතුභහත්, 

ථන හ මොමවොයුරිඹකුත් එතළනට එනහ. ඒ ආපු මරහමේ ඒ 

ථන හ මොමවොයුරිඹටයි, පිඹතුභහටයි තුක්කුමන්  වනහ. ඒහ 

අත  මනොමයි. ඒහ ප්රහථහල ථයනහ. ඔවුන් භහධ ඹට ඇවිල්රහ 

ථථහ ථයනහ. BBC එථට කිඹනහ. මේහ ඔක්මථෝභ නළවළඹ 

කිඹරහ කිඹන්න පුළුන්ද?  

අමප්  රු අනුය දිහනහඹථ භළතිතුභහ කිේහ හමනි මයොමේන් 

චහනථ ඝහතනඹ වුණහ. මඩි තිඹපු පු්ධ රඹහ අත් අඩංගුට 

අයම න අඩුභ  ණමන් විනඹ ඳරීක්ණඹක් ථයරහ  ඔහු  

interdict ථයරහත් නළවළ. ඊට ඳසමේ වරහත ඇන්තනී 

ප්රහනහන්ුපට මඩි තිබ්ඵහ. මඩි තිඹපු පු්ධ රඹහ මභොන අණකින් 

මඩි තිබ්ඵහද කිඹරහත් මඩි තිබ්ඵ එථ  ළන ඔහුට  විරු්ධධ 

අඩුභ  ණමන් විනඹ ඳරීක්ණඹක්ත් ථයරහ නළවළ. අමප් 

ආයක්හට ඉන්න MSD නිරධහරිමඹක් අඳ භයන්න ආපු 

මථමනකුට වදිසිම ත් මඩි තිබ්මඵොත් ඉසමල්රහභ එතුභහමනි 

ළඩ තවනේ මනහ. Interdict ථයරහ ඒ ඳරීක්ණඹ ථශහට 

ඳසමේ තභයි ආඳසු weapon එථ අතට වේඵ මන්මන්. එතථල් 

weapon එථක් අතට මදන්මන් නළවළ.  

මේ මඩි තළබීභ ථවුද ථමශේ? මේ  ළන ඇයි හථච්ඡහ 

ථයන්මන් නළත්මත්? අපි මේ ේඵන්ධමඹන් අති විලහර 

ක්රිිඹහදහභඹථට ඹනහ. මභතළන භයණ තුනක් විතයක් මනොමයි 

සිුප මරහ තිමඵන්මන්, මුරසුන මවොඵන  රු භන්ත්රීකතුභනි. එථ 

දරුමක් ඳහල් ගිටුල්රහ එන මථොට මේථට ම ොුපරු මරහ 

තිමඵන්මන්. අමනක් දරුහ භල්ලි ම දය ඵසරහ ආඳසු 

ඇවිල්රහ, මභොථක්ද මන්මන් කිඹරහ ඵරන්න ගිටුල්රහ. 

එතමථොට ුපයථථනමඹන් ථථහ ථයරහ අේභට කිඹරහ තිමඵනහ, 

"අමන් අේමේ, මභතළන අමප් වමුදහමේ භහභරහ මඩි තිඹනහ. භභ 

වළංන්රහ අසථට මරහ ඉන්මන්" කිඹරහ. එතමථොටභ telephone 

එථ වින්ධි වුණහ කිඹරහ ඒ දරුහමනි මදභේපිමඹෝයි කිඹන්මන්. 

මේහ මඵොරු මනොමයි. තභන්මනි දරුහ ජීවිතඹ දහරහ ඹන මථොට  

මඵොරු කිඹන්න අල තහක් ඒ මදභේපිඹන්ට නළවළ. මේ යමට් 

ආණ්ඩුට  ීමභක් තිමඵනහ. ඒ  ීමභ ඳළවළය වරින්න වදන්න 

එඳහ. මභතයේ මදඹක්, මභතයේ ප්රහලසනඹක් මේ යමට් මරහ 

තිමඵනහ, අද ඳහර්ලිමේන්තුමේ මේ  ළන ථථහ ථයහවි කිඹරහ දළන 

දළනත් ආණ්ඩු ඳක්ම  භන්ත්රීකරුන් ීම මදනහද අද මේ ආනර 

ඉම න ඉන්මන් කිඹරහ ඵරන්න. ඇත්ත ලමඹන්භ මභතළන 

 ණපයණඹත් නළවළ. මේ යමට් මිනී භළරුණත් මේ උත්තරීතය 

ඳහර්ලිමේන්තුට, යට වදන තළනට ඒ  ළන මොඹහ ඵරන්න 

අල තහක් නළවළ. ඒ ප්රහලසනඹ  ළන ංමේ ජ නළවළ. නභට, ඡන්දඹ 

 න්න විතයයි මේ ංමේ ජථභ. දරුන් ඵදහ  න්න, ඉඹින්න, අත 

 හන්න මේ සිඹලු මදනහ මඵොමවොභ මවොට දක්යි. නමුත් 

මිනිසුන්ට ප්රහලසනඹක් ඇති වුණු මරහමේ එතළනට ඹන්න කිසිභ 

ආහක් නළවළ.  

මරහනහරඪ  රු භන්ත්රීකතුභනි, දළන් අඳට අලුත්භ ආයංචිඹක් 

රළමඵනහ. මනොමයොච්මචෝමල් ඵරහ හයඹ වදපු මථොේඳළනිඹට 

ඵහය  ජරහ තිමඵනහ ලු, යතුඳසර ප්රහම්ධලඹට තුය මදන්න. උන් 

දන්මන් විුපලි ඵරහ හය වදන්නයි. උන් දන්මන් නළවළ තුය 

මදන්න. වළඵළයි තුය මදන්න වදන්මන්ත් මරෝලිත මේනහයත්න 

කිඹන භවත්භඹකු ඹටමත්යි. ඔඹ මේනහයත්න භවත්භඹහ ථවුද  

කිඹරහ අපි දන්නහ. ඒ භවත්භඹහමනි ඵෆනහ මථනකුද, 

මුනුපුමයකුද මථොමවේමදෝ තභයි මේ ළඩටවන බහය ම න 

තිමඵන්මන්. මනොමයොච්මචෝමල් ඵරහ හයඹ වදපු අඹ රහ තුය 

 ජරහ දළන් මේ සි්ධධිඹ ඹට  වන්න වදනහ. වළඵළයි මේථ ඹට 

 වන්න ඵළවළ. මේ හමනි උ්ධමඝෝණඹ ථයපු අසථහ තුනථ ජ 

මිනිසුන්ට මඩි තළබුහ. අමප්  රු මජෝන් අභයතුං  භළතිතුභහ 

ඉතහභ බඹහනථ ප්රහථහලඹක් ථශහ. දිස්රිOක්ථ 25ථට වදිසි නීතිඹ 

ම මනන්මන් මභොන භඟුරථටද? මේථ විලහර ප්රහලසනඹක්. තුය 

ඉල්රන්න මිනිසුන්ට අයිතිඹක් නළ්ධද? මේ යමට් මිනිසුන්ට 

අත ල  ම්ධ තභයි තුය. තුය ටිථක් රඵහ  න්න මිනිසුන් ඳහයට 

ඵළසහභ, ම ොවිතළන් ථයන්න ආපු මිනිසුන් ඳහයට ඵළසහභ, 

ම ොවි නිසඳහදන ටිථ විකුණහ  න්න ඵළරි ඳහයට ඵළසහභ ඒ 

මිනිසුන්ට  වනහ නේ, මේථ අර්ථ හධථඹ ේඵන්ධමඹන් 

ප්රහලසනඹක් ඇවිල්රහ ඳහයට ඵළසහභ ඒ මිනිසුන්ට  වනහ නේ, 

මඩි තිඹනහ නේ, භයණහ නේ මේ යට මභොන ඳළත්තථටද 

ඹන්මන් කිඹන එථ මුරසුන මවොඵන  රු භන්ත්රීකතුභහ මත්රුේ 

 නීවි කිඹරහ අපි විලසහ ථයනහ. 

මරහනහරඪ  රු භන්ත්රීකතුභනි, දළන් ථථහක් ඹනහ මේ න 

මථොට තත් තුන් මදමනකුට ඵයඳතශයි කිඹරහ. මේ න මථොට 

ළලිමේරිඹ, අංථ 230/7 ලිපිනඹ දයන, අවුරුුප 45ක් ඹළති 

ලහන්ත දිමන්ස කිඹන භවත්භඹහමනි ටුමේ ේ ඳට මඩි ළ ජ, 

මභොශඹට මල් වනඹ වී භයණහන්නම  ඉන්නහ ලු. ඇත්ත 

ලමඹන් එතුභහ machine එමක් ආධහයමඹන් ලු ඉන්මන්. ම ොඩක් 
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ඳහර්ලිමේන්තු 

මරහට කිඹන්මන් එතුභහ ජීතුන් අතය නළවළ, machine එමථන් 

තභයි ඳණ  ජරහ තිමඵන්මන් කිඹරහයි. ඒ, එක් අඹකුමනි තත්ත්ඹ. 

මභොථක්ද ඔහුට මරහ තිමඵන්මන්? ටුමේ ේ ඳට මඩි ළ ජ, 

මභොශඹට මල් වනඹ වීභයි මරහ තිමඵන්මන්. මඩි තළබුමේ 

ථවුද? මථොමවන්ද මඩි තළබුමේ? ජී උණ්ඩ මථොමවොභද ඳහවිච්චි 

ථමශේ? අපි අවරහ තිමඵනහ, උ්ධමඝෝණඹක් ථයනහ නේ 

ඉසය මරහභ barricades දභන ඵ.  ඊශඟට ථළරැලි භර්දන 

මඳොලීසිඹ - Riot Police - එන්න ඕනෆ. ථවුද වමුදහ ම න්නුමේ 

එතළනට? ඇයි වමුදහ එතළනට ම න ආමේ? ථවුද වමුදහට  අණ 

ුපන්මන්? ඉසය මරහභ ථඳුළු  ෆස  වන්න ඕනෆ. තුය canisters 

 වන්න ඕනෆ. Rubber bullets දභහ මඩි තිඹන්න ඕනෆ. මේ කිසිභ 

මදඹක් ථයන්මන් නළති ජී උණ්ඩ දභහ මඩි තළබුමේ 

මථොමවොභද?  

මරහනහරඪ  රු භන්ත්රීකතුභනි, අද භහධ ඹට අතිවිලහර 

හයණඹක් දහරහ තිමඵනහ කිඹහ භභ මේ ඳහර්ලිමේන්තු තුශ   

ීමමභන් කිඹනහ. භහ ශඟ විසතය තිමඵනහ. භහ මේහ මවට 

අනි්ධදහට රඵහ මදනහ ථවුරු වරි ඉල්රනහ නේ. “Hiru” 

නහලිථහමේ 7.00ට ගිඹ news එථ මනොමයි 9.00ට ඹන්මන්. ඒථ 

ඒ මරහමේ නතහ දභහ තිමඵනහ, ඕථ මඳන්නන්න එඳහ කිඹරහ. 

"මදයණ" ආඹතනම  භහධ මේදිඹකු අස ථශහ. නීච ප්රහවහයඹක් 

එල්ර ථශහ කිඹන ප්රහථහලඹ ථශහ කිඹරහ "මදයණ" ආඹතනම  

භහධ මේදිඹහ එදහ ව ඒ මථොේඳළනිම  අයිතිථහයමඹෝ අස 

ථයනහ. එමවභ නේ මභොථක්ද, මේ යමට් භහධ  නිදව? 

භහධ ඹට ථථහ ථයන්න ඵළවළ. භහධ මේදිමඹෝ කිඹනහ, තභන් 

buildings උඩ නළඟරහ ඉන්න මථොට identity card එථ 

මඳන්නුහභ ථයපු ම්ධ. භහධ  අධ ක්තුභහ ඒ identity card එමක් 

වන් ථය තිමඵනහ, මභතුභන්රහමනි යහජථහරිඹ කිරීභට ඔවුන්ට 

නිදවක් ඇත, නිදවමේ තභන්මනි භහධ  රැකිඹහ කිරීභට ඉඩ 

මදනු භළනවි කිඹරහ. ඒ identity card එමක් එමවභ  වරහ 

තිමඵනහ. ඒ card මඳන්නන මථොට ඒහ වීසි ථයරහ දහපු, ථළභයහ 

කුඩු ථයරහ වීසි ථයරහ දහපු වමුදහ මභොථක්ද?   

මඳොුප යහජ  භණ්ඩරම  මුළු මනොළේඵර් භහම  

තිමඹනහ. මභළනි ප්රහිත්ති ඹන මථොට, අඳට  භහන ටුමිථේ 

පිළිඵ මභතයේ ප්රහලසනඹක් එන මථොට අපි ජහත න්තයඹට 

ඹන්මන් මථොමවොභද?  අමප් සිංවරඹන් අඳටභ  වරහ නේ, 

මථොමවොභද ඒ ප්රහලසනඹට උත්තය මදන්මන්? අඳ මථොමවේටද 

මභතළනින් ඹන්මන්? ම්ධලඳහරන හසිඹක්  න්න වදනහ 

මනොමයි මේ. නමුත් මේහට තිතක් තඵන්න ඕනෆ. මභළන්නක් 

එථ තහථදිත් වුණහ. මේහට ථට වම න ටුටිඹහභ ළඩිමඹන්භ 

ඵළණුේ අවන්මන් විඳක්ඹයි. විඳක්ඹ මභොථත් ථයන්මන් 

නළවළ කිඹරහයි ඵණින්මන්. විඳක්ඹ ඳහයට ඵළවළරහ මවට මේ 

 ළන ථථහ ථමශොත් එමවභ, විඳක්ඹට තිමඵන්මන් ආණ්ඩු 

මඳයළීමේ පිසසු කිඹරහ කිඹනහ. එමවභ නළවළ. මේථට 

උත්තයඹක් අල යි. උත්තයඹක් රඵහ  ජභ අත ල යි. මයොමේන් 

චහනථමනි භයණඹ ේඵන්ධමඹන් උත්තයඹක් ආමේ නළවළ. 

ඇන්ටනී ප්රහනහන්ුපමනි භයණඹ ේඵන්ධමඹන් උත්තයඹක් ආමේ 

නළවළ. දළන් මිඹ ගිටුල්රහ තිමඵන අවුරුුප 17ථ තරුණඹන් 

මදමදනහමනි භයණ ේඵන්ධමඹනුත් උත්තයඹක් නළවළ. තත් 

අතිවිලහර පිරික් තභ ටන් ථයනහ ජීත් න්න. අපි දන්නහ 

විධිඹට නේ තුන් මදමනක් ඉන්නහ.         

ත මථමනක් තභයි සුනන්ද මඳමර්යහ. ඔහුමනි ඹ අවුරුුප 

37යි. ඳදිංචිඹ අංථ 58, ජඹරත් නිහඹ, ළලිමේරිඹ. "ටුට උල් 

ආයුධඹකින් ඇන ඇත" කිඹහ වන් නහ. දළන් ඔහු මයෝවමල් 

ඉන්නහ. ඔහු මොඹහ  න්න පුළුන්. ඕනෆ නේ මඳෝර්භම  

මනොේභයඹත් භහ මදන්නේ. "උල් ආයුධඹකින් ටුට ඇන ඇත. 

ඳවය  ජභකින් දකුණු ථනට ඳවළින් මඵල්මල් නවයඹක් වින්ධි වී 

ඇත" කිඹහ වන් නහ.  වපු මඳොලු ඳවයථට නවය මන් 

මරහ ගිටුල්රහ. තුය ඉල්ලුහට මේ හමනි තිරින් විධිඹට 

මිනිසුන්ට  වනහද? හභහන මඹන් අපි අවරහ තිමඵන විධිඹට 

ත්රයසතහදිමඹක් මවෝ තුය ටිථක් ඉල්ලුමොත් ඔහුට මඩි 

තඵන්මන් නළවළ. තුය ටිථක් ඉල්ලුහ කිඹරහ ත්රයසතහදිඹකුටත් 

මඩි තඵන්මන් නළවළ. මභඹ, ඉතහභත් ංමේ ජ නහඹථඹකු ඉන්න 

යටථට  ළශමඳන්මන් නළති මදඹක්. ඒ මඵොරු මභතළන ජ ඔප්පු 

මනහ. මභඹට   කිඹන්න ඕනෆ, ආණ්ඩුයි. ආණ්ඩු මභඹට 

උත්තයඹක් මදන්න ඕනෆ. අඩුභ  ණමන් මේ ේඵන්ධමඹන් අණ 

 ජපු වමුදහ නිරධහරිඹහ අද න මථොට එළිඹට  න්න ඕනෆ. වමුදහ 

භහධ  ප්රහථහලථ කිඹන්මන් මභොථක්ද? මයදි ඇ ම නද ඔහු ථථහ 

ථයන්මන්? ථථහ ථයන විධිඹට රජ්ජහක් තිමඵනහද? මේ යට 

මීට ඩහ මනස විඹ යුතුයි. භහ ටුතන වළටිඹට යතුඳසර 

ප්රහම්ධලම  එභ සිුප වීභ මභභ අසථහමේ ජ අමප් යටට විලහර 

වින්නළටුඹක් ම න මදන එථ භහර් ඹක් ඵට ඳත් මනහ. 

මරහනහරඪ  රු භන්ත්රීකතුභනි, අපි මනොමයි මේහ කිඹන්මන්.  

හසුම්ධ නහනහඹක්ථහය ඇභතිතුභහ මේ  රු බහමේ 

ඉන්නහ. භහ දළක්ථහ internet එමක් තිමඵනහ, -එතුභහ කිේමේ 

නළ්ධද කිඹහ භහ දන්මන් නළවළ- එභ සි්ධධිම   ීමභ ආණ්ඩුයි, 

යජඹයි බහය  න්න ඕනෆඹ කිඹරහ එතුභහ කිඹහ තිමඵන ඵ. ඒ 

 ළන භහ දන්මන් නළවළ. Internet එමක් තභයි තිබුමණ්.  

 
 රු හසුම්ධ නහනහඹක්ථහය භවතහ  
(ரண்புறகு ரசும ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

භහ එමවභ කිේමේ නළවළ. අද "වියමක්රී" ඳත්රයම  ඒ හමනි 

මදඹක් ඳශ ථයරහ තිබුණහ. භහ ඒ  ළන මදෝහමයෝඳණඹ ථයරහ 

නිළරැදි ථයන්න කිඹරහ දළනුේ ුපන්නහ. අනික් සිඹලුභ ඳත්තයර 

භහ කිේ ම්ධ නිළරැදි තිමඵනහ, මභඹ මේ ආණ්ඩුටත්, 

ජනහධිඳතියඹහටත් විරු්ධධ ථයපු කුභන්ත්රයණථහරි ක්රිිඹහථ 

ප්රහතිපරඹක් විඹ වළකියි කිඹරහ.  

 
 රු වරින් ප්රහනහන්ුප භවතහ 
(ரண்புறகு யரறன் தர்ணரந்து ) 

(The Hon. Harin Fernando) 

දළන් ඔඵතුභහ කිඹන්මන් මභඹට ආණ්ඩු   කිඹන්න ඕනෆ 

නළවළයි කිඹරහ. වරි. එමවභ නේ ඔඵතුභහමනි සථහයඹත් වරි. 

 
 රු හසුම්ධ නහනහඹක්ථහය භවතහ 
(ரண்புறகு ரசும ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

නමුත් ආණ්ඩුට තභයි මචෝදනහ එන්මන්. 

 
 රු වරින් ප්රහනහන්ුප භවතහ 
(ரண்புறகு யரறன் தர்ணரந்து ) 

(The Hon. Harin Fernando) 

ඔේ. අනිහර්ඹමඹන්භ. එභ සි්ධධිඹ ේඵන්ධමඹන් ආණ්ඩුට 

නළතු මන ථහටත් මචෝදනහ ථයන්න  ඵළවළ. අනිත් අඹ 

කිඹනහ, ජනතහ විමුක්ති මඳයමුමණ් 112 මදමනක් උ්ධමඝෝණඹ 

ථශහ, ඒ 112මදනහමනි උ්ධමඝෝණමඹන් තභයි ඒ සිඹලු ම්ධ වට 

 ත්මත් කිඹරහ.  රු ඵළසිල් යහජඳක් භළතිතුභහත් මභභ 

අසථහමේ ජ මභභ  රු බහට ඳළමිමණන එථ මවොයි. මේ සිඹලු 

ම්ධල් අතය තුය මදන්න ඕනෆථභ තිබුණු ඳශමු න හථච්ඡහට 

මභතුභහ ගිම  නළවළ. එඹට ඹෆභට ප්රහභහද වුණහඹ කිඹහ තිමඵනහ. 

මභතුභහ කිඹන්මන් ඒ ප්රහලසනඹ වට  න්න ඉසමල්රහ තිබුණු 

හථච්ඡහට එතුභහට ඹන්න ඵළරි වුණහඹ කිඹරහයි. මභොථක් මවෝ 

යහජථහරි ථටයුත්තක් නිහ එතළනට ඹන්න ඵළරි මන්න ඇති. 

නමුත් ඒ ප්රහලසනඹ මථමේ මවෝ ඔඩු දිේහ. අන්තිභට මඩි තළබුහ. 

එභ සි්ධධිඹට   කි යුතු මථමනක් නේ ථයන්න අද න තුරු 

ආණ්ඩුට ඵළරි මරහ තිමඵනහ. අපි තත් ඉන්මන් නළවළ. අපි 

 ඉසුහ මවොටභ ඇති. ම්ධලඳහරන ලමඹන් මනොමයි, 
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විඳක්ඹක් වළටිඹටත්, අමප් යුතුථභ වළටිඹටත් අපි ඉසුහ 

මවොටභ ඇති. මයොමේන් චහනථමනි භයණඹට   කි යුත්මතක් 

නළවළ. ඇන්ටනී ප්රහනහන්ුපමනි භයණඹට   කි යුත්මතක් නළවළ. 

මේ තුන් න සිුප වීභයි. අඳට භයණ ථමර් තඵහ ම න 

ම්ධලඳහරනඹ ථයන්න ඕනෆ නළවළ. එමවභ අල තහක් නළවළ. අපි 

ඵරනහ, ඉදිරි දින කිටුඳම  ජ මේ ේඵන්ධමඹන් ආණ්ඩුමේ 

ළරසුභ, ආණ්ඩුමේ උත්තයඹ මභොථක්ද කිඹරහ. උ්ධමඝෝණඹ 

ථයපු තරුණඹන් තුන්මදනකු උ්ධමඝෝණඹ ථයපු මවේතු නිහ 

මිඹ ගිඹහ නේ මේ යමට් භහන ටුමිථේ  ළන ත ථථහ ථයන්න 

අල තහක් නළවළ.  

මුරසුන මවොඵන  රු භන්ත්රීකතුභනි, ජන ඵරඹට ඩහ ධන 

ඵරඹ ඉදිරිඹට ඹෆභ මේ යමට් අහනහ තභයි කිඹන වළඟීභ අමප් 

වදතට එන්න ඕනෆ. මභොථද, ම ෝඨහබඹ යහජඳක් භවත්භඹහත් 

කිඹනහ එතුභහ අණ ුපන්මන් නළවළයි කිඹරහ. ඵළසිල් යහජඳක් 

භළතිතුභහ ථදහත් කිඹන්මන් නළවළ, එතුභහමනි දිස්රිOක්ථම  

මිනිසුන්ට මඩි තඵන්න කිඹරහ. එමවභ නේ ථවුද මේ අණ 

ුපන්මන්? ථහමනි අණ පිළිඳළදරහද මඩි තළබුමේ? ඒ  ළන ප්රහලසනඹක් 

තිමඵනහ. ධේමිථ මඳමර්යහමනි අණද? එමවභ නේ ධේමිථ 

මඳමර්යහ මභතුභන්රහටත් ඩහ ඵරත් පු්ධ රමඹක්ද? ඔහු 

වමුදහට අණ මදනහද? ඒ  ළන අඳට ප්රහලසනඹක් ඳළන නන්නහ. 

මභොථද එථ factory එථක් නිහයි එභ සි්ධධිඹ සිුප වුමණ්. ධේමිථ 

මඳමර්යහ ප්රහහවන අභහත හංලම  මල්ථේ මථමනක්; රංථහමේ 

මථොේඳළනි කිටුඳඹථ අයිතිථහයමඹක්. අඳට බඹක් තිමඵනහ. 

ඔහුට ථළසිමනෝ  හඳහය තිමඵනහ; ඵළංකුර අයිතිඹ තිමඵනහ; 

finance companyර අයිතිඹ තිමඵනහ.  මභතයේ  ළඩ තිමඵන 

මථනකුට අභහත හංලඹථ මල්ථේ ධුයඹක් දයන්න මථොමවොභටත් 

ඵළවළ මන්. රංථහමේ මවොභ මථොේඳළනි වතයථ, ඳවථ 

අයිතිථහයඹකුට ප්රහහවන අභහත හංලම  මල්ථේ ධුයඹත් දයන්න 

මරහක් තිමඵනහද? එයින්භ මඳමනනහ, ේපර්ණමඹන් 

ම්ධලඳහරන ේඵන්ධඹක් තිමඵනහඹ කිඹරහ. එතළන ප්රහලසනඹක් 

තිමඵනහ. එතුභහමනි අණින්ද මභඹ ක්රිිඹහත්භථ වුමණ්? ඇයි, 

එතුභහ ආයක්හ ථයන්මන්? ඊට ඩහ ඔඵතුභන්රහ ජනතහට 

ංමේ ජ නේ මභඹට පිළිතුයක් රඵහ දිඹ යුතුභයි කිඹරහ අපි විලසහ 

ථයනහ. 

අහනම  අර්තහඳල් ප්රහලසනමඹනුත් ඔඵතුභන්රහ ථමශේ 

ජනතහට  වපු එථයි. ඵරන්න. රක්සභන් ඹහඳහ අමබ්ර්ධන 

ඇභතිතුභහ ථථහ ථශහ, ලිපි ම ොනු  ත්තහ, ඹන්න ගිඹහ. එතුභහ 

මේ ථථහ අවන්නත් සිටිම  නළවළ. එතුභහමනි ථථහමේ වයඹ භහ 

නළත යක් භතක් ථයරහ මදනහ.  

 
මරහනහරඪ භන්ත්රීකතුභහ 
(மனமரங்கும்  உமைப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

 රු භන්ත්රීකතුභහ, ඔඵතුභහට ත විනහඩි මදථයි තිමඵන්මන්. 

 
 රු වරින් ප්රහනහන්ුප භවතහ 
(ரண்புறகு யரறன் தர்ணரந்து ) 

(The Hon. Harin Fernando) 

එතුභහමනි ථථහමේ අන්තිභ වයඹ භභ කිඹන්නේ. රංථහමේ  

අර නිසඳහදනඹ  මන්මන් ඳරිමබෝජන අල තහමඹන්  සිඹඹට 

40 යි.  එතමථොට අර සිඹඹට 60 ථ ප්රහභහණඹක් පිට යටින් 

ම මනන්නට  ඕනෆ. එතුභහමනි ථථහමන්භ කිඹනහ,  ඳසු ගිඹ  

අවුරුුප මදමක්  රංථහමේ අර ඳරිමබෝජනඹ double   මරහ 

තිමඵනහඹ කිඹහ. එතමථොට ථහටද අය ඵුප  ළහුමේ?  සිඹඹට 

60ක්භ  ථන්මන් පිටින්  ම නළල්රහ නේ  පිටින් ම නහපු 

මිනිසුන්ටයි ඵ්ධද  ළහුමේ.  ඒථයි භභ  කිේමේ, මඵොරුක් ථමශේ 

කිඹහ. අඩුභ තයමේ මේ ඵ්ධද දහන්න තිබුමණ් අර  රන  

ථහරඹටයි. මේ දසර අර   රන්මන් නළවළ. අමප් ප්රහම්ධලර 

තභයි අර නිසඳහදනඹ මන්මන්. දළන් අර  රන්මන් නළවළ.  එභ 

නිහ මේථ, අර  රන්මන්  නළති ථහ රම  අය ම මනන  අර 

ටිථටත් මනිභක්  වරහ එතළනත් මේ ආණ්ඩුමේ තිමඵන  ආර්ථිථ 

අඳවසුතහ භඟවයහ  න්න ථයපු ජිල්භහට් එථක්.  

එභ නිහ  මීට ඩහ මේ යට මනුමන් ටුතන්න. මඵොරුට  

ඹභක් ංමේ ජථමභන් මඳන්න්නට එඳහ. අමප්  අය දිහනහඹථ  

භළතිතුභහ  රක්  ළන කිේහ.  රක්  ළන කිඹරහ, යහඹක්  ළනත් 

කිේහ. එතුභහ දළන් මභතළන නළවළ. එතුභහ කිේ විධිඹට මේථ 

දළන් මථොශම යහඹක් මනොමයි.  ඇත්ත ලමඹන්භ ඒථ  දකුණු 

මථොශම චීන යහඹ.  ශ්රීව රංථහ යහඹක් මනොමයි. වේඵන්මතොට 

යහඹ නේ භහ ේපුය භටුන්ද යහජඳක් යහඹ. ඒථ ථභක් නළවළ. 

නළේ ආමේ නළති වුණත්,  ල් තිබුණත් ථභක් නළවළ.  ඒථ අඩු 

  ණමන් භටුන්ද යහජඳක් යහඹ. නමුත් චීනඹ වදපු මේ අහන 

යහඹ චීන යහඹ.   ඳශමුමන් ජහතිථ ගීඹත්  හඹනහ මනොවුණු  

රංථහමේ ප්රහධහන  යහජ  උත්ඹ තභයි  එභ යහඹ විිත කිරීමේ 

උත්ඹ.  

මරහනහරඪ  රු භන්ත්රීකතුභනි, වළඵළයි අඳ මවො මදඹට 

මවොයි කිඹනහ. ඇත්ත කිඹන්න එඳහ ඹළ.  දකුමණ් යහඹ දියුණු 

වීභ මවො මදඹක්. එඹ විඹ යුතු තිබුණු මදඹක්. වේඵන්මතොට  

යහඹ වදනහට  ඩහ දකුණු මථොශම යහඹ  වදන්න  ඕනෆ.   රු 

මයෝටුත අමබ්ගුණර්ධන ඇභතිතුභහ කිඹහ තිමඵනහ භහ දළක්ථහ, 

ඒමථත්  රක් තිමඵනහ ද කිඹහ ඵරන්න  වරින්ට කිමිමදන්නටඹ 

කිඹහ. අඳ කිමිමදන්මන් කිමිමදන්න ඕනෆ තළන්රයි.  

කිමිමදන්නට ඕනෆ නළති තළන්ර කිමිමදන්මන් නළවළ.  චීනඹ ඒ 

යහඹ වදරහ එතුභන්රහ තභයි එටු ආදහඹභ රඵහ  න්මන්.  එභ 

නිහ  මේ හමනි මඵොරු මප්රහෝඩහථහරී  ම්ධල්  ථයන්මන් නළති,  

මේ  යමට් අටුංථ ජනතහ ආයක්හ ථයන  ළඩටවනක්  දිඹත් 

ථයන්න.   

ඉදිරි ථහර ම  ජ  ආණ්ඩු මඳයශන්නට මනොමයි.   නමුත් මේ 

ආණ්ඩු ආයක්හ ථයන්න, යමට් ප්රහජහතන්ත්රයහදඹ ආයක්හ 

ථයන්න ඕනෆ. ඵරන්න, මේ  වදිසි නීතිඹ දහරහ තිමඵන්මන්  

උ්ධමඝෝණ මනොථයන්නයි. නමුත් අඳ ඒ ථටයුතු  ඉදිරිම  ජ 

ථයනහඹ කිඹන එථත් භතක් ථයමින් භභ නිවඬ  මනහ. 

මඵොමවොභ සතුතියි.  

 
මරහනහරඪ භන්ත්රීකතුභහ 
(மனமரங்கும்  உமைப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

මවොයි.  මීශඟට  රු ජහනථ ක්කුුකය භන්ත්රීකතුභහ. 

 
[අ.බහ. 4.16] 

 
 රු ජහනථ ක්කුුකය භවතහ 
(ரண்புறகு ஜரணக க்கும்பு) 

(The  Hon. Janaka Wakkumbura) 

මරහනහරඪ  රු භන්ත්රීකතුභනි, අද මේ  රු බහමේ විහද 

ථයන්මන්  2007 අංථ 48 දයන විමලේ  මශ බහණ්ඩ ඵුප  

ඳනමත් 2 ළනි  න්තිඹ ඹටමත්, විමලේ මශ බහණ්ඩ  ඵුප 

ේඵන්ධමඹන්  නිකුත් ථයන රද  ළට් නිමේදනම  වන් 

නිඹභඹන්  ළනයි.  නමුත් අද සිඹලු මදනහභ ථථහ ථමශේ  ඒ 

ේඵන්ධ මනොමයි. අමප්  රු වරින් ප්රහනහන්ුප භන්ත්රීකතුභහමනි 

ඳශහමත් තභයි එතුභහ කිඹනහ හමනි අර ළඩිමඹන් තිමඵන්මන්.  

වළඵළයි පිට යටින් අර ම න්හ  අර ම ොවිඹහ ඳහයට ඵටුනමථොටත් 

ආණ්ඩුට ඵණිනහ.  එභ නිහ භහ වතයථට ථහරඹථට  තභයි 

මේ  ථටයුත්ත  ථය තිමඵන්මන්. අඳ ඵරහමඳොමයොත්තු මන්මන්  

මේ යමට් අර ම ොවිඹහට  ඒ ථහරම  ජ  ඒ වනඹ රඵහ මදන්නයි. 

අඳ අර ළඩිපුය ම න්න්මන්  මේ යමට් අර අඩුමන ථහරඹටයි.  

එයින් ඵරහමඳොමයොත්තු මන්මන්  හභහන මඹන්  මශ මඳොමශේ  

අර ටුඟ මනමථොට  ඳහරිමබෝගිථඹහට වනඹක් මදන්නයි.  අර 

ම න්න ථහරඹ මනමථොට ඵ්ධද අඩු ථයනහ. ඒ හමනිභ අමප් 
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ඳහර්ලිමේන්තු 

යමට්  නිසඳහදනඹ ළඩි මනමථොට  පිට යටින් ම න්න ප්රහභහණඹ 

අඩු ථයන්න  ඵ්ධද ළඩි ථයනහ. අමප් ප්රහම්ධලම  අර 

මනොතිබුණත් මේ  යමට් ම ොවි ජනතහ මනුමන්  මේ ථටයුත්ත  

කිරීභ මවොයි  කිඹහ  භහ  ටුතනහ. නුයඑළිඹ ආ ජ අර නිසඳහදනඹ 

මන ඒ ප්රහම්ධලර  ම ොවීන්ට එයින්  විලහර  මතක් මනහ. 

එමවභ නළත්නේ "අමප් නිසඳහදනඹට ඉවශ මිරක් රළමඵන්මන් 

නළවළ" කිඹහ ම ොවිමඹෝ වළභ දහභ  ආණ්ඩුට  ඵණිනහ. 

මරහනහරඪ  රු භන්ත්රීකතුභනි, ඒ හමනිභ අද යත්යන්ර මිර 

අඩු වීභත් භඟභ  ඵළංකුරටත් මරොකු ප්රහලසනඹක් මරහ 

තිමඵනහ. ඵළංකු ළඩි මිරට යත්යන් උථස අයම න, අද ඒ යත්යන් 

ඵළංකුමන් ආඳසු මන්ම්ධසි ථශත්   න සමන් නළවළ. [ඵහධහ 

කිරීභක්] ඔඵතුභහ මඳොඩ්ඩක් ඉන්න මථෝ.ඒථ නිහ ඒ ථටයුතුර ජ 

ඵුප අඹ ථයන මථොට ඒහම  මිර සථහය තත්ත්ඹකින් ඳත්හ 

 න්න පුළුන්ථභක් රළමඵනහ.  

මරහනහරඪ  රු භන්ත්රීකතුභනි, මේ ඵුප පිළිඵ ථථහ ථයන 

අතමර්, ළලිමේරිඹ ප්රහම්ධලම  ඇති ව ප්රහලසනඹ  ළනත් සිඹලු 

මදනහභ ථථහ ථශහ.  වරින් ප්රහනහන්ුප භන්ත්රීකතුභහත් ඒ  ළන කිේහ. 

භභ දළන  ත්තහ, එතුභහ දළන් ටිථථට ඉසය මරහත් මයෝවරට 

ථථහ ථය අවරහ ඵරරහ තිමඵන්මන් මරඩහ භළමයනහද කිඹරහ 

විතයයි. මරඩහ භළමයනහද කිඹන එථ තභයි අවන්මන්. මරඩහට 

නීඳ මනහද කිඹරහ අවන්මන් නළවළ. අඳ නේ මයෝවරථ 

මරමඩක් ඉන්න මථොට අවන්මන්, මේ මරඩහට නීඳද, දළන් 

ඔහුමනි තත්ත්ඹ මථොමවොභද, මභඹහ නීඳ ථය  න්න පුළුන්ද 

කිඹරහයි. නමුත් අද විඳක්මඹන් අවන්මන් මරඩහ නීඳ ථය 

 න්න එථ  ළන  මනොමයි.  දළන් ීම මදමනක් භළරුණහද, ීම 

මදමනක් අහධ  තත්ත්ම  ඉන්නහද, මරඩහට ේඵන්ධ ථයපු 

ඔඹ භළෂින් එථ  රහ  න්න ඵළරිද කිඹරහයි ඔවුන් අවන්මන්.  

මරහනහරඪ  රු භන්ත්රීකතුභනි, භමනි තහත්තහත් මයෝවමල් 

ටුටිඹහ. භභ ඔහුට ේඵන්ධ ථය තිබුණු භළෂින් එථ  රන්න 

ුපන්මන් නළවළ.  ඔහු මඳෞ්ධ ලිථ මයෝවරථ ටුටිඹත් භභ කිේහ 

භළෂින් එථ  රන්න එඳහ, භළෂින් එමථන් වරි ඔහු ජීත් 

ථයන්න කිඹරහ. ඇයි? භට භමනි තහත්තහ එමවභ වරි ඉන්න එථ 

ටිනහ.   මේ ප්රහලසනඹට මුහුණ ුපන් ත ථවුරු වරි  මයෝවමල් 

ඉන්නහ නේ, එඹහ ත තත්ඳයඹක් වරි භළෂින් එථට ේඵන්ධ 

ථයරහ තිඹහ  න්න ඒ අඹමනි මදභේපිඹන්, ඥහීරන් ථළභළතියි. 

නමුත් විඳක්ඹට  අද ඕනෆ මරහ තිමඵන්මන් භළෂින් එථ  රරහ 

වරි  වතයමනිඹහත් මිඹ ගිඹහ කිඹරහ කිඹන්නයි.  ථවුරු වරි 

භළරුණහභ ඒමථන් හසිඹක් රඵහ  න්න අඳ ථවුරුත් ටුතන එථ 

මවො නළවළ. හසිඹක් රඵහ  න්න මනොමයි, ජීවිතඹක් නළති 

මන්න ඹනහ නේ ඒ ජීවිතඹ නළති මන්න මනො ජ ථයන්න 

පුළුන් නේ අඩුභ  ණමන් මඵෝධි පජහක් වරි තිඹරහ ඒ අඹමනි 

ජීවිතඹ  රහ  ළනීභට තභයි අඳ ථටයුතු ථයන්න ඕනෆ.  

මයෝවමල් ඉන්න  ණනින් ීම මදමනක් භළරුණහද, ීම මදමනකුට 

අභහරුද, එඹහ භළමයන්මන් ථදහද කිඹරහ ඵරනහට ඩහ එමවභයි 

අඳ ථටයුතු ථශ  යුතු න්මන්.  

මරහනහරඪ  රු භන්ත්රීකතුභනි, ඊම  මඳමර්දහ භමනි 

ඥහතියමඹකුටත්  ප්රහලසනඹක් වුණහ. යත්නපුයම  දළ ංසථහමේ 

ළඩ ථයපු භමනි ඥහතියමඹක් භව ඳහමර්දි මඩි තිඹරහ භළරුහ.  

ඊම  තභයි ඔහුමනි අන් ථටයුතු තිබුමණ්. ඔහු පුංචි දරුන් 

මදන්මනකුමනි තහත්තහ මථමනක්; මවො යජම  මේථමඹක්. භභ 

ඊම  ඔහු මනි භශ ම දය ජ තභයි දළන  ත්මත් ඔහුට දළ 

ංසථහමන් එථ පිට promotions මදථක් මදන්න සදහනේ ථය 

ති බුණු ඵ.  දළ ංසථහ මනුමන් ථය තිමඵන ථහර්ඹ බහයඹ 

උමදහ තභයි ඔහුට ඒ උසවීේ මදන්න සදහනේ ථය තිබුමණ්. 

නමුත් දළනට දින තුනථට ථලින් රෑ නඹට ඳභණ හවසිථමඹක් 

ඔහුට මඩි තිඹරහ, පිටුමඹන් ඇනරහ භයහ දභහ තිමඵනහ. භභ වළභ 

මමල්භ විලසහ ථශහ, අදටත් විලසහ ථයනහ අමප් යමට් 

මඳොලීසිඹ මරෝථම  ඉවශභ දළනුභක් තිමඵන මඳොලීසිඹක් ඵ.  

ඔහු භළරුමේ ථවුද, මභොථටද භළරුමේ කිඹරහ අමප් මඳොලීසිඹ 

මවොඹහ  නියි කිඹරහ භහ විලසහ ථයනහ. භහධ  මේ පිළිඵ 

භම න් විභසුහභත් භභ කිේමේ ථවුරු මවෝ මේහ ඒ මිනීභරුහ 

මඳොලීසිමඹන් මවොඹරහ ඔහුට නීත නුකූර දඩුේ මදයි කිඹරහයි. 

ඹේ කිසි මථමනක් නළති වුණු  භන් ථහට වරි කිඹන්න පුළුන්, 

"මභඹහ ළථයි, මභඹහ ළථයි, මභමවභයි" කිඹරහ. එභ නිහ ථහට 

වරි ඹේ කිසි ථටයුත්තක් මනහ නේ ඒ  ළන මොඹහ ඵරන්න 

ඕනෆ.  

දළන් මේ ළලිමේරිඹ සි්ධධිඹ ේඵන්ධ ඳරීක්ණඹක් 

ඳත්නහ. භහ දළක්ථහ යුද වමුදහඳතිතුභහ ඒ පිළිඵ ඳරීක්ණඹක් 

ථයන්න ථටයුතු ථයන ආථහයඹ. ඹේ කිසි මවේතුකින් ථවුරු වරි 

ළරැ්ධදක් ථය තිමඵනහ නේ මේ යමට් නීතිඹට අනුකූර ඔහුට 

දඬුේ මදයි.  

මරහනහරඪ  රු භන්ත්රීකතුභනි, තමුන්නහන්මේරහ දන්නහ 

රථහන්ත ගුණතිරථ, චන්ද්රපමල්ඛහ යුශට එදහ ඹේ කිසි ප්රහලසනඹක් 

ඇති වුණු ඵ.  එදහ ටුටපු අමප් මඳොලීසිම  අඹ යදක් ථශහ 

කිඹරහ ඊම  මඳමර්දහ ඔවුන්ට උහවිමඹන් දඬුේ ුපන්නහ. අවුරුුප 

 ණනහථට ඳසු මවෝ ඒ අඹට අද දඩුේ  ජරහ තිමඵනහ. වළඵළයි 

මේ දඬුේ ුපන්නහට ඳසමේ ඒථ මවොයි කිඹන්මන් නළවළ. 

ළරැ්ධදක් ථශහ  නේ ඒ ළරැදිථරුන්ට ථදහ මවෝ දථ දඬුේ 

 ජරහ තිමඵනහ. ඒ සි්ධධිඹ වුණු මරහමේ මථොයි තයේ ඵළන්නහද 

කිඹරහ තමුන්නහන්මේරහ දන්නහ. ඒ ඵළන්නහ හමනිභ අද ඒ අඹට 

නීත නුකූර දඬුේ  ජරහ තිමඵනහ. ඒ නිහ මේ සි්ධධිම  ජත් ඹේ 

කිසි ළරැ්ධදක් මරහ තිමඵනහද ඵරන්න අමප් වමුදහමන් 

ඳරීක්ණඹක් ඳත්නහ. ඒ ඳරීක්ණමඹන් ඳසු නීත නුකූර 

ඒ වහ අල   ථටයුතු ථයයි.  

මරහනහරඪ  රු භන්ත්රීකතුභනි, භහ දකින එථ මදඹක් 

තිමඵනහ. අඳ වළමභෝභ භනු මඹෝ. ථවුරු වරි  වන මථොට 

 භවය අඹට  ආමේ ඹක් ඇති මනහ. ඔඹ කිඹන ථහටත් 

එමවභයි. එතළන වුණු සි්ධධිඹ භභ දළක්මක් නළවළ. භභ ඒ ඳශහමත් 

මනොවුණත්, රඳහටුනිමඹන් ඒ සි්ධධිඹ ටිථක් දළක්ථහ. වමුදහමේ 

යණ විරුන්ට  ල්, මඳොලු ආදිමඹන්  ළහුහ. ඒථ ථහටත් නළවළ 

කිඹන්න ඵළවළ.  වන ආථහයඹ භභ නේ රඳහටුනිමඹන් දළක්ථහ. 

වළඵළයි එතළන ටුටපු ථට්ටිඹත් මේහ දකින්න ඇති. මේ සි්ධධිඹට 

ේඵන්ධ නළති අටුංථ අඹලුන් ීමඳ මදමනක් මභටු ජ මිඹ ගිඹහ. 

අඳ ඒ  ළන ථන හටු මනහ.  

හුඟක් මරහට උ්ධමඝෝණඹථ ඉසයටුන් ථට්ටිඹක් 

ඉන්නමථොට, තත් ථට්ටිඹක් ඳසමන් ඉරහ  මභමවඹනහ. 

මඳශක් ථට්ටිඹ උ්ධමඝෝණඹ අන් නහට ථළභළති නළවළ; 

අන් ථයන්න ථළභළති නළවළ. මේ ප්රහලසනඹට විඳුභක් ුපන්නහට 

ඳසුත් ඒ ප්රහලසනඹ භතභ සිටිම   ඹේ කිසි  ළටලුක් ඇති ථය 

 න්නයි. එක් මථමනක් මවෝ භළරුමණ් නළත්නේ ඒ ථයපු 

උ්ධමඝෝණමඹන් ඒ අඹට ළඩක් මන්මන් නළවළ.  ඒ නිහ  

 ළටුභක් ඇති ථයරහ, මභටු නයථ නහභඹ ආණ්ඩුට ම මනන්න 

මේ පිටුඳත් ඹේ කිසි ථණ්ඩහඹභක් සිටිඹහ. "සිය" රඳහටුනිම  

භහ දළක්ථහ, අමප් ඳහර්ලිමේන්තු භන්ත්රීකයඹකු  මඳන්නරහ, ත්රීක වීරර් 

එථථ ඹන එක් මථමනක් ඵනිනහ. මුරහනහරඪ  රු 

භන්ත්රීකතුභනි, ඒ විඳක්ම  භන්ත්රීකයමඹක්. ඒ විඳක්ම  

භන්ත්රීකයඹහට  ඔහු කිේහ, "ම්ධලඳහරනඥඹන් ඕනෆ නළවළ, අපි 

ඉල්ලුමේ තුය"  කිඹරහ. ඒ නිහ මභයින් ඹේ කිසි ම්ධලඳහරන 

හසිඹක් රඵහ  න්නහ නේ ඒථ මවො නළවළ. අපි ඒ මිඹ ගිඹ 

අඹමනි ඳවුල්ර අඹට අමප් ථන හටු ප්රහථහල ථයනහ.  

අද මේ ඉදිරිඳත් ථය තිමඵන “නිඹභ” නිහ විමලේමඹන්භ අර 

ම ොවිඹහට මරොකු වනඹක් රළමඵනහ. ඒ පිළිඵ සතුතින්ත 

මමින් භහ නිවඬ නහ.   
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[ රු  ජහනථ ක්කුුකය  භවතහ] 
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 රු අජිත් භහන්නප්මඳරුභ භවතහ 
(ரண்புறகு அஜறத் ரன்ணப்சதமெ) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
මරහනහරඪ  රු භන්ත්රීකතුභනි, අද අඳට ථථහ ථයන්නට 

තිමඵන්මන් විමලේ මමශ බහණ්ඩ ඵුප ඳනත ඹටමත් ඉදිරිඳත් 

ථය තිමඵන නිඹභ මදථක්  ළනයි.  මභභ නිඹභ මදමක්භ වන් 

න්මන් ඵුප අඹ කිරීේ  ළනයි. 2013 ජුනි 07 දිනළති අංථ 1813/24 

දයන අති විමලේ  ළට් ඳත්රයම  ඳශ ථයනු රළඵ ඉදිරිඳත් ථයන රද 

නිඹභඹ ඵළලුමොත්, එභන්න්  ආවහය ද්රප  කිටුඳඹථ ඵුප ළඩි ථය 

තිමඵනහ.  

ජනතහ මේ ආණ්ඩු  ළන දවක් ඵරහමඳොමයොත්තු තඵහ 
ම න සිටිඹහ,  යු්ධධඹ අන් ථය අවුරුුප වතයක්  ත වුණහ, දළන් 
ඵඩු මිර අඩු ථයයි කිඹරහ. නමුත් අපි දකින විධිඹට ඵඩු මිර අඩු 
න ඳහටක් නළවළ.  බහණ්ඩ වහ අඹ ථයන ඵුප එන්න එන්නභ 
ළඩි මනහ. මඳොල් මතල්රට රුපිඹල් 110ක් ඵුප අඹ ථයනහ. 
සුුප ලනුරට රුපිඹල් 100ක් ඵුප අඹ ථයනහ.  ළභන්රට 
රුපිඹල් 100ක් ඵුප අඹ ථයනහ. මත් මඵොන සීනි  කිමරෝ එථථට 
රුපිඹල් 100ක් ඵුප අඹ ථයනහ. මේ හමනි ඵුප අඹ ථයම න අඹ 
ථයම න ඹනහ.  මභමතක් ථල් අර කිමරෝ එථථට ඵුප අඹ 
ථමශේ රුපිඹල් 15යි.  අද ඉදිරිඳත් ථය තිමඵන අමනක්  ළට් 
නිමේදනඹට අදහශ නිඹභමඹන්  එභ ඵුප මුදර රුපිඹල් 25ක් දක්හ 
ළඩි ථය තිමඵනහ.  

යු්ධධඹ ඉය වුණහ නේ, එටු ප්රහතිරහබ මථොමවේටද ගිම  කිඹරහ 
භභ අවනහ. ඒ විතයක් මනොමයි, මේ ආවහය ද්රප ලින් ඵුප අඹ 
ථයරහ රඵහ  න්නහ ල්ලිලින් මේ යමට් මභොනහද  ථයන්මන් 
කිඹරහ භහ අවනහ. යු්ධධඹ අන් වීභත් භඟ ජනතහ 
ඵරහමඳොමයොත්තු වුණහ, දළන් රුපිඹල් මථෝටි  ණනක් ඉතිරි 
මනහ කිඹරහ.  රුපිඹල් මථෝටි  ණනක් මනොමයි, ප්රහමථෝටි 
 ණනක් ඉතිරි මනහ. මභොථද, දථට රුපිඹල් මථෝටිඹථට 
ඩහ යු්ධධඹ මනුමන් විඹදේ ථශහ. නමුත් දළන් ආවහය ද්රප රට 
අඹ ථයන ඵුප ළඩි ථයරහ, ඒ රළමඵන ල්ලි ඹන්මන් මථොමවේටද?  
අය ඳනින භන්ත්රීකරුන්ට ල්ලි මදන්නද? භන්ත්රීකරුන් ඳන්නහ 
 න්න ල්ලි මදන්නද මේ ඵුප අඹ ථයරහ ල්ලි එථතු ථයන්මන්? 
එමවභ නළත්නේ ණඹ මරහ යටට වුභනහ නළති ගුන් 
මතොටුමඳොශල් වදරහ,  නළේ එන්මන් නළති යහඹල් වදරහ, ඒ 
ණඹ ඵය ම න්නද මේ ඵුප ල්ලි එථතු ථයන්මන්?  එමවභ 
නළත්නේ ඳළශ මන්මන් නළති ඇට මඵදරහ ථිෂිථර්භඹ දියුණු 
ථයනහ කිඹන්නද මේ ල්ලි එථතු ථයන්මන්?  එමවභ නළත්නේ 

ඳහය carpet ථයනහ කිඹරහ දූණ, ංචහ  ථයරහ  ඒ ණඹ 
ම න්නද මේ ඵුප ල්ලි එථතු ථයන්මන්?   

අද වතය මට්භ තිමඵන ඉසපිරිතහරරට ගිඹහභ ඒ 
ඉසපිරිතහරර මඵමවත් නළවළ. ඉසපිරිතහරරට මඵමවත්  
අයම න  ජරහ ඒහ ංර්ධනඹ ථයන්නද මේ ඵුප එථතු ථයන්මන්? 
අමනක් ඳළත්මතන් ඵළලුමොත්, ඉසමථෝරර අධ හඳනඹ 
ථඩහම න ළටිරහ, දරුන්ට ටියුන් ඳන්තිරට ඹන්න සිුප මරහ 
තිමඵනහ. ඒ නිහ ඳහල් අධ හඳනඹ දියුණු ථයන්නද මේ ඵුප 
එථතු ථයන්මන්?  එමවභ නළත්නේ මඳොුප යහජ  භණ්ඩලීඹ 
මුළුට ඳළමිමණන යහජ  නහඹථඹන්ට සුමඛෝඳමබෝගී හවන 
ම මනන්නද මේ ඵුප එථතු ථයන්මන්?  ළලිමේරිම  අටුංථ 
ජනතහ තුය ඉල්රහ ථෆ  වනමථොට ඒ මිනිසුන් භයන්න bullets 
ම මනන්න, ඒ වහ මථොශම ඉරහ හවන ම මනන්න, යුද 
වමුදහ මභමවඹන්නද මේ මිනිසුන්ම න් ඵුප එථතු ථමශේ?   

මරහනහරඪ  රු භන්ත්රීකතුභනි, ර්තභහනම  නිදවස මෞඛ  
මේඹක් මේ යමට් තිබුණහට ඉසපිරිතහරර මඵමවත් නළවළ.  
ඕනෆභ හභහන මඹන් මිනිමවක් දන්නහ, ඉසපිරිතහරරට ගිඹහභ 
මඵමවත් නළවළ යි කිඹන එථ.  ඒ විතයක් මනොමයි, මේ නිඹභ 
තුළින් මරඩුන්ට මදන ආවහයරටත් ඵුප ළඩි ථයරහ තිමඵනහ අපි 

දළක්ථහ.  මුං ඇට කිමරෝ එථක් ල්ලි  ජරහ  න්නමථොට   රුපිඹල් 
100ක් යජඹ ඵුප අඹ ථය  න්නහ. ථවුපි කිමරෝ එථක් මිර  ජ 
 න්නමථොට රුපිඹල් 100ක් ඵුප අඹ ථය  න්නහ. ම ොඩක් 
මරහට ආවහයඹට මුං ඇට, ථවුපි මිර  ජ  න්මන් මරඩුන්.  
අමනක් ඳළත්මතන් මදොඩේ ම ඩිඹක් මිර  ජ ම න මරමඩක් 
ඵරන්න ඹන්න විධිඹක් නළවළ.  ම ඩිඹථට රුපිඹල් 20ක්, කිමරෝ 
එථථට රුපිඹල් 60ක් හමනි මුදරක් ඵුප  අඹ ථය  න්නහ. මිදි 
ටිථක් අයම න ගිමඹොත්, කිමරෝ එථථට  රුපිඹල් 150ක් ආණ්ඩු 
ඵුප අඹ ථය  න්නහ. මථොත්තභල්ලි ටිථක් තේඵරහ මඵොන්න 
ඵළවළ, කිමරෝ එථථට රුපිඹල් 45ක් ආණ්ඩු ඵුප අඹ ථය 
 න්නහ. ඉතින් මරඩුන්ටත් මදවිඹන්මනිභ පිටුටයි. කුයක්ථන් 
ටිථක් අයම න ථන්න විධිඹක් නළවළ මිර ළඩියි.  කුයක්ථන් 
හටථඹ නේ දභහම න ඉන්නහ. ඒථට නේ ඵුප අඹ ථශහට ථභක් 
නළවළ, කුයක්ථන්ර අයිතිහසිථභ තිමඵන නිහ.  

කුයක්ථන්රටත් කිමරෝ එථථට රුපිඹල් 100ථ ඵ්ධදක් අඹ 
ථයනහ. මරහනහරඪ  රු භන්ත්රීකතුභනි, අර, ඳරිප්පු ථන්මන් 
ුපප්ඳත් මිනිසසු. වළේ, මබ්ථන් ථන අඹට මනොමයි මේ ඵුප අඹ 
ථයරහ තිමඵන්මන්.  අර කිමරෝ එථට, ඳරිප්පු කිමරෝ එථට තභයි 
මේ ඵුප අඹ ථයරහ තිමඵන්මන්. අර කිමරෝ එථථට රුපිඹල් 
විසිඳවක් ඵුප වළටිඹට අඹ ථය  න්නහ. ඳරිප්පු කිමරෝ එථථට 
රුපිඹල් 20ක් අඹ ථය  න්නහ. එමවභ නේ මේ ඳවය  වන්මන් 
අනිහර්ඹමඹන්භ ුපප්ඳත් මිනිසුන්ට කිඹරහ භභ විමලේමඹන් 
කිඹනහ.  

එථ ඳළත්තකින් ආඩේඵයථහය තහත්තහමනි පුතහරහ මර්ස ඳදින, 
රළේමඵෝගිනි ථහර්ර  ඵ්ධද අඩු ථයනහ නේ, ඇයි මදයිඹමන්! 
මේ  අරර, ඳරිප්පුර ඵ්ධද අඩු ථයන්න ඵළරි? අටුංථ මිනිසසු 
ඳරිමබෝජනඹ ථයන ථෆභර ඵුප අඩු ථයන්මන් නළ්ධද කිඹන 
ථරුණ මථමයටු භභ විමලේමඹන්භ අධහනඹ මඹොමු ථයනහ. 
සීනි කිමරෝ එථකින් රුපිඹල් විසක් ආණ්ඩු  එක්ථහු ථය 
 න්නහ.  ඒ නිහ  උම්ධට ඳරිප්පු මවෝධදක් එක්ථ, එමවභත් 
නළත්නේ  අර මවෝධදක් එක්ථ ඳහන් ථෆල්රක් ථහරහ, අතට සීනි 
ටිථක් අයම න ථවට ටිථක්ත් මඵොන්න විධිඹක් නළති 
තත්ත්ඹථට අද ඳත් මරහ.   

මරහනහරඪ  රු භන්ත්රීකතුභනි, වරින් ප්රහනහන්ුප භන්ත්රීකතුභහත් 
ඳළවළදිලි ථශ විධිඹට  හභහන මඹන් අදහශ ථහනුමේ නේ මේ 

නිසඳහදනරට -අරරට- ඵුප අඹ ථශහට ථභක් නළවළ.  Season 
එමක් ජ අර මමශ මඳොශට එන්න ඳටන්  ත්තහභ, අර 
අතිරික්තඹක් මේ යමට් ඇති මන්න ඳටන්  ත්තහභ අරරට ඵුප 
ඳළනවහට ථභක් නළවළ.  නමුත්  අර  නිසඳහදනඹ යටට රළමඵන 
ථහරඹ මනොමයි මේ. ත භහ මදථ තුනක් ඹනහ, ම්ධශීඹ අර 
මේ market එථට  එන්න. නමුත්  දළනටත් භහඹථට විතය ඉවත 
ථහරඹථ සිට අරරට ඵුප අඹ ථයන්න ඳටන් අයම න තිමඵනහ.  
එමවභ නේ මේ ඵුප අඹ ථමශේ ම ොවිඹහට තිබුණු ආදයඹථටද? 
නළත්නේ ුපප්ඳත් මිනිවහමනි මුදල්  හ ථන්නද? ුපප්ඳත් මිනිවහමනි 
ඳඩි ඳළථට් එථට විදින්නද?  නිථේ  ම ොවිඹහ  ළන  කිුකල් ථඳුළු 
වරනහ. ම ොවිඹහට අපි ආදමයයි. ම ොවිඹහ රැථ  න්න ඕනෆ. අර 
 හ බිභටභ ළටිරහ. අර මමශ මඳොශට එන්මන් නළවළ. මේ 
අර එන ථහරඹ මනොමයි. ථවුරු යකින්නද මේ ඵුප අඹ 
ථයන්මන්?  

මරහනහරඪ  රු භන්ත්රීකතුභනි, භභ නිමඹෝජනඹ ථයන 
දිස්රිOක්ථම  විමලේමඹන්භ  මේ යමට් මලිථ මඵෝ  ීමඳඹක්   හ 
මථමයනහ. ඒ තභයි, භඤසමඤොක්ථහ, අන්නහසි, යුකටන් හ මනි 
ම්ධල්. දළන් අමප් දිස්රිOක්ථඹ තුශ තිමඵන ප්රහලසන  දිවහ ඵළලුහභ, 
අමප් දිස්රිOක්ථම  තිමඵන  භඤසමඤොක්ථහ  හ ඉදිරිම  ජ නළති 
මරහ  ඹනහ; අන්නහසි  හ  මරහ ඹනහ; යුකටන්  හ 
නළති මනහ.  මභොථක්ද මේථට මවේතු? මේථට මවේතු මරහ 
තිමඵන්මන්, මඳොමශො මේ තුයට ඇසිඩ්  එථතු වීභයි.  මේ තුයට 
ඇසිඩ් එථතු වීභ නිහ  හ ඳහලු මනහ. එදහ අපි දළක්ථහ, මේහට 
ුපන්නු උත්තයඹ මභොථක්ද කිඹරහ. [ඵහධහ කිරීභක්]  ඳළශ මඵුපහට 
ළඩක් නළවළ.  
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ඳහර්ලිමේන්තු 

මරහනහරඪ භන්ත්රීකතුභහ 
(மனமரங்கும்  உமைப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

 රු භන්ත්රීකතුභහට ඵහධහ ථයන්න එඳහ.  

 රු අජිත් භහන්නප්මඳරුභ භවතහ 
(ரண்புறகு அஜறத் ரன்ணப்சதமெ) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
මවට අනි්ධදහ න මථොට භඤසමඤොක්ථහරටත් ඵුප අඹ ථයයි. 

ඇයි?  භඤසමඤොක්ථහ මවොඳින්  හ ථයන දිස්රිOක්ථඹක් තභයි 

 ේඳව දිස්රිOක්ථඹ.  ඒ ඳශහමත් තුයට  ඇසිඩ්  එථතු මරහ,  හ 

ථයන්න ඵළරි තත්ත්ඹට ඳත් මන්න ඳටන්  න්නහ. ඒ නිහ 

භඤසමඤොක්ථහත් මේ යටට ආනඹනඹ ථයන්න මයි; යුකටන් 

ආනඹනඹ ථයන්නත් මයි; අන්නහසි ආනඹනඹ ථයන්නත් මයි. 

ඒහටත් ඵුප එථතු ථයයි.  

"අමප් තුයට ඇසිඩ් එථතු මරහ, අමප් තුමර් “පීඑච්” අ ඹ 

අඩු මරහ"  කිඹරහ ප්රහම්ධලම  ජනතහ ඳළවළදිලි ථයරහ ුපන්නහභ 

ඔවුන්ට ුපන්මන් මඩි උණ්ඩඹ. තුය ටිථ මනොමයි, ජනතහට 

ුපන්මන් මඩි උණ්ඩඹ. තුය ඉල්රහ අඬන මදභේපිඹන්ට තුය ටිථ 

මනොමයි, දරුහමනි භශ ථ තභයි ම දයට වේඵ වුමණ්.  

මේ තුමර් ප්රහලසනඹ නිහ  හ ථයන්න ඵළවළ,  හ ඳහලු 

මනහ. ඒ මඳොශමේ ඇසිඩ්  තිඹ ළඩි වීභ නිහ. නහන්න ඵළවළ. 

ඇ මේ මවොරි, දද, කුසඨ වළමදනහ කිඹරහ කිඹනහ. ඒ හමනි මරඩ 

වළමදනහඹ කිඹනහ. තුය මඵොන්න ඵළවළ,  ජර්ඝ ථහලීන මරඩ 

වළමදනහඹ කිඹනහ.  

අපි ඇහුහ, ඇයි මේ වමුදහ මේ මිනිසුන්ට ඳවය ුපන්මන් 

කිඹරහ. එතළන ජ කිේමේ, "ඳහය අටුය ථශහ, ඳහය අටුය ථශ 

වන්දහ අමනක් මිනිසුන්ට ඹන්න විධිඹක් නළවළ. ඒ වන්දහ ඵළරිභ 

තළන මඩි තිඹරහ වරි ඳහය clear ථශහ" කිඹන එථ.  

විමලේමඹන්භ කිඹනහ, මේ තහත්තරහමනි පුතහරහට ඳහයල් 

වම න ථහර් මර්ස තිඹන්න මවොයි, න ය ව ම න ථහර් මර්ස 

තිඹන්න මවොයි. නමුත් අටුංථ මිනිමවකුට ඳළඹ මදථක් ඳහය 

වම න ඉරහ තුය ඉල්රහ ථෆ  වන්න මේ ආණ්ඩු ඉඩ තිබ්මබ් 

නළවළ.  ථහර් මර්ස එථක් නේ න ය වරහ ඒ අඹට ඉඩ මදනහ.  ඒ 

මරොකු මිනිසුන්ට ඳභණයි. තුය ටිථක් ඉල්රහ  න්නත් මඳොඩි 

මිනිසුන්ට ඒ අසථහ  ජරහ නළවළ. අපි ඒථ විමලේමඹන්භ මවශහ 

දකිනහ මරහනහරඪ  රු භන්ත්රීකතුභනි.  

ඒ විතයක් මනොමයි,  මේ ප්රහලසනඹ අද ඊම  ඇති වුණ 

ප්රහලසනඹක් මනොමයි. 2006  ජ ජර ේඳත් භණ්ඩරඹ  ේඳව 
දිස්රිOක්ථම  ථයන රද ඳරීක්ණලින් කිඹරහ තිමඵනහ, මේ 
ප්රහම්ධලම  තුය ඇසිඩ් ඵට ඳරිර්තනඹ මනහ කිඹරහ. 2011  ජ 
ඒ හර්තහ එළිදක්හ තිමඵනහ. මේ ඊම  මඳමර්දහ  සිුප වුණු 
ප්රහලසනඹක් මනොමයි මේථ. මේථ දළනට අවුරුුප තුනථට ඳභණ 
ඉසය ඳළවළදිලි ථයපු ප්රහලසනඹක්. නමුත් කිසිභ මථනකුම න් 
මේථට පිළිතුරු රළබුමණ් නළවළ. ජනතහ එදහ සිට ඵරහම න 

සිටිඹහ.  

ඒ විතයක් මනොමයි, එදහ 2011  ජ මේ හර්තහ එළි දක්න 
මථොට මේ ප්රහම්ධලම  ජරඹ ඇසිඩ් ඵට ඳත් නහ කිේහභ, ඒථට 
උත්තය ුපන්නහ නේ; ඒ  ළන භවන්සි වුණහ නේ; මථොමවොභද මේ 
ජරඹ ඇසිඩ් න්මන් කිඹරහ මවේහ නේ; අද මභමවභ මිනී භළරුේ 
සි්ධධ න්මන් නළවළ කිඹරහ භභ ටුතනහ. [ඵහධහ කිරීේ] මේ  ළන 
මවේහ නේ, ඳහල් ඹන දරුන්ට මිනී මඳට්ටිමඹන් ම දය එන්න 

සි්ධධ න්මන් නළවළ. දළන් ථෆ  වනහ. 2006  ජ මේම ොල්රන්ට 
ථෆ  වන්න තිබුණහ, තුය ටිථ ඇසිඩ් ඵට ඳත් නහ කිඹරහ. මේ 
ථෆ  වන ථෆ  ළටුල්ර එදහ ඳහයට ගිටුල්රහ ථශහ නේ; යජඹට ථෆ 
 ළහුහ නේ; අදහශ ඇභතිරුන්ට ථෆ  ළහුහ නේ; එමවනේ අද 
මභමවභ ප්රහලසනඹක් ළලිමේරිම  සි්ධධ න්මන් නළවළ. අපි 

ඳහර්ලිමේන්තුට ඇවිල්රහ මේහ මඳන්හ මදන මථොට 
මේම ොල්රන් දන්මන් අඳට ථෆ  වන්න විතයයි. 

ඒ විතයක් මනොමයි, දරුමෝ ඩහ ම න ඉන්න මථොට අේභහ 

ශඟට ගිටුල්රහ උේභහ මදන තහත්තරහ අද ඉන්නහ. 

උ්ධමඝෝණම  ජ වමුදහමන් මඩි තිඹරහ භළරුණු ඉසමථෝමල් 

ඹන අටුංථ දරුන්මනි මිනී ඒ ම ල්රට ම නළල්රහ 

තිමඵනහ. නමුත් මභතළන ඉම න ථෆ  ළහුහට ඒ දරුන්මනි 

භශ ම දයට ඹන්න කිසි මථමනක් නළවළ. යතුඳසර, ළලිමේරිඹ, 

නළත්නේ ටුරිපිටිඹ ළනි  ේ 15ථ ඳභණ ජනතහ ඵරධහරින්ට 

කිේහ, මේ ප්රහම්ධලර ජරම  ප්රහලසනඹක් තිමඵනහ කිඹරහ. 

මඵොමවොභ අටුංථ විධිඹට ඔවුන් මේ  ළන කිේහ. නමුත් මේථට 

උත්තය ුපන්මන් නළවළ. "ඇත්ත මන්න්නේ, තුයර ප්රහලසනඹක් 

තිමඵනහ තභයි. අපි මවට ඕම ොල්රන්ට මඵොන්න තුය ඵළයල් 

ටිථක් ම නළල්රහ මදන්නේ" කිේහට ඒමථන් මේ ප්රහලසනඹ 

වි  ඳුමණ් නළවළ. මේ ප්රහලසනඹට  ජර්ඝ ථහලීන විඳුභක් ටුතුමේ 

ථවුද? මේම ොල්රන් ම්ධලඳහරන හසි  න්න ඵළයල් ටිථක් 

ම නළල්රහ ඒ ම නහපු මථනහමනි නභ  වම න "මභන්න භභ 

තභයි මිනිසසුන්ට ඵළයල් මඵුපමේ" කිඹරහ කිඹනහ. ඵළයල් ටිථක් 

ම නළල්රහ මනි ඳහමුර තිඹරහ ම්ධලඳහරන හසි අයම න 

ඒමථනුත් ඡන්ද  හඳහයඹ ථය  න්න තභයි ආණ්ඩු ඳක්ඹ 

ඵළලුමේ. අන්තිභට මේම ොල්රන් ටුතුහ, "මේථ වරි, දළන් ඵළයල් 

ම නළත්  ජපු නිහ අඳට මිනිසසු ඡන්දඹ මදයි" කිඹරහ. 

ඒම ොල්රන් මේ ප්රහලසනඹ විහ  ත්මත් ඵවුර්ලින් තුය 

ම නළල්රහ ඵළයල් ටිථක් ම නළත්  ජරහයි. මරහනහරඪ  රු 

භන්ත්රීකතුභනි, තුය ම නළත් ුපන්නහට මිනිසසු ෆහීභථට ඳත් 

වුමණ් නළවළ. ඒ තුයර තිත්ත ඳළටේ ටුටිඹහ. ඒ තුයර ඉස 

ම ඩිමඹෝ ටුටිඹහ. අන්තිභට මිනිසසු කිේහ, "අමප් ළිමේ ඇසිඩ් 

තුය මඵොන එථ මවොයි, මේ තුය මඵොනහට  ඩහ" කිඹරහ. මේ 

ප්රහලසනඹට  ජපු උත්තය භත ඒ මිනිසසු ථරකිරුණහ.  

ඒ විතයක් මනොමයි, මේ ප්රහලසනඹට හර්ථථ උත්තය නළති 

නිහ මේ අටුංථ මිනිසසු තභන්මනි  ේර මඳොඩි මඳොඩි 

උ්ධමඝෝණ ථශහ. ඔවුන් එතළනින් නළතුමණ් නළවළ.  මේ 

ඳන්මල් වහමුුපරුමෝ මේ ප්රහලසනඹ විහ  ළනීභ වහ 

අනුලහනහ ථශහ.  මේ ඳන්මල් වහමුුපරුමෝ ම්ධලඳහරන 

මේදඹකින් මතොය ජනතහ ප්රහලසනඹථට ළඵෆ නහඹථත්ඹ ුපන්නහ. 

ථවුරුත් මේ  ළන අවන්මන් ඵරන්මන් නළත්නේ මේ වහ 

එථතු න එථ වහමුුපරුන්මනි   ීමභක් කිඹහ ටුතුහ.  මේ 

ඳන්මල් වහමුුපරුමෝ මේ වහ මුල් වුණහ. සහමීන් වන්මේරහ 

එථතු මරහ උ්ධමඝෝණඹ ථය්ධදි මඳොලීසිම  නිරධහරි ඇවිල්රහ 

ජනතහට කිේහ, "වරි අඳට මත්මයනහ, ඕම ොල්රන්ට ප්රහලසනඹක් 

තිමඵනහ කිඹරහ අපි පිළි න්නහ. අපි මේ ප්රහලසනඹ විනහ" 

කිඹරහ , ඔවුන් ුපයථථනමඹනුත් ථථහ ථයරහ කිේහ. අන්න දළන් 

factory එථ වනහ. "මේ factory එමථන් වි ද්රප  ථහන්ුප 

නහ කිඹරහ අපි විලසහ ථයනහ. ඒථ ටුන්දහ මේ factory එථ 

වනහ, ඕම ොල්මරෝ හභථහමී ම දය ඹන්න." කිඹරහ ඒ 

නිරධහරි කිේහ. අමන් ඊට ඳසමේ උ්ධමඝෝණඹ නත්රහ 

මිනිසසු ම දය ගිඹහ. සහමීන් වන්මේ භහයහන්තිථ උඳහඹ 

නත්රහ ඳන්රට ළඩිඹහ. නමුත් වස මන මථොට ආයංචි 

නහ, factory එථ මවෝ  හරහ ළඩ කිඹරහ. මිනිසසුන් 

ථරකිරුණහ. යජඹ  න්නහ ීරන්ුප  ළන මිනිසසුන්ට විලසහඹක් 

නළති ගිඹහ. යජඹ අඳ යටනහ, අඳ ම ොනහට අන්දනහ කිඹන 

වළඟීභ මිනිසසුන්ට ඇති වුණහ. මිනිසසු ආමඹත් ආහ. අපි දළන් 

ථවුරු කිඹන ම්ධ ත්  ණන්  න්මන් නළවළ කිඹරහ මිනිසසු 

නළත උ්ධමඝෝණරට එන්න ඳටන්  ත්තහ. මභමවභ දි ටභ 

මේ ප්රහලසනඹ තිබුණහ.  

ගිඹ භහම  දිනථ මේ උත්තරීතය ඳහර්ලිමේන්තුමේ ජ භභ 

ප්රහථහල ථශහ, ළලිමේරිම  තුය පිළිඵ ප්රහලසනඹක් තිමඵනහ, 

මේථට අධහනඹ මඹොමු ථයන්න කිඹරහ. එතමථොට අමප් මෞඛ  

නිමඹෝජ  අභහත තුභහ මේ  රු බහමේ ජ ප්රහථහල ථශහ, "ඔේ, ඔේ 
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මේ ප්රහලසනඹ  ළන භට මත්මයනහ. භභ 'ටුරු නිවුස'ලින් මේ  ළන 

ඇහුහ. භන්ත්රීකතුභනි, වහභ මේ ප්රහලසනඹ වින්න භභ ක්රිිඹහ 

ථයනහ" කිඹරහ. නමුත් පිළි ත වළකි උත්තයඹක් අඳට රළබුමණ් 

නළවළ.  ඒ විතයක් මනොමයි, ඊට තිඹථට ඳසමේ මිනිසසු ඳහයට 

ඵළසහ; ති මදථථට ඳසමේ මිනිසසු ඳහයට ඵළසහ. ඳහයට 

ඵළවළරහ නළතත් උ්ධමඝෝණඹ ථශහ.  

අමප් බහනහඹථතුභහ අද කිඹව හර්තහ ඳට්ටඳල් මඵොරු 

හර්තහක්.  මේ සිටින භන්ත්රීකයඹහ ලමඹන්, ප්රහම්ධලඹ 

නිමඹෝජනඹ ථයන භන්ත්රීකයඹහ ලමඹන් භභ   ීමමභන් 

කිඹනහ, මේ හර්තහමේ සිඹඹට ඳනවථට ළඩිමඹන් තිමඵන්මන් 

අත  ම්ධල් කිඹරහ. මරහනහරඪ  රු භන්ත්රීකතුභනි, මේ 

ප්රහලසනඹට ආණ්ඩුමේ උත්තයඹ ඳට්ටඳල් අත ක්. ආණ්ඩු  ළන 

භට ථරකිරීභක් ඇති වුණහ. ආණ්ඩු මේ ප්රහලසනඹට විඳුභක් 

මදන්මන් මභමවභ නේ, මදවිඹමන් මේ ප්රහලසනඹට හර්ථථ 

විඳුභක් රළමඵන්මන් නළවළ කිඹරහ මභතළන ඉම න භට ීරන්ුප 

ථයන්න සි්ධධ වුණහ. අපි විලසහ ථයන; අපි ඵරහමඳොමයොත්තු න 

හධහයණ උත්තයඹ මේ ප්රහලසනඹට රළමඵන්මන් නළවළ කිඹරහ අඳට 

මත්රුණහ.  

 සර ඵළරහ මිනිසසුන්ට  ළහුහභ අන්තිභට ආණ්ඩුමේ 

ඇභතිරු ගිටුල්රහ ඇහුහභ, ඒ මිනිවහභ  මවේ ඵළ  ත්තහ කිඹරහ 

කිේහ. ඇභතියමඹකු ගිටුල්රහ මිනිමවකුට  ළහුහභ, අමන් භභයි 

 ව  ත්මත් කිඹරහ කිේහ. දණ  ළසවහභ කිේහ, භභ තභයි දණ 

 ළසුමේ, භට ථවුරුත් දණ  වන්න කිේමේ නළවළ කිඹරහ. 

අන්තිභට මේථටත් උත්තයඹ විධිඹට මේ ඳහල් දරුහමනි අේභහ 

කිඹහවි, "අේමේ භභයි මඩි තිඹහ  ත්මත්" කිඹරහ අමප් පුතහ 

භළමයන්න ථලින් telephone එමථන් කිේහ කිඹරහ.  රු යනිල් 

වික්රේභසිංව භළතිතුභහමනි ප්රහලසනඹට  රු බහනහඹථතුභහ  ජපු 

උත්තයඹ අනු අඳට මත්රුණහ, අන්තිභට මේ ප්රහලසනඹටත් ඒ 

උත්තයඹ රළමඵයි කිඹරහ. බහනහඹථතුභහමනි ප්රහථහලඹ අඳට 

විලසහ ථයන්න ඵළවළ.  

මභතළන ප්රහජහතන්ත්රයහදඹක් නළවළ කිඹන එථ අඳට මත්රුණහ. 

අනුය කුභහය දිහනහඹථ භළතිතුභහ කිේහ මනි අපි  මථොමවොභද 

සුන්දය රංථහක් මොඹන්මන්. දියුණු න රංථහක්, මරෝථම  

ඉවශට ඹන යටක් මොඹන්මන් මථොමවොභද? ප්රහජහතන්ත්රයහදඹක් 

නළවළ. නඩුත් වහමුුපරුන්මනි,  ඵඩුත් වහමුුපරුන්මනි, ථහට 

කිඹන්නද මේ ප්රහලසන කිඹන වළඟීභ අඳට ඇති වුණහ මරහනහරඪ 

 රු භන්ත්රීකතුභනි. 

ඒ විතයක් මනොමයි, එදහ මේ සි්ධධිඹ වුණු  භන්භ රෑ මද 

ම ොඩවරිම  භභ මඳොලීසිඹට ගිඹහ. එවහ ඳළත්මත් මඩි වඬ 

ඇමවනහ. නමුත් ඒ භමනි ප්රහම්ධලඹ නිහ භභ ඒ මරහමේ 

මඳොලීසිඹට ගිඹහ. මඳොලීසිඹට ගිටුල්රහ සිය කූඩු ඇතුශ ඵළලුහභ 

ඇඳුේ නළතු මථොල්මරෝ දව මදමනක් දභහම න ඉන්නහ. 

ඔවුන්මනි ඇඳුේ නළවළ. ඹට ඇඳුභ විතයයි තිමඵන්මන්, අනිත් ඇඳුේ 

එථක්ත් නළවළ. ඳුරු ඳළටේ ටිථක් හමනි කූඩු ඇතුමශේ 

ඉන්නහ. භට පුුපභ ටුතුණහ, කූඩු ඇතුමශේ තිඹහම න මඳොලීසිඹ 

මේ මිනිසසුන්ට මභොථක්ද ථයන්මන් කිඹරහ. එතළන ඩීඅයිජී 

භවත්භමඹක් සිටිඹහ. භභ වහභ කිේහ, "අය මිනිසසුන්මනි ඇඳුේ 

නළවළ, අය මිනිසසු ඇඳුේ නළතු ඉන්මන්. මදභේපිමඹෝ ඇවිල්රහ ඒ 

ශභයි දිවහ ඵළලුහභ මභොථක්ද ඒ අඹට ඇති න වළඟීභ. ඒ නිහ 

භමනි  ණමන් ඇඳුේ ටිථක් ම නළල්රහ මදන්න අය මදන්න" 

කිඹරහ. එතමථොට එතුභහ ඒථට මවොඳින් ඇහුේ ථන්  ජරහ ඇහුහ, 

"ඇත්තද, ඇඳුේ නළතුද ඉන්මන්? භන්ත්රීකතුභහ, නෆදෆයින්ට කිඹන්න 

ඇඳුේ ම නළල්රහ මදන්න" කිඹරහ. භභ ඒ ශභයින්ම න් ඇහුහ 

ඇඳුේ ම නළල්රහ මදන්න මභතළන නෆදෆමඹෝ ඉන්නහද කිඹරහ. 

එතමථොට එථ ශභමඹක් කිේහ, "අමන්! භන්ත්රීකතුභහ, අමප් ඇඳුේ 

ටිථ නෆදෆමඹෝ අයම න එන්න ඕනෆ නළවළ, අය කූඩු එවහ ඳළත්මත් 

තිමඵන්මන් අමප් ඇඳුේ ටිථ, මේථ ඇතුශට දහන මථොට අමප් 

ඇඳුේ  ශරහ දළේමේ" කිඹරහ. එතමථොට එතළන ටුටපු ඩීඅයිජී 

භවත්භඹහ නිමඹෝ ඹක් ුපන්නහ, ඇඳුේ ටිථ අන්දන්න කිඹරහ. ඒ 

විතයක් මනොමයි, භනඹ දභමින් ළටිරහ ටුටපු මිනිසසු ටුටිඹහ. 

ඔවුන්මනි ඔළුරට  වපු ඳහයල් තිබුණහ, ඇස ඉදිමුණු මිනිසසු ඒ 

කූඩු ඇතුමශේ ටුටිඹහ. භමනි ඉල්ලීභක් පිට ඒ කූඩු ඇතුමශේ ටුටපු 

දරුමක් භමනි හවනම  දභහම න ඉසපිරිතහමරට අයම න 

ගිඹහ. ඒ මරහමේ මඳොලීසිඹ වළසුරුණු ආථහයඹ පිළිඵ භභ 

සතුතින්ත මනහ. මභොථද, ඒ මරහමේ මඳොලීසිඹ වළසුරුණු 

ආථහයඹ ඉතහභ මවොයි. ඒ සි්ධධිඹ මරහමේ වමුදහ එේමේ ථවුද? 

ඒ පිළිඵ හර්තහක් මදන්න. වමුදහ ඇවිල්රහ තභයි ඒ ථටයුත්ත 

අවුල් ථමශේ. එමවභ නළතු ඒථ මඳොලීසිඹට වින්න ුපන්නහ නේ 

මේ හමනි ප්රහලසන ඇති මන්මන් නළවළ. 

මරහනහරඪ  රු භන්ත්රීකතුභනි, මේ ප්රහලසනඹ දිවහ අමනක් 
ඳළත්මතන් ඵළලුමොත් ඳස ටිථ අයම න ගිටුල්රහ මථොතයේ 
ථහරඹක් මනහද? තභත් උත්තය නළවළ. ඳස ඳරීක්ණ හර්තහ 
තභ ඇවිල්රහ නළවළ. යජම  ය ඳරීක්ණ මදඳහර්තමේන්තුට 

ගිඹහභ ඵළය මරෝව ඳරීක්ණඹ ථයන machines -ඇසිඩ් තුමර් දිඹ 

මනහද කිඹරහ ඵරන machines - ථළඩිරහ. ඳස ඳරීක්හ ථයන්න 
කිඹරහ කිේහභ ූම විද හ වහ ඳතල් ථළණීේ ථහර්ඹහංලඹ කිඹනහ 
තභ machines වි ථයරහ නළවළ, මඳොඩ්ඩක් ඉන්න කිඹරහ. 
මඳෞ්ධ ලිථ අංලඹ මේථ බහය  න්මන් නළවළ නඩුරට ඹන්න 
ඵළවළයි කිඹරහ. එමවභ නේ ඒ ජනතහට ථහමනි පිටුටද කිඹරහ භභ 
අවනහ. ඒ නිහ භභ විමලේමඹන්භ කිඹනහ, ඒ පිළිඵ දළඩි 
අධහනඹක් මඹොමු ථයන්නඹ කිඹහ. අධහනඹ මඹොමු ථයනහ 
කිඹන්මන් මිනිසසුන්ට විලසහන්ත පිළිතුරු මදන්න කිඹන 
එථයි. දළන් මිනිසසුන්මනි විලසහඹ ගිලිටුරහ. දළන් මිනිසසුන්ට 
විලසහ ථයන්න මථමනක් නළති මරහ. ථහත් විලසහ නළති 
මරහ. අනුය දිහනහඹථ භන්ත්රීකතුභහ කිේහ හමනි ම්ධලඳහරනඹ 
ඳළත්මතන් ඵරන මථොට අඳටත් ඵණිනහ. ථහත් විලසහ 
ථයන්න ඵළරි මරහ. ඇයි? ම්ධලඳහරන නහඹථමඹෝ ඔක්මථෝභ 
කිේමේ මඵොරු. මේ ප්රහලසනඹට උත්තය මවේමේ නළවළ. ර්තභහනඹ 
මන මථොටත් මේ ප්රහලසනඹට වරිඹට උත්තයඹක් මවොඹරහ නළවළ 
කිඹන එථ භභ ඳළවළදිලි ප්රහථහල ථයනහ. ඒ නිහ මේ පිළිඵ 
අධහනඹ මඹොමු ථයරහ ළලිමේරිම  සි්ධධිඹ හමනි තත් සි්ධධීන් 
නේ මේ යමට් ඇති මන එථ නත්න්න. යතුඳසර  භට වුණහ 
හමනි සි්ධධීන් තත්  ේරට මන්න මදන්න එඳහ. මේ තත්ත්ඹ 
යටට  හප්ත මන්න මදන්න එඳහ කිඹමින් භභ නිවඬ මනහ. 
මඵොමවොභ සතුතියි. 

 
මරහනහරඪ භන්ත්රීකතුභහ 
(மனமரங்கும்  உமைப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

මඵොමවොභ සතුතියි  රු භන්ත්රීකතුභහ. මීශඟට  රු රන්ත 

අරගිඹන්න නිමඹෝජ  අභහත තුභහ. ඔඵතුභහට ථථහ ථයන්න 

විනහඩි 29ථ ථහරඹක් තිමඵනහ. 

 
[අ.බහ. 4.41] 

 

 රු රන්ත අරගිඹන්න භවතහ (ඉදිකිරීේ, ඉංජිමන්රු 

මේහ, නිහ වහ මඳොුප ඳවසුථේ නිමඹෝජ  අභහත තුභහ) 
(ரண்புறகு னெந் அனகறன்ண - றர்ர, சதரநறறல் 

மெமகள், வீடமப்பு, சதரதுெறகள் தறற அமச்ெர்) 

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna - Deputy Minister of 

Construction, Engineering Services, Housing and Common 

Amenities) 

මරහනහරඪ  රු භන්ත්රීකතුභනි, විමලේමඹන්භ අද න හඹ 

ඳත්රයම  වන් ආථහයඹට  මුදල් අභහත හංලම  විමලේ මමශ 

බහණ්ඩ ඵුප ඳනත ඹටමත් නිඹභඹන් කිටුඳඹක් පිළිඵ ථථහ 

ථයන්න වුත්, ඳසු ගිඹ දිනර ළ ලිමේරිඹ ප්රහම්ධලම  ඇති ව 

සි්ධධිඹ පිළිඵ විඳක්ම  භන්ත්රීකරු මුළු ථහරඹභ ළඹ ථයමින් 

ථරුණු ඉදිරිඳත් ථශහ. ඒ අනු එභ දිස්රිOක්ථඹ නිමඹෝජනඹ ථයන 

භවජන නිමඹෝජිතමඹක් විධිඹට භභත් ඒ පිළිඵභ පිළිතුරු  ජභට 

ව නිළයදි කිරීේ කිටුඳඹක් කිරීභට ඵරහමඳොමයොත්තු මනහ. 
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ඳහර්ලිමේන්තු 

එභ ප්රහම්ධලම  සිුප ව සි්ධධිඹට ප්රහධහන ථරුණු 2ක් ඵරඳහ 

තිමඵනහ. එථක් තභයි ඒ ප්රහම්ධලම  ජනතහ කිේමේ අදහශ 

ථර්භහන්තලහරහ නිහ ඳහරිරිථ ලමඹන්  ළටලුථහරී 

තත්ත්ඹක් භතු මරහ තිමඵනහ, එඹට විඳුේ රඵහ මදන්න 

කිඹන එථ. ඒ හමනිභ තත් ථරුණක් ඉදිරිඳත් ථශහ. ඒ තභයි ඒ 

ප්රහම්ධලම  ඳහනීඹ ජරම  අපිරිසිුප තත්ත්ඹක් ඇති මරහ 

තිමඵනහ, එභ නිහ ඳහනීඹ ජරඹ පිළිඵ තිමඵන  ළටලුට 

විඳුභක් රඵහ මදන්න කිඹන එථ. ඒ අනු ඉතහභත්   ීමභකින් 

යුතු කිඹන්න ඕනෆ, ඒ ජනතහ විසින් ඉල්රපු ථරුණු මදථටභ 

මේ  න විට යජම    කි යුතු ආඹතන සිඹල්රක්භ ේඵන්ධ 

මරහ අදහශ ඳරීක්ණ ථටයුතු සිුප ථයමින් ඳතින ඵ. ඒ 

ඳරීක්ණ ථටයුතු අන් ව වහභ ඒ ප්රහලසන මදථට යමට් ඳතින 

නීති-රීති අනු අල  ථටයුතු ඉටු කිරීභ වහ අනිහර්ඹමඹන්භ 

භළදිවත් මනහඹ කිඹන එථ ඉතහභත්   ීමභකින් යුතු වන් 

ථයන්නට ඕනෆ. 

ඒ හමනිභ මේ සි්ධධිම  ජ ජීවිත තුනක් අටුමි වුණහ. ළලිමේරිඹ 

මඳොලිස සථහනහධිඳතිතුභහ ඇතුළු ආයක්ථ අංලම  න මදමනක් 

ව තත් 20 මදමනකුට ආන්න පිරික් තුහර රඵහ මයෝවල් ත 

මරහ ඉන්නහ. භවය අඹ මයෝවමරන් පිට මරහ ගිටුන් 

තිමඵනහ.  ඒ  මිඹ ගිඹ  අඹමනි  ඳවුල්රට අමප් ථන හටු, අමප් 

මලෝථඹ ඳශ ථයනහ. ඒ හමනිභ තුහර රඵහපු අඹට ඉක්භන් 

සුඹ ප්රහහර්ථනහ ථයනහ. මේ ආථහයමඹන් ආණ්ඩු ඳක්ම  අපි 

මේ පිළිඵ ජනතහට ළඵෆ විඳුභක් රඵහ  ජභ වහ   ීමමභන් 

යුතු  ථටයුතු ථයනහ. එථ ඳළත්තකින් භට මඳමනනහ,    

ඹේකිසි සි්ධධිඹක් වුණහයින් ඳසු ඒ පිළිඵ භය ශමතෝනි 

මදන්නට තභයි අද විඳක්ඹ ඉන්මන් කිඹන එථ. විඳක්ඹ 

විසින්ත් මේ පිළිඵ මීට මඳය   කි යුතු අංල මත මභොන 

ඹේ ආථහයඹකින්ත් ථරුණු ඉදිරිඳත් ථයරහ තිබුමණ් නළවළ.  

ආණ්ඩු ඳක්ඹ වළටිඹට අමඳන් ඹේකිසි ළරැ්ධදක්, අඩු ඳහඩුක් 

සි්ධධ මරහ තිබුණහ නේ, මභළනි විලහර ප්රහලසනඹක් ඒ ප්රහම්ධලඹ 

තුශ ඇති මරහ තිබුණහ නේ, ජනතහ ඒ ප්රහලසනඹ අදහශ ඵරධහරින්ට 

ඉදිරිඳත් ථයරහ තිබුණහ නේ, ආණ්ඩු ඳක්ම  භන්ත්රීකරුන් ඒ 

 ීමභ වරිඹට ඉටු ථයරහ තිබුමණ් නළත්නේ, ළඵෆ මරභ 

ජනතහ  මනුමන් ප්රහලසන විඳීභට අල තහක්  තිබුණහ නේ  ඒ 

ප්රහම්ධලඹ නිමඹෝජනඹ ථයන විඳක්ම  භවජන නිමඹෝජිතයින්ටත්  

ඹේ මදඹක් සි්ධධ මන්නට මඳය අදහශ අංල මත  ථරුණු ඉදිරිඳත් 

කිරීභට අසථහ  තිබුණහ.  ඒථ ඒ අඹමනි යුතුථභක්,   ීමභක් 

විධිඹටයි භහ මඳෞ්ධ ලිථ දකින්මන්.  

භට මඳය ථථහ ථශ අජිත් භහන්නප්මඳරුභ භන්ත්රීකතුභහ   ේඳව 

දිස්රිOක්ථඹ   නිමඹෝජනඹ  ථයනහ.   ේඳව දිස්රිOක්ථම  තභයි 

මේ ථර්භහන්ත ලහරහ  පිටුටහ  තිමඵන්මන්. 2013.07.23 ළනි  දින 

බහ ථල් තඵන අසථහමේ එතුභහ මේ ඳහර්ලිමේන්තුට 

මඹෝජනහක් ඉදිරිඳත් ථය  තිමඵනහ. මභොථක්ද, එතුභහමනි 

මඹෝජනහ මරහ තිබුමණ්?  ේඳව ජහතිථ ප්රහහවන වද   

ආඹතනම  ජනතහට ඉඩ ඳවසුථේ භදියි කිඹන එථ  ළනයි.    

2013.07.23 ළනි  දින බහ ථල් තඵන අසථහමේ එතුභහ මේ 

 රු ඳහර්ලිමේන්තුට ඉදිරිඳත් ථශ මඹෝජනහ වුමණ් ඒථයි.  

 ේඳව දිස්රිOක්ථඹ නිමඹෝජනඹ ථයන විඳක්ම  භන්ත්රීකයඹකු 

වළටිඹට එතුභහමනි මරොකුභ   ප්රහලසනඹ මරහ තිමඵන්මන් මේ තුය 

ප්රහලසනඹ මනොමයි,   ේඳව ජහතිථ ප්රහහවන වද   ආඹතනම   

ඉඩ ඳවසුථේ භදියි කිඹන ප්රහලසනඹයි. භභ  මේ කිඹන්න උත්හව 

 න්මන් 2013. 07.23 ළනි දින න  විටත්  ඒ ප්රහම්ධලම   ළඵෆ  

ප්රහලසනඹක් භතු මරහ තිබුමණ් නළවළ;  දළඩි  විමයෝධතහක් භතු 

මරහ තිබුමණ් නළවළ කිඹන එථ  ළනයි.  එළනි ප්රහලසනඹක් භතු 

මරහ තිබුණහ නේ එතුභහමනි  ථල් තළබීමේ මඹෝජනහ  විඹ 

යුත්මත් ඒ ප්රහලසනඹ පිළිඵයි.  [ඵහධහ කිරීභක්]   රු භන්ත්රීකතුභනි, 

භභ ඔඵතුභහට ඵහධහ ථමශේ නළවළ. ථරුණහථයරහ හඩි මන්න. 

ථරුණහථයරහ හඩි මන්න.  

මරහනහරඪ භන්ත්රීකතුභහ 
(மனமரங்கும்  உமைப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

 රු භන්ත්රීකතුභහ,  රු ඇභතිතුභහට අසථහ  මදන්න. 

ඔඵතුභහට අසථහ නළවළ. [ඵහධහ කිරීභක්] නේ කිඹමනහ.  

භන්ත්රීකරුන්මනි, ඇභතිරුන්මනි නේ  කිඹමනහ. නේ 

කිඹමන, කිඹමන මරහට   අසථහ මදන්න ඵළවළ.  

 
 රු රන්ත අරගිඹන්න භවතහ 
(ரண்புறகு னெந் அனகறன்ண) 

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 

මරහනහරඪ  රු භන්ත්රීකතුභනි, මභළනි මදඹක් වුණහභ   භය 

ශමතෝනි මදන්න තභයි විඳක්ඹ ඉන්මන්. ආණ්ඩුමන් ඹේකිසි 

අඩු ඳහඩුක් සි්ධධ මරහ තිමඵනහ නේ අපි ඒ  ීමභ බහය 

 න්නහ. ඒ පිළිඵ කිසිභ   ළටලුක් නළවළ. දිස්රිOක් භවජන 

නිමඹෝජිතයින්  වළටිඹට  අඳ සිඹලු මදනහභ ඒ  ීමභ බහය  ම න  

  ීමභකින් යුතු  ජනතහට  හධහයණඹ  ඉටු කිරීභ වහ 

අනිහර්ඹමඹන්භ   ථටයුතු ථයනහ.  ඒ ඵ ඉතහභත් ඳළවළදිලි 

අපි වන් ථයනහ. එමවභ නේ  2013.07.23 ළනි දින න  

විටත් එතුභන්රහට මේ පිළිඵ ප්රහලසනඹක් තිබිරහ නළවළ. අමප්  රු 

බහනහඹථතුභහ මේ ප්රහලසනඹ මුලින්භ ඉදිරිඳත් ථශහ. 2013. 07.16 

ළනි දින තභයි  ඹහන් භයතුං  ප්රහහම්ධශීඹ බහ භන්ත්රීකතුභහ  භට 

මේ පිළිඵ දළනුේ ුපන්මන්. -එදින  භභ   සිවුයළුමුල්ර  මේ භශ 

ම දයථට ගිඹහ.- ඒ මරහමේ භහ මේ පිළිඵ අමප් දිස්රිOක් 

නහඹථ  රු ඵළසිල් යහජඳක් ඇභතිතුභහට දළනුේ ුපන්නහ. එතුභහ 

කිේහ, වහභ අදහශ නිරධහරින්  ඒ ප්රහම්ධලරට ඹහ මේ තත්ත්ඹ 

පිළිඵ මොඹහ ඵරන්න ථටයුතු ථයන්න කිඹරහ. ඒ අනු, භවය 

ප්රහහම්ධශීඹ බහමේ බහඳතිතුභහ, ප්රහහම්ධශීඹ මල්ථේතුමිඹ, භවය 

මෞඛ  වද  නිරධහරිතුමිඹ ඇතුළු ථණ්ඩහඹභක්  ඒ පිළිඵ 

මොඹහ ඵරහ මේ පිළිඵ  ළටලුක් තිමඵනහ කිඹරහ 17 ළනි දහ 

භට කිේහ. ඒ අනු, අපි 19 ළනි දහ උම්ධ  ේඳව ප්රහහම්ධශීඹ 

මල්ථේ,  ේඳව ප්රහහම්ධශීඹ බහමේ නිරධහරින්,  ේඳව මෞඛ  

වද  නිරධහරිතුමිඹ හමනිභ භවය ප්රහහම්ධශීඹ මල්ථේ ඇතුළු 

අදහශ සිඹලුභ නිරධහරින් ඒ ථර්භහන්තලහරහට ව ඒ  භට 

ඹරහ ථර්භහන්තලහරහ ඇතුමශේ ව  ේභහනර ජර හේඳල් 

රඵහ  ත්තහ. රඵහම න භධ භ ඳරිය අධිථහරිඹ,  National 

Water Supply and Drainage Board එථ,  BOI එථ ව මෞඛ  

වද  නිරධහරිනුත්, ජනතහත්  ේඵන්ධ ථයම න මේ 

ඳරීක්ණ ථටයුතු  ආයේබ ථශහ.  

ඊට ඳසමේ භභ ඒ  ථර්භහන්තලහරහ පිටුටි නළුපන් මු  භට 

ගිඹහ.   එදින අංථ 122, නළුපන් මු,  ේඳව ලිපිනම  පිටුටි 

මයෝවණ වික්රේභහයච්චි භවත්භහමනි නිට 200ථ, 300ථ ඳභණ 

පිරික් ඳළමිණ සිටිඹහ.  භභ  ඒ අඹට ථරුණු ඳළවළදිලි ථයරහ 

කිේහ, "ප්රහලසනඹක් ඇති මරහ තිමඵනහ. ඒ අනු දළන් මේ 

නිරධහරින් ඳරීක්ණ ථටයුතු ආයේබ ථය තිමඵනහ. ඒ ඳරීක්ණ 

ථටයුතු නිභ වුණහයින් ඳසමේ  ඒ වහ  ත යුතු ක්රිිඹහ භහර්  

අනිහර්ඹමඹන්භ රඵහ  ළනීභට ථටයුතු ථයනහ" කිඹරහ. ඊට 
ඳසමේ ඒ අඹ කිේහ, ය ඳරීක්ථ මදඳහර්තමේන්තුටත් මේ 

හර්තහ ඹන්න කිඹරහ. ඊට ඳසමේ භභ ළලිමේරිඹ මඳොලිස 

සථහනහධිඳතිතුභහට කිේහ, ජනතහත්, ග්රාහභ මේථ භවත්රුනුත් 

එක්ථ ඇවිල්රහ ජ ර හේඳල් අයම න ය ඳරීක්ථ 

මදඳහර්තමේන්තුට ඹන්න කිඹරහ. ඒ අනු ඒ හර්තහ ය 

ඳරීක්ථ මදඳහර්තමේන්තුට ඹළේහ, ඳසු ගිඹ 19 ළනි දින.    

මභදිනභ භවය ව  ේඳව ප්රහහම්ධශීඹ බහ වයවහ තහථහලිථ 

ජරඹ රඵහ  ජමේ ථටයුතු අපි ආයේබ ථශහ.  මේ න විට ජර ටළංකි 

500ථට ආන්න ප්රහභහණඹක් භවය ව  ේඳව ප්රහහම්ධශීඹ බහ 

මදමථන් ඒ ප්රහම්ධලඹට රඵහ  ජභට ථටයුතු ථය තිමඵනහ.  රු 

ඵළසිල් යහජඳක් ඇභතිතුභහමනි භඟ මඳන්වීභ ඹටමත්, 

විමලේමඹන්භ ආඳදහ ථශභනහථයණ අභහත හංලඹත් ේඵන්ධ 

මරහ ජහතිථ ජරේඳහදන වහ ජරහඳවන භණ්ඩරඹ වයවහ 

තහථහලිථ ඒ ප්රහම්ධලරට ජරඹ රඵහ  ජමේ ථටයුතු අපි දළන් 

ආයේබ ථය තිමඵනහ.  
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[ රු රන්ත අරගිඹන්න  භවතහ] 



2013  අම ෝසතු  06   

මරහනහරඪ  රු භන්ත්රීකතුභනි, එභ නිහ දළන් මේ ප්රහම්ධලම  

ජරඹ පිළිඵ  ළටලුක් තිමඵනහ. ඒ හමනිභ මේ ජරඹ මේ 

තත්ත්ඹට ඳත් වීභ ථර්භහන්තලහරහක් නිහ  සිුප නහද කිඹන 

එථ  කි යුතු ආඹතනඹථ ඳරීක්ණ  හර්තහලින් මතොය අපි 

අනිහර්ඹමඹන්භ කිඹන්මන් මථොමවොභද?  ඒ හර්තහ රඵහ  ජභ 

වහ ඒ ආඹතන ති මදථථ ථහරඹකුයි ඉල්ලුමේ.  ළඩිඹ 

ථහරඹක් මනොමයි. උදහවයණඹක් විධිඹට අමප් භවය මල් 

ඳරීක්ණර හර්තහ ඒ මරහමේභ රඵහ මදනහ. නමුත් භවය 

මල් ඳරීක්ණ හර්තහ රඵහ මදන්න සුභහනඹක් ථල් ඉල්රනහ. 

සුභහනඹක් ථල් මදන්න ඕනෆ හර්තහක් අඳට මවට ඕනෆඹ කිඹරහ 

කිේහට   න්න ඵළවළ. ඒථ  බු්ධධිභත් අඹ විධිඹට අමඵෝධ ථය 

 ත යුතුයි. එභ නිහ මේ සිඹලුභ යහජ  ආඹතන මේ ඳරීක්ණ 

ථටයුතු ආයේබ ථය තිමඵනහ.  19 ළනි දහයි ආයේබ ථය 

තිමඵන්මන්. ඒ අනු ඉදිරි ති මදථක් ළනි ථහර සීභහක් තුශ ජ 

මේ පිළිඵ ඳරීක්ණ හර්තහ රඵහ මදනහ කිඹරහ වන් ථශහ. 

විමලේමඹන්භ මේ අතයතුය අපි  ේභහනරට ගිඹහ; රැසවීේ 

තිබ්ඵහ; දළනුත් ථශහ.  ඒ හමනිභ  රු අජිත් භහන්නප්මඳරුභ 

භන්ත්රීකතුභහ වන් ථශ, මේ ප්රහම්ධලම  ජරඹ ඇසිඩ් ඵට ඳත් 

මනහ කිඹරහ  2006 ඉදිරිඳත් ථයපු හර්තහමේ වන් න්මන්, 

මේ ප්රහම්ධලඹ  ළන ඳභණක් මනොමයි.  භසත මතත් ථරහඳම භ 

ව  ේඳව දිස්රිOක්ථම   කිඹරයි ඒ හර්තහමේ තිමඵන්මන්. 

මේ  රු  බහ මනොභඟ ඹළවීභට එතුභහ ථටයුතු ථශහ. 2006  ජ 

මවෝ 2011  ජ මවෝ ඉදිරිඳත් ථශ ජහතිථ ජරේඳහදන වහ 

ජරහඳවන භණ්ඩරම  හර්තහර නළුපන් මු ආශ්රි්ත ප්රහම්ධලම  

තුයරට මභමවභ තත්ත්ඹක් ඇති මනහ කිඹරහ  නළවළ. 

ඒමක් තිමඵන්මන් මතත් ථරහඳම  ව  ේඳව දිස්රිOක්ථම  ජරඹ 

පිළිඵ  ළටලුක් තිමඵනහ කිඹරහයි. එභ නිහ භභ ඉතහභ 

 ීමභකින් යුතු කිඹනහ, මේ  රු බහ මනොභඟ ඹන 

ආථහයමඹන්, ජනතහ මනොභඟ ඹන ආථහයමඹන් ථටයුතු 

ථයන්නට එඳහ කිඹරහ. අපි එමේ ථටයුතු මනොථශ යුතුයි.  

මරහනහරඪ  රු භන්ත්රීකතුභනි, ඒ හමනිභ අපි වන් 

ථයන්නට ඕනෆ අපි අද මේ යට අති රු ජනහධිඳතිතුභහමනි 

නහඹථත්මඹන් මඵොමවොභ මනොබිඹ ඉදිරිඹට ම න ඹනහඹ 

කිඹහ.  ඉතිවහම  අන් ථය ථහරඹථටත් ඩහ අද මේ යට ශීඝ්රඉ 

ංර්ධනඹක් ථයහ ඹනහ. ඒථ අපි කිඹන්නට ඕනෆ. ඒ හමනිභ 

අමප් දිස්රිOක් නහඹථ  රු ඵළසිල් යහජඳක් භළතිතුභහමනි 

නහඹථත්මඹන් මේ දිස්රිOක්ථම  ජනතහමනි ඕනෆභ 

අල තහක් වහ මනත් ප්රහම්ධලඹථට මනොම ොස සිඹ 

දිස්රිOක්ථඹ තුශ ජභ මේහන් රඵහ  ළනීභට වළකි භට්ටභට මේ 

දිස්රිOක්ථඹ ංර්ධනඹ කිරීමේ ථහර්ඹ බහයඹ අද ආයේබ ථයරහ 

තිමඵනහ.  විමලේමඹන්භ එතුභහ ථටුඵළ්ධම්ධ විලසවිද හරඹ භන්න් 

මේ දිස්රිOක්ථම  තිමඵන ප්රහලසන  ළටලු පිළිඵ මොඹහ ඵරන්නට 

විමලේ ථමිටුක් ඳත් ථයරහ, හර්තහක් රඵහ ම න තිමඵනහ. ඒ 

හර්තහමේ තිමඵන එථ ථහයණඹක් තභයි ඳහනීඹ ජරඹ පිළිඵ 

ප්රහලසනඹ. 2008  ජ  ේඳව දිස්රිOක්ථම  නර ජරඹ තිබුමණ් සිඹඹට 

24යි. දළන් සිඹඹට 45ක්  ේඳව දිස්රිOක්ථම  නර ජරඹ 

තිමඵනහ. ථළරණි  ඟ දකුණු ඉවුය  හඳිතිඹ වයවහ ථළරණිඹ, 

බිඹ භ, භවය, ජහ-ඇර ව ත්තර ප්රහම්ධල වහ නර ජරඹ රඵහ 

 ජමේ ථටයුතු දළන් ආයේබ ථයරහ තිමඵනහ. ඒ හමනිභ  ේඳව 

දිස්රිOක්ථඹට සිඹඹට 100ක් නර ජරඹ රඵහ  ජභ වහ ථටයුතු 

ථයනහ. අත්තන ලු ඔඹ භන්න් මිනුන්ම ොඩ, අත්තන ල්ර ව 

 ේඳව ඹන ප්රහම්ධල වහ ජරඹ රඵහ  ජභටත්, භහඔඹ ජර  හඳිතිඹ 

භන්න්  ථටහන ව දිවුරපිටිඹ ප්රහම්ධලරට ජරඹ රඵහ  ජභටත් මේ 

න විට අල  ථටයුතු ආයේබ මරහ තිමඵනහ.  

මරහනහරඪ  රු භන්ත්රීකතුභනි, ඒ විතයක් මනොමයි. 

විමලේමඹන්භ ඳහරිරිථ ලමඹන් අමප් දිස්රිOක්ථම  තිබුණු 

ප්රහධහන ප්රහලසනඹක් තභයි  ංතුය පිළිඵ ප්රහලසනඹ. මඳොඩි ළසක් 

ළසත් භවය ප්රහම්ධල  ංතුයට රක් වුණහ. අපි දිස්රිOක්ථම  අඹ 

විධිඹට දළන ම න ටුටිම  නළවළ  ේඳව ජර ඵසනහ ඳ්ධධති  

තිබුමණ් මථොමවොභද කිඹරහ. විමලේමඹන්භ ථටුඵළ්ධද 

විලසවිද හරමඹන්  ජපු හර්තහ අනු අද වළමිල්ටන් ඇශ පිළිථය 

ථය තිමඵනහ. එතළනට ගිඹහභ ඵරන්න පුළුන් මයි අද එටු 

තත්ත්ඹ. ථලින් මථොමවොභද වළමිල්ටන් ඇශ තිබුමණ්? ඒ 

හමනිභ අමනක්  ප්රහධහන ජර ඵසනහ ඳ්ධධති සිඹල්රක්භ ථස 

ථයරහ තිමඵනහ. ඒ අනු  ඹේ ර්හඳතනඹථ ජ  ේඳව 

දිස්රිOක්ථම   ංතුය තත්ත්ඹ අභ කිරීභට අද ථටයුතු ථයරහ 

තිමඵනහ.  

මරහනහරඪ  රු භන්ත්රීකතුභනි, ඒ හමනිභ ඹේ ළරැ්ධදක් 

ථයනහ නේ, ඳරියඹට ඹේ  වහනිඹක් සි්ධධ ථයනහ නේ 

පු්ධ රඹහ ථවුද කිඹන එථ  ේඳව දිස්රිOක්ථඹට මනොමයි අද මුළු 

යටටභත් අදහශ නළවළ, ඒ ීරන්ුප ීරයණ  න්නහ. අද  ේඳව 

දිස්රිOක්ථම  අනයමඹන් ම ොඩ ථයපු ඉඩේ නළත ථස 

ථයනහ. ථහමනිද කිඹරහ ඵරන්මන් නළවළ. ථහටත් ඒථ නළවළයි 

කිඹරහ කිඹන්න පුළුන්ථභක් නළවළ. අද අනයමඹන් ම ොඩ 

ථයපුහ ඵරරහ ඒහ ථස ථයන්න ඳටන් අයන් තිමඵනහ. ඒහට 

තයහතියේ ඵරන්මන් නළවළ. මේ ථර්භහන්තලහරහ නිහ  ඳහරිරිථ 

ලමඹන් වහනිඹක් සිුප මරහ තිමඵනහ කිඹරහ මේ 

ඳරීක්ණලින් මවළි වුමණොත් ඒ පිළිඵ ීරන්ුප ීරයණ  ළනීමේ 

 ීමභ අපි අනිහර්ඹමඹන්භ ඉටු  ථයන ඵ මඵොමවොභ ඳළවළදිලි 

කිඹන්නට ඕනෆ.  

මරහනහරඪ  රු භන්ත්රීකතුභනි, ඒ හමනිභ මේ බහමේ ජ 

කිේහ යතුඳසර  ේභහනඹට තුය මදන්න කිඹරහ ඉල්ලුහ 

කිඹරහ. යතුඳසර ප්රහම්ධලම  බහ ඹථට තුය  ජරහ තිමඵන්මන්. 

මේ ප්රහම්ධල වහ නර ජරඹ රඵහ  ජමේ ථටයුත්ත ආයේබ ථයරහයි 

තිමඵන්මන්.  ඒථ අද ඊම  ඳටන්  ත්ත එථක් මනොමයි. 

 ේඳව දිස්රිOක්ථම  භසත ජනතහට -සිඹඹට සිඹඹක්භ- 

නශ ජරඹ රඵහ  ජභ අයමුණු ථයම නයි මේ ථහර්ඹ බහයඹ ආයේබ 

ථයරහ තිමඵන්මන්. මීට මඳයත් ථර්භහන්තලහරහලින් ඉත දභන 

අඳ ද්රප  මේ දිස්රිOක්ථඹ තුශ තළන් තළන්ර දළේභහ. මවොල්සිේ 

ආඹතනඹ   මීට අවුරුුප තුනථට ථලින් ථස ථය තිමඵන අඳ ද්රප  

ඵළවළය කිරීමේ ළඩටවන අද අමප් දිස්රිOක්ථඹ තුශ ආයේබ 

ථයරහ තිමඵනහ. ඒ වහ දිස්රිOක් ේඵන්ධීථයණ රැසවීමේ ජ 

ීරන්ුපක් අයම න තිමඵනහ.  

අද ජර ඵසනහ ඳ්ධධති වරිඹට ථස ථයනහ. ඒ හමනිභ 

ඳරිය ටුතථහමී විධිඹට ජනතහමනි මෞඛ  ඳළත්මතනුත් ටුතරහ 

ඒ මදඳ  හඹහභ භං ීරරු ථස ථයරහ තිමඵනහ.  අද 

මයෝවල්ර අඩු ඳහඩුථේ  ළනත් කිේහ. මීට මඳය  ේඳව 

දිස්රිOක්ථම  මෞඛ  හඹන තිබුමණ් මථොමවොභද කිඹරහ අජිත් 

භහන්නප්මඳරුභ භන්ත්රීකතුභහට අමුතුමන් කිඹන්න අල තහක් 

නළවළ. ඒ පිළිඵ ඔඵතුභහට තිමඵන ේඵන්ධතහ භත මෞඛ  

හඹන අද මභොන තත්ත්ඹටද ම නළල්රහ තිමඵන්මන් කිඹන 

ථහයණඹ  ළන ඔඵතුභහ දන්නහ ඇති. අද ති මඳොශල් පිළිඵ 

කිඹන්න අල තහක් නළවළ. ඒ ති මඳොශක් තභයි මේ සි්ධධිම  ජ 

විනහල වුමණ්. අනිහර්ඹමඹන්භ මේ ංර්ධන ථටයුතු  

විමලේමඹන්භ ජනහධිඳතිතුභහමනි ලක්තිඹ, නහඹථත්ඹ තුශ ව 

දිස්රිOක් නහඹථතුභහමනි ප්රහධහනත්මඹන් අමප් දිස්රිOක්ථම  

සිඹලුභ ඳහර්ලිමේන්තු නිමඹෝජිතරුන්මනි වබහගිත්මඹන් අද 

සිුප ථයනහ.  

යතුඳසර සි්ධධිඹ ේඵන්ධමඹන් 27 ළනි දහ ව නළත 

තහක් 28 ළනි දහ  උ්ධමඝෝණඹක් ඳටන්  ත්තහ. 29 ළනි දහ 

 ේඳව දිස්රිOක් මල්ථේ ථහර්ඹහරම  අඳ හථච්ඡහක් ඳළළත්වහ. 

අදහශ සිඹලුභ ආඹතන ඒ රැසවීභට වබහගි වුණහ. භභත්, රුන් 

යණතුං  භන්ත්රීකතුභහත්, ප්රහහම්ධශීඹ බහමේ භන්ත්රීකරුනුත්, 
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ඳහර්ලිමේන්තු 

ප්රහම්ධලහසීන් නිමඹෝජනඹ ථයමින් 25 මදමනකුත් මේ රැසවීභට 

වබහගි වුණහ. මේ රැසවීමේ ජ විවිධ අඹට විවිධ ථරුණු ඉදිරිඳත් 

ථශහඹ කිඹරහ ඒ ජනතහ කිේහ. මේ ථර්භහන්තලහරහ පිටුටහ 

තිමඵන්මන්  ේඳව ප්රහහම්ධශීඹ මල්ථේ මථොට්ඨහම යි. දිස්රිOක් 

මෞඛ  වද  නිරධහරිතුමිඹ මේ රැසවීමේ ජ කිේමේ මේ 

ථර්භහන්තලහරහ ේඵන්ධමඹන් එතුමිඹට ඳළමිණිලි රළබිරහ නළවළ 

කිඹරහයි. එඹ ඒ රැසවීමේ හථච්ඡහ ටවන්ර තිමඵනහ. ඊට 

අවුරුුප තුනථට ථලින් මේ ථර්භහන්තලහරහමේ ුපභ පිළිඵ 

ඳළමිණිල්රක් රළබිරහ තිමඵනහ. මෞඛ  වද  නිරධහරිතුමිඹ 

භඟ ගිටුල්රහ ඒථ නිළරැදි ථයන්න ථටයුතු ථශහ කිඹරහ තභයි ඒ 

රැසවීමේ හථච්ඡහ ටවන්ර තිමඵන්මන්. ප්රහම්ධලහසීන්ම න් 

මවෝ PHI භවත්රුන්ම න් ඒ ථර්භහන්තලහරහ පිළිඵ 

ඳළමිණිලි රළබිරහ නළවළ කිඹරහයි  ේඳව මෞඛ  වද  

නිරධහරිතුමිඹ ඒ රැසවීමේ ජ වන් ථමශේ. ඒ රැසවීභට වබහගි 

වුණු අඹ මේ පිළිඵ ඹේ එථඟතහථට ආහ. ඒ රැසවීභට භහ 

වබහගි වුණහ. ඉසමල්රහ අඳ අමප් ආනම   ළඩ ථයනහ. 

අහනඹටභ තභයි ඒ ෆභ ථරුණථටභ අඳ නහඹථත්ඹ, 

වමඹෝ ඹ, ක්රිිඹහථහරි දහඹථත්ඹ රඵහ මදන්මන්. ඒ අනු මේ 

 රැසවීභට භභත්, අමප් රුන් යණතුං  භන්ත්රීකතුභහත් වබහගි වුමණ් 

 රු ඵළසිල් යහජඳක් ඇභතිතුභහ නිමඹෝජනඹ ථයමිනුයි. ඊට 

ඳසමේ ඳළමිණුන නිමඹෝජිතයින්ට අඳ කිේහ, මේ ඳරීක්ණ 

ථටයුතු ආයේබ මරහ තිමඵනහඹ කිඹරහ. මේ ඳරීක්ණ 

ථටයුතුලින් රළමඵන ීරන්ුප අනු ඹේ මවඹකින්  තුය මේ 

තත්ත්ඹට ඳත් වීභට මවේතු මේ ථර්භහන්තලහරහ කිඹරහ 

කිේමොත් ථර්භහන්තලහරහ හ දළමීභට අනිහර්ඹමඹන්භ 

ථටයුතු ථයනහ. ඒ හමනිභ ඳහරිරිථ ලමඹන් වහනි සිුප නහඹ 

කිඹරහ කිේමොත් ඒ ථර්භහන්තලහරහ හ දභනහ ඳභණක් 

මනොමයි, අඳ ඔවුන්ට දඬුේ ථයනහ. 

අපි අනිහර්ඹමඹන්භ තහථහලිථ ජරඹ රඵහ මදනහ. මඳය 

ළරසුේ ථය තිබුණු ආථහයඹටභ ඒ ප්රහම්ධලඹට  ජර්ඝ ථහලීන නශ 

ජරඹ රඵහ මදනහඹ කිඹන ඳණිවුඩඹයි අපි කිේමේ. ඊට ඳසමේ 

අඳට කිේහ, තුය ටිථ නිථේ මදන්න කිඹරහ. අපි කිේහ, තුය 

connection එථ නිථේ මදන්න ඵළවළ; වළඵළයි ඳරීක්ණ 

හර්තහලින් කිේමොත් ථර්භහන්තලහරහ නිහ තුයර ප්රහලසනඹක් 

ඇති මරහ තිමඵනහ කිඹරහ ඒථත් රථහ ඵරන්න අපි සදහනේ 

කිඹරහ. එමවභ දිඹ යුතුයි. ථර්භහන්තලහරහ නිහ තුය එළනි 

තත්ත්ඹථට ඳත් මරහ තිමඵනහ නේ එමවභ දිඹ යුතුයි. ඒ 

පිළිඵ තර්ථඹක් නළවළ. හථච්ඡහමන් අනතුරු අපි ඒ 

සිඹල්රක්භ උඳහ ළඩ සිටිඹ සහමින් වන්මේට භමනි 

අත්නින් යුතු ලිඛිත ුපන්නහ. ඒ ලිඛිත මඳොමයොන්ුප දළන් භහ 

ශඟ තිමඵනහ.  ඒ සහමින් වන්මේට භහ ුපයථථනමඹන් ථථහ 

ථශහ; අති රු ජනහධිඳතිතුභහ ුපයථථනමඹන් ථථහ ථශහ. නමුත් 

මභොනභ ආථහයඹථත් එථඟතහක් ඇති වුමණ් නළවළ.  

අඳ ඒ ථර්භහන්තලහර මනත් ක්රේභලින් වන්න ගිමඹොත් 

ඒථටත් අඳට මචෝදනහ එල්ර ථයනහ. ඒ ථර්භහන්තලහරහ 

ේඵන්ධභ ඹේ සි්ධධිඹක් ඇති මරහ ඉංග්රීලසි ඳත්තයලින් ඒ 

මචෝදනහ ථශහ. නීත නුකූර මනොන විධිඹට ථර්භහන්තලහරහ 

වන්න ඹනහ කිේහ. එභ නිහ අඳ මේ ථටයුතු සිුප ථයන්මන් 

නීත නුකූරයි. ඒ ථර්භහන්තලහරහ විිත ථය තිමඵන්මන් 1994 

 ජයි. අවුරුුප 20ක් ඒ ථර්භහන්තලහරහ ඒ ප්රහම්ධලඹ තුශ තිබුණහ. 

අවුරුුප 20ක් තිබුණහ කිඹරහ අපි කිඹන්මන් ඒථ හධහයණීථයණඹ 

ථයන්න මනොමයි. භභ ඒථයි කිේමේ, ජලි 18න දහ න මතක් 

ඒථ ප්රහධහන ප්රහලසනඹක් විධිඹට අජිත් භහන්නප්මඳරුභ භන්ත්රීකතුභහටත් 

තිබුමණ් නළවළ කිඹරහ. ජලි 18 ප්රහලසනඹක් තිබුණහ නේ ජලි 23 

එතුභහමනි බහ ථල් තළබීමේ මඹෝජනහ න්මන් ඒථයි. නමුත් 

එදහ න මථොටත් ඒ ප්රහලසනඹ ප්රහධහන ප්රහලසනඹක් විධිඹට තිබුමණ් 

නළවළ. එභ නිහ අපි ඉතහභ   ීමභකින් යුතු කිඹන්මන්, 

ජනතහමනි වද  ළසභ, ජනතහමනි අල තහන් මභොනහද 

කිඹන එථ අති රු ජනහධිඳතිතුභහටත් එතුභහමනි අනු හමිථඹන් 

වළටිඹට අඳටත් ඔඵ කිඹරහ මදන්න අල තහක් නළවළ කිඹන 

එථයි. එක්ත් ජහතිථ ඳක්ඹට, ජනතහ විමුක්ති මඳයමුණට භශ 

ම දයථටත් ඹන්න ඵළවළ. ගිඹහභ ඵණිනහ. ඇත්ත ථථහ ඒථයි. 

ගිඹහභ හ කිඹනහ; ඵණිනහ. එභ නිහ විමලේමඹන්භ- 

 
 රු අජිත් භහන්නප්මඳරුභ භවතහ 
(ரண்புறகு அஜறத் ரன்ணப்சதமெ) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ඔඹම ොල්මරෝ මිනී භයනහ.  

 
[මරහනම  අණ ඳරිදි ඉත් ථයන ර ජ.] 
[அக்கறரெணக் கட்டமபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

ඒම ොල්මරෝ බඹයි. 

 
 රු රන්ත අරගිඹන්න භවතහ 
(ரண்புறகு னெந் அனகறன்ண) 

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 

එක්ත් ජහතිථ ඳක්ඹයි, ජනතහ විමුක්ති මඳයමුණයි සිුප ථශ 

මිනී භළරීේ පිළිඵ මේ යටට අපි කිඹන්න අල  නළවළ. ඒථ 

ජනතහ දන්නහ. ඒ නිහ ඒ  ළන කිඹන්න අල තහක් නළවළ. 

මරහනහරඪ  රු භන්ත්රීකතුභනි, ඒ හමනිභ මේ සි්ධධිඹ 

පිළිඵ මඳොලීසිඹ භන්න් 23ළනි දහ නීත නුකූර භමවේසත්රයහත් 

අධිථයණඹට ථරුණු හර්තහ ථශහ. අධිථයණඹට ථරුණු හර්තහ 

ථශහභ අමනක් ඳහර්ලසඹ ථළනහ. ඊට ඳසමේ අධිථයණමඹන්භ 

කිේහ, යජම  ආඹතනලින් අදහශ හර්තහ  න්න කිඹරහ. අපි 

ඳරිය අධිථහරිඹට, ජර ේඳත් භණ්ඩරඹට, ආමඹෝජන 

භණ්ඩරඹට, ඒ හමනිභ ය ඳරීක්ථ මදඳහර්තමේන්තුට ඒ 

ඳරීක්ණ හර්තහ සිඹල්රභ රඵහ මදන්න කිේහ. ඒ ආඹතන 

සිඹල්රභ කිේහ, දිහඳතිතුභහටත් ථහටත් මනොමයි හර්තහ 

මදන්මන් අධිථයණඹටයි; ඒ හර්තහ අධිථයණඹට ඉදිරිඳත් ථශ 

යුතුයි කිඹරහ. ඊශඟ තිඹ අතුශත අධිථයණඹට ඒ සිඹලුභ හර්තහ 

ඳළමිමණනහ.  තවනේ නිමඹෝ ඹක්  න්නභ ඕනෆ නිහ මේ 

පිරිට කිේහ, භව ජන විමයෝධඹක් භඟ උහවිඹට ථරුණු 

ඉදිරිඳත් ථයන්න කිඹරහ. ඳළමිණිලි 4ක් දළේභහ. ඒ ඳළමිණිලි 4ත් 

එක්ථ ඳසු දහ අධිථයණඹට ගිඹහට ඳසමේ ඒ ඳහර්ලසඹ කිේහ, 

ඳළමිණිලි 4 අයින් ථය  න්නහ කිඹරහ. ඊට ඳසමේ උහවිඹ ුපන්  

ීරන්ුප වුමණ්, යජම  ආඹතනලින් අදහශ හර්තහ ඉදිරිඳත් ථශහට 

ඳසමේ ීරන්ුපක් රඵහ මදන්නේ කිඹන එථයි.  

මරහනහරඪ  රු භන්ත්රීකතුභනි, ඒ ථර්භහන්තලහරහ ළසීභ 

වහ යජඹ විධිඹට ඳරිය අධිථහරිඹ වහ ආමඹෝජන භණ්ඩරඹ 

විසින් අල  මලිථ ක්රිිඹහ භහර්   ත්තහ හමනිභ, මඳොලීසිඹ 

විසිනුත් විමලේමඹන්භ නීතිඹ වහ හභඹ පිළිඵ අධහනඹ මඹොමු 

ථයරහ අසථහ තුනක් භමවේසත්රයහත් අධිථයණඹට ගිටුන් මේ වහ 

තවනේ නිමඹෝ ඹක් රඵහ මදන්නඹ කිඹන ඉල්ලීභ ථශහ.  

එභ නිහ අපි ඉතහභත් ඳළවළදිලි වන් ථයන්මන් මභළනි 

තත්ත්ඹක් තිබුණත්, අද මේ  රු බහ මනොභඟ ඹන සුළු 

ථරුණු ථහයණහ මේ  රු බහ තුශ විලහර ලමඹන් කිේ ඵයි.   

 
මරහනහරඪ භන්ත්රීකතුභහ 
(மனமரங்கும்  உமைப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

 රු අභහත තුභනි, ඔඵතුභහට ත විනහඩිඹථ ථහරඹක් 

තිමඵනහ. 
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[ රු  රන්ත අරගිඹන්න භවතහ] 
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 රු රන්ත අරගිඹන්න භවතහ 
(ரண்புறகு னெந் அனகறன்ண) 

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 

මරහනහරඪ  රු භන්ත්රීකතුභනි, ඒ හමනිභ මේ සි්ධධිඹ 

ේඵන්ධමඹන් මේ න විට භමවසත්රයහත් අධිථයණම  ඳරීක්ණ 

ථටයුතු සිුප මමින් ඳතිනහ. ඊට අභතය යහජ  ආයක්ථ 

අභහත හංලමඹනුත් ඳරීක්ණ ථටයුතු සිුප මමින් ඳතිනහ. ඒ 

ීරන්ුප ීරයණ ක්රිිඹහත්භථ කිරීභ වහ යජඹ  මභොනභ 

ආථහයඹකින්ත් ඳසුඵට න්මන් නළවළයි කිඹන එථ භභ ඉතහභත් 

 ීමභකින් යුතු කිඹනහ. අධිථයණඹ මේථට භළදිවත් මරහ 

ඳරීක්ණ ථටයුතු ආයේබ ථය තිමඵනහ. ඒ හමනිභ මඳොලීසිඹ 

ඳළත්මතන් ව යුද වමුදහ ඳළත්මතනුත් ඳරීක්ණ ආයේබ ථය 

තිමඵනහ. මේ ඳරීක්ණලින් මවළිදයවු න ථරුණු අනු කුභන 

තයහතියභථ මථනකු ේඵන්ධමඹන් වුත් ඒ ීරන්ුප ීරයණ 

ක්රිිඹහත්භථ කිරීභ වහ අනිහර්ඹමඹන්භ  අල  ථටයුතු යජඹ 

ථයනහ.  මේ  රු ඳණ්ඩු ඵණ්ඩහයනහඹථ ඇභතිතුභහත් උහවි 

ගිඹහ. ඇභතියමඹක් මරහ එතුභහත් උහවි ගිඹහ. අමප් ඳශහත් බහ 

භන්ත්රීකරු, ප්රහහම්ධශීඹ බහ බහඳතිරු ේඵන්ධමඹන් වුත් නීතිඹ 

ක්රිිඹහත්භථ මනහ.  භභ  ීමභකින් යුතු කිඹන්මන් මේ සි්ධධිඹ 

පිළිඵ අනිහර්ඹමඹන්භ අපි ථන හටු න ඵයි. ඒ පිළිඵ 

 ළටලුක් නළවළ. ඔඵතුභන්රහ හමනි කිුකල් ථඳුළු මනොමයි, අපි 

මවශන්මන්. ජනතහමනි මේ  ප්රහලසනඹ ළඵෆ මර අපි දන්නහ. 

අපි ඒථ අමඵෝධ ථය ම න තිමඵනහ. ඒ නිහ අති රු 

ජනහධිඳතිතුභහත් විමලේමඹන්භ අමප් දිස්රිOක් නහඹථතුභහත් මේ 

ප්රහලසනඹ ආයේබ වුණු අසථහමේ සිටභ ඒථ නියහථයණඹ ථය 

 ළනීභ වහ ප්රහම්ධලඹ නිමඹෝජනඹ ථයන භවජන නිමඹෝජිතඹන් 

න අඳට විලහර ලක්තිඹක් රඵහ ුපන්නහ.  

මරහනහරඪ  රු භන්ත්රීකතුභනි, ඒ හමනිභ මේ  තුළින් 

ජනතහමනි ප්රහලසනඹ දහථහලිථභ විහ  ළනීභ වහත් අල  

සිඹලුභ විඳුේ මේ න විට රඵහ  ජ තිමඵනහ.  අති රු 

ජනහධිඳතිතුභහමනිත්,  රු ඵළසිල් යහජඳක් භළතිතුභහමනිත් 

මභමවඹවීභ ඹටමත්  භවය ව  ේඳව ප්රහම්ධලහසී ජනතහට 

ඉතහභත් මථටි ථහරඹක් තුශ ඒ විඳුේ රඵහ  ජභට ථටයුතු 

ථයනහඹ කිඹන එථ වන් ථයමින් භභ නිවඬ මනහ.  

 
මරහනහරඪ භන්ත්රීකතුභහ 
(மனமரங்கும்  உமைப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

මඵොමවොභ සතුතියි. මීශඟට  රු අජිත් පී. මඳමර්යහ භන්ත්රීකතුභහ.  

 
[අ.බහ. 5.11] 

 
 රු අජිත් පී. මඳමර්යහ භවතහ 
(ரண்புறகு அஜறத் பீ. சதமர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

මරහනහරඪ  රු භන්ත්රීකතුභනි, අර, ඳරිප්පු ආ ජ බහණ්ඩරට 
ඵුප ඳළනවීභ පිළිඵ විහදඹ දළන් නීතිඹ, හභඹ, ඳරිය දූණඹ 
පිළිඵ විහදඹක් ඵට ඳරිර්තනඹ මරහයි තිමඵන්මන්. ඒ නිහ  
 රු රන්ත අරගිඹන්න නිමඹෝජ  ඇභතිතුභහ නඟපු 
ථහයණහරට පිළිතුරු මදන්නට භභ ඔඵතුභහම න් අය 
ඳතනහ. ඒ හමනිභ විඹ බහය  රු අභහත තුභහත් එතුභහමනි 

ථථහමේ මථොටක් මර වන් ථශහ- 

 
මරහනහරඪ භන්ත්රීකතුභහ 
(மனமரங்கும்  உமைப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

84(5) සථහය නිමඹෝ ඹ ඹටමත් ඕනෆ නේ, මදඳහර්ලසම භ 

ථථහ ඉත් ථයන්නත් පුළුන්.  

 රු අජිත් පී. මඳමර්යහ භවතහ 
(ரண்புறகு அஜறத் பீ. சதமர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

එමවභයි, මරහනහරඪ  රු භන්ත්රීකතුභනි. එමවභ ථයනහ 

නේ, අද දමේ ථථහ ඔක්මථොභ ඉත් ථයන්න මනහ. ඒ නිහ 

භභ ටුතනහ, භමනි ථථහ ඉත් න්මන් නළවළයි කිඹරහ.  

මරහනහරඪ  රු භන්ත්රීකතුභනි,  රු රන්ත අරගිඹන්න 

නිමඹෝජ  ඇභතිතුභහ වන් ථශ ආථහයඹට අද තිමඵන ප්රහලසනඹ 

ඇත්ත ලමඹන්භ මේ ඳරිය දූණඹට මේ ථර්භහන්තලහරහ   

කි යුතුද, මනත් ආඹතනඹක්   කි යුතුද, නළත්නේ ඒථ 

මනත් ප්රහලසනඹක්ද කිඹන එථ මනොමයි. ඒථ ළද ත් ප්රහලසනඹක්. 

එඹ විද හනුකූර හර්තහන් භත විහ  ත යුතුයි. භභ  රු 

රන්ත අරගිඹන්න නිමඹෝජ  ඇභතිතුභහ භඟ එථඟ මනහ,  

ඳරිය දූණඹ පිළිඵ ප්රහලසනඹ ප්රහමේලමභන් විහ  ත යුතු 

ප්රහලසනඹක් ඵට. ඒ හමනිභ එතුභහ මේ ප්රහලසනඹ විඳීභට භළදිවත් 

වුණු ඵ භභ දන්නහ. භභ ඊම ත් රඳහටුනී ළඩටවනථ ජ 

එතුභහමනි නභ වන් ථයරහ කිේහ එතුභහත් මේ ප්රහලසනඹට 

භළදිවත් වුණු මථමනක් කිඹරහ. වළඵළයි, දළන් තිමඵන ප්රහලසනඹ 

හභථහමී ජනතහ උ්ධමඝෝණඹක් භළඬලීභ වහ අධිථ මර 

ඵරඹ ඳහවිච්චි කිරීභ පිළිඵ ප්රහලසනඹක්. මේථ ප්රහජහතන්ත්රයහදඹ 

පිළිඵ ප්රහලසනඹක්. මේථ ආණ්ඩුක්රේභ  සථහමේ 14ළනි 

 සථහමන් වතිථ ථය තිමඵන රැසවීමේ නිදව, අදවස 

ප්රහථහල කිරීමේ නිදව පිළිඵ ප්රහලසනඹක්. මලිථ අයිතිහසිථේ 

උල්රංඝනඹ කිරීභ පිළිඵ ප්රහලසනඹක්. මේථ සිවිල් ජනතහ 

තභන්මනි විමයෝධඹ ඳශ කිරීභ ඳශමුළනි තහට ථශ මදඹක් 

මනොමයි. මේ යමට් ඉතිවහම , මරෝථ ඉතිවහම  පුයහභ සිුප 

වුණ ංසි්ධධිඹක්. සිවිල් ජනතහ උ්ධමඝෝණ ථය්ධ ජ නීතිඹ තුශ 

උ්ධමඝෝණ ථයනහ. ඒථ මවොයි. භවය මරහට නීතිමඹන් 

එළිඹට ඳනිනහ.  

 ඳහරථමඹෝ තභන්මනි ුපථට ඇහුේ ථන් මදන්මන් නළති 
මථොට, ඳහරථමඹෝ තභන්මනි මේදනහට  ඇහුේ ථන් මදන්මන් 

නළති මථොට, ඳහරථමඹෝ තභන්මනි ප්රහලසන  ළන  ංමේ ජ නළති 

මථොට ජනතහ ආමේ මඹන් ළඩ  ථයනහ. ඒ මේරහට තභයි, 

සිවිල් ජනතහමනි ආයක්හ වහ පුහුණු රඵපු, ඒ පිළිඵ 

ථස ථයපු මඳොලීසිඹ ව මඳොලීසිම  ථළයලි භර්දන ඒථථ 

තිමඵන්මන්. ඒ ඒථථරට තුය විදින උඳථයණ රඵහ  ජරහ 

තිමඵනහ. ඒහට ථඳුළු  ෆස රඵහ  ජරහ තිමඵනහ.  නිඹමිත දි , 

ඳශර ටුත ඵළටන් මඳොල්රක් රඵහ  ජරහ තිමඵනහ. යඵර් උණ්ඩ 

තිමඵනහ. ඒහ බහවිත කිරීභ තභයි නීතිම  සීභහ ඉක්භව 

උ්ධමඝෝණථරුන් වහ භඟ තිමඵන  නුමදනු මබ්යහ  න්නහ 

ක්රේභඹ. එමවභ ථශහභ හභඹ ආයක්හ කිරීභ මනුමන් ඒ සිුප 

මන ජීවිත වහනිඹ අභ මනහ; තුහර අභ මනහ; හභඹ 

ආයක්හ ථයන්න පුළුන්ථභ රළමඵනහ. රංථහමේ මඳොලීසිඹ 

ුපර්ර මඳොලීසිඹක් මනොමයි. ංඛ හමන් විලහර මච්ච, 

මඵොමවොභ ඳවසුථේ තිමඵන, මීට ථලින් අපි ඳත්පු මභළනි 

උ්ධමඝෝණර ජ ඒහ ඳහරනඹ කිරීභ වහ  ඵරඹ ඳහවිච්චි ථයපු, 

එමවභ ථයන්න පුළුන් ඵ මඳන්පු මඳොලීසිඹක්. වළඵළයි, ඒ 

මඳොලීසිඹ මනුට ත්රයසතහ ජන් භඟ යුද ථශ භහනසිථත්මඹන් 

යුක්ත ඒ  වමුදහ ඒ සථහනඹට එන්න අණ ුපන්නු මථනහ ථවුද?  

මරහනහරඪ  රු භන්ත්රීකතුභනි, ඔඵතුභහත් ටුටපු 

භමවේසත්රයහත්යමඹක්. ප්රහලසනඹක් දිවහ හධහයණ ඵරන්න පුළුන් 

පු්ධ රමඹක්. එදහ ආපු මේ පිරි ඳවය  ජභට ථලින් ථමශේ කුභක්ද? 

ඔවුන් භහධ මේ ජන්ට තර්ජනඹ ථශහ. ඔවුන්මනි ඒ අදව ඉපු 

නළති දක්, එඩිතය භහධ මේ ජන් අමප් යමට් ඉන්නහ. සහධීන 

ළඩ ථයන්න පුළුන් භහධ මේ ජන් අමප් යමට් ඉන්නහ. ඔවුන්ට 

ඉත් මන්න ීම ඳභණින් ඉත් මන්මන් නළති වධර්ඹ 

ේඳන්න භහධ මේ ජන් මේ යමට් ඉන්නහ. වමුදහ ඒ 

භහධ මේ ජන්ට තර්ජනඹ ථශහ, මේහ ඡහඹහ රඳ ත මනොථයනු; 

මේහ වීඩිමඹෝ  ත මනොථයනු; මභතළනින් ඉත් මනු; නළත්නේ 
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ගුටි ථනු; නළත්නේ භළරුේ ථනු කිඹරහ. ඒ අඹට  ළහුහ; තර්ජනඹ 

ථශහ. ඒත් අමප් භහධ මේදින් ඒ මච්ච සිුපවීභ හර්තහ ථයපු නිහ 

මේ මච්ච භවහ අඳයහධඹ ඟන්න ඵළරි මදඹක් ඵට ඳත් මරහ 

තිමඵනහ.  ඒහ මඳොලීසිඹ ථශහ මන්න පුළුන්, වමුදහ ථශහ 

මන්න පුළුන්, මනත් සිවිල් පිරික් ථශහ මන්න පුළුන්. මේ 

යමට්, මේ  මරෝථම  ඳළළත්භට අල  ථයන ඉතහභ ළද ත් 

මේඹක් ථයන ඒ ම ෞයනීඹ භහධ මේ ජන්ට භභ ප්රහණහභඹ 

පිරිනභන්න ථළභළතියි, නිර්ී ත ථටයුතු ථයරහ ඒ ඉතහභ ළද ත් 

හක්ෂි ඉතුරු ථයරහ භහජඹට, අඳට මඳන්පු එථ  ළන. ඒ 

ම ෞයඹ අපි ඔවුන්ට මදන්න ඕනෆ. වළඵළයි භභ අවන්න ථළභළතියි, 

ඒ භහධ මේ ජන්මනි ම ෞයඹ ආයක්හ ථයන්න භහධ  ආඹතන 

ථටයුතු ථශහද, භහධ  ආඹතන ටුමිථරුන් ථටයුතු ථශහද කිඹරහ. 

තභන්මනි භහධ මේ ජන්ට මච්ච ප්රහවහය, තභන්මනි භහධ මේ ජන්ට 

මච්ච තුහර, තභන්මනි භහධ මේ ජන්මනි ුපථ  ළන ංමේ ජ 

මනොන භහධ  ටුමිථරුන් ඉන්නහඹ කිඹන ථහයණඹ අඳට 

මත්රුේ ගිටුල්රහ තිමඵනහ. ඒ නිහ  මේ යමට් ඉන්න මශ්රතේසඨ, 

ලක්තිභත්, තරුණ, වධර්ඹන්ත භහධ මේ ජන් මත්රුේ  ත යුතු 

මදඹක් තිමඵනහ, මේ යට මනුමන්, භහධ  මනුමන් 

අනහ තම  ථයන්නට තිමඵන මභමවඹ ඉතහ අධිථයි කිඹරහ. 

භර්දනථහරී ආණ්ඩුක් තභන්මනි ඳළළත්භ මනුමන් ඕනෆභ 

මදඹක් ථයනහ -ඕනෆභ මථමනකුට මඩි තිඹනහ, ඕනෆභ 

මථමනකු භයනහ- කිඹන ඒ තත්ත්ඹට ඹ්ධ ජ භහධ ඹට අයිතිඹක් 

තිමඵනහ ත , ත  මර හර්තහ ථයන්න. ඳක්ඳහීර අර්ථ 

වියණ මදනහ මනුට ත , ත  මර හර්තහ ථයන්න. 

එළනි භහධ මේ ජන් ඉන්නහ. එළනි භහධ  බහවිතඹ අ ඹ ථයන 

භහධ මේ ජන් ඉන්න ඵත් භභ කිඹන්න ථළභළතියි.  

මරහනහරඪ  රු භන්ත්රීකතුභනි,  ඳහල් ඹන අටුංථ දරුමෝ, 

රැකිඹහට ගිටුල්රහ එන අඹ මවොඹ මවොඹහ, මඳමනන මඳමනන 

භහනම  ඉරක්ථ ථයරහ ත්රයසතහ ජන්ට මඩි තිඹන්නහ මේ මඩි 

තිඹපු මේ වමුදහට තභයි අපි එදහ මඵෝධි පජහ ඳත්රහ ආශිර්හද 

ථමශේ. යු්ධධඹ දිනරහ අමප්  භට එන මථොට -යු්ධධඹ දිනරහ 

ඵණ්ඩහය භට එන මථොට- භහත් ඒ යණ විරුන් භඟ එථතු 

මරහ ඔවුන්මනි නිහරට ගිටුල්රහ ඒ ප්රීසතිඹ මඵදහ  ත්තහ. 

අමන්, අමප් යට මනුමන් මේ තයේ ථළඳවීේ ථයපු යණ 

විරුන්ට ජඹ මේහ කිේහ, යු්ධධඹ තිමඵ්ධ ජත්, යු්ධධඹ අන් 

වුණහභත්.  

''එථ දථ ම්ධල මප්රහේමිඹහ ත දථ ම්ධල මද්රපෝටුමඹක් 

මනහ.'' කිඹරහ  එදහ විභල් වීයංල භළතිතුභහ කිඹන මථොට,  

අඳට එථ ඳහයටභ ඒථ මත්රුේ  න්න ඵළරි වුණහ.  අපි එථ ඳහයභ 

විභල් වීයංල භළතිතුභහත් භඟ එථඟ වුමණ් නළවළ. එදහ එමවභ 

කිේමේ ජනයහල් මෂොන්මේථහ  ළනයි. වළඵළයි, එදහ ම්ධල මප්රහේමින් 

මර ටුටපු මේ වමුදහ අද ආණ්ඩුට ථමඩ් ගිටුල්රහ, නීති විමයෝධි 

අනීතිථ අණ පිළිඳළදරහ, අටුංථ නියහයුධ මිනිසුන්ට ඉරක්ථ 

ථයරහ මඩි තඵරහ -ඔළුට මඩි තඵරහ- භයණ මථොට, දළන් අඳට 

මඳමනනහ, අඳට මත්මයනහ,  ''ඔේ, එදහ ම්ධල මප්රහේමින් අද ම්ධල 

මද්රපෝටුන් ඵට ඳත් මමින් තිමඵනහ.'' කිඹරහ. මේථ භවහ 

අහනහක්. භභ මේ මශ්රතේසඨ යණ විරුන්ම න් ආඹහචනඹ 

ථයනහ, ඳක් ඳහට මේදඹක් නළති ආඹහචනඹ ථයනහ, 

''ථරුණහථය ආණ්ඩු මනුමන් ථමඩ් ඹන්න එඳහ,  ඔඵමනි 

යුතුථභ යමට් හභඹ ආයක්හ කිරීභයි, වමුදහට ඳළරුණු 

 ීමභක් තිමඵනහ, ඒ නීතිම  යහමු ඇතුමශේ ඒ  ීමභ ඉටු  

ථයන්න, ඔඵට ළයුපණු තළන නිළරැදි ථය  න්න'' කිඹරහ.  ඒ අණ 

 ජපු, අද ළඟවිරහ ඉන්න, ''අමන් භභ නේ මනොමයි. භභ දන්මන්ත් 

නළවළ.'' කිඹන පු්ධ රඹන් ඔඵ මනුමන් මඳනී ඉන්මන් නළවළ.  

මරහනහරඪ  රු භන්ත්රීකතුභනි, චන්ද්රපමල්ඛහට, රථහන්තට, 

ඉවළින් ආපු අණක් භත ඳවය  ජරහ ඉතහභ ඳවත් විධිඹට ටුරිවළය 

ථයපු අඹ ඳහනුපය භවහධිථයණමඹන්  ජපු ීරන්ුප භත ටුය ම දයට 

ඹන මථොට, එදහ ඒ අණ  ජපු මිනිසසු ජනහධිඳති ආයක්ථ අංලම  

ඒ මඳොලිස නිරධහරින් මනුමන් අද මඳනී ඉන්මන් නළවළ; ථථහ 

ථයන්මන් නළවළ; ඒ ඳවුල්  ළන ඵරන්මන් නළවළ. ඒ නිහ භභ මේ 

යමට් මඳොලීසිඹට, මේ යමට් වමුදහට කිඹනහ, ''ථරුණහථය 

ප්රහජහතන්ත්රයහදි අයිතිහසිථේ ඹටඳත් ථයන, භර්දනථහරි ප්රහතිඳත්ති 

භත ථටයුතු ථයන ආණ්ඩුමේ නීති විමයෝධි අණ පිළි න්න එඳහ'' 

කිඹරහ. නීතිමඹන් දක්හ තිමඵන, නීතිඹ තුශ තිමඵන සීභහ තුශ 

ථටයුතු ථයන්න. ඔඵ  ළන අඳ තුශ විලහර ම ෞයඹක් තිමඵනහ. 

ඒ ම ෞයඹ රැථ  න්න. ඔඵ මේ භහති ූමමිඹ ආයක්හ ථශහ. 

එල්ටීටීඊ ත්රයසතහදඹ ඳයහජඹට ඳත් ථශහ. එල්ටීටීඊ ත්රයසතහදඹ 

ඳයහජඹට ඳත් ථයපු ම ෞයඹ රැථ  න්න.  එමවභ මනොමයි නේ, 

විභල් වීයංල භළතිතුභහ කිේහ හමනි අඳටත් වළරිරහ කිඹන්න 

මනහ, ''එදහ ම්ධල මප්රහේමින් ව ඔඵ අද ම්ධල මද්රපෝටුන්'' කිඹරහ. ඒ 

ථථහ අව න්න  ඉඩ තිඹහ  න්න එඳහ. යමට් ජනතහ, අටුංථ 

මිනිසුන් නඟන වඬයි අඳ මේ නඟන්මන්. යමට් ුපප්ඳත් අටුංථ 

මිනිවහ අද වමුදහ  ළන කිඹන ම්ධ තභයි මේ කිඹන්මන්. 

නීතිඥරුන් වමුදහ  ළන කිඹන ම්ධ තභයි මේ කිඹන්මන්. 

ශි ඹන් වමුදහ  ළන කිඹන ම්ධ තභයි මේ කිඹන්මන්. භභ 

වමුදහට කිඹනහ, ''නීති විමයෝධි අණ පිළිඳදින්න එඳහ, ඔඵ මේ 

භහති ූමමිඹට ආදමර් නේ නීති විමයෝධි අණ පිළිඳදින්න එඳහ, ඔඵ 

මේ භහති ූමමිඹට ආදමර් නේ සිවිල් නියහයුධ අටුංථ  

පුයළසිඹන්ට මඩි තිඹන්න එඳහ, එමවභ මඩි තළබුමොත් ඔඵ 

ම්ධල මද්රපෝටුමඹක් මනහ, යු්ධධඹ දිනරහ අත් ඳත් ථය ත්තු පින 

අටුමි මනහ.'' කිඹරහ.  

මරහනහරඪ  රු භන්ත්රීකතුභනි, මේ ඔක්මථෝභ ම්ධල් 

භළ්ධම්ධ අද නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භළතිතුභහ කිඹනහ අලුත්භ 

ථථහක්. එදහ වමුදහ ප්රහථහලථ ්රිලමනිඩිඹර්යඹහ මඵොමවොභ 

අතහර්කිථ විධිඹට ම ොතරහ ම ොතරහ,  තුන්න ඳහර්ලසඹක්, 
වතයන ඳහර්ලසඹක් එතළන ටුටිඹහ. ඔවුන්මනි වුභනහන් අනුයි 

ථටයුතු ථමශේ කිඹරහ කිඹන මථොට මිනිසසු ටුනහ වුණහ, මභොන 

විටුළු ථථහක්ද මේ භනුසඹහ කිඹන්මන්, රජ්ජහ නළ්ධද මභමවභ 

කිඹන්න කිඹරහ. දළන් කිඹනහ වමුදහ ඒ සි්ධධිඹ  ළන අබ න්තය 

ඳරීක්ණඹක් ඳත්නහ කිඹරහ. මරහනහරඪ  රු භන්ත්රීකතුභනි, 

වමුදහමේ අබ න්තය ඳරීක්ණඹක් කිඹන්මන් ''මවොයහමනි 

අේභහම න් මප්න අවනහ'' හමනි ළඩක්. [ඵහධහ කිරීභක්] ඒථ 

මවොයහමනි අේභහම න් මප්න අවනහ හමනි ළඩක්. ඒ නිහ 

වමුදහමන් ඳරිඵහටුය ව, සහධීන -ළඵෆ මර සහධීන- 

විනිලසචඹථරුන්ම න් යුක්ත ඳරීක්ණ මථොමින් බහක් ඳත් 

ථයන්න අල යි. විශ්රතහභ ගිඹ වළභ විනිලසචඹථහයයඹහභ සහධීන 

නළවළ. ධුය දයන, ළඵෆ මර සහධීන, වළමභෝටභ පිළි න්න 

පුළුන් විනිලසචඹථහයරුන්ම න් යුක්ත ඳරීක්ණ මථොමින් 

බහක් ඳත් ථයන්න අල යි කිඹහ භභ කිඹනහ. එමවභ නළති 

වමුදහමේ අබ න්තයමඹන් ථයන ඳරීක්ණඹකින් මේ  ත ඹ 

මොඹහ  න්න මන්මන් නළවළ.  
 

 රු අල්වහජ් ඒ.එච්.එේ. අසර් භවතහ 
(ரண்புறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

Sir, I rise to a point of Order. 
 

මරහනහරඪ භන්ත්රීකතුභහ 
(மனமரங்கும்  உமைப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

රීති ප්රහලසනඹ නඟන්න  රු අසර් භන්ත්රීකතුභහ. 

 
 රු අල්වහජ් ඒ.එච්.එේ. අසර් භවතහ 
(ரண்புறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

Sir, it is the generally accepted practice that if 

something goes on in the army, the army conducts its 

own investigation. That is also the normal procedure all 

over the world.  
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මරහනහරඪ භන්ත්රීකතුභහ 
(மனமரங்கும்  உமைப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

That is not a point or Order.  රු අජිත් පී. මඳමර්යහ 

භන්ත්රීකතුභහ ථථහ ථයන්න.  

 
 රු  ඹන්ත ථරුණහතිරථ භවතහ 
(ரண்புறகு கந்  கமெரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
අඳයහම්ධ මරහ. එතුභහ තභ දන්මන් නළවළ නීති.  

 
 රු යන්ජන් යහභනහඹථ භවතහ 
(ரண்புறகு ன்ஜன் ரரக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

ඔච්චය ඹට ගිටුල්රහත් නීති දන්මන් නළවළ.  

 

 රු අජිත් පී. මඳමර්යහ භවතහ 
(ரண்புறகு அஜறத் பீ. சதமர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

මරහනහරඪ  රු භන්ත්රීකතුභනි, ඒ හමනිභ ඉතහභ ළද ත් 
ප්රහලසනඹක් තිමඵනහ මේ යමට් ඵරධහරින් උත්තය මදන්න ඕනෆ. ඒ 
තභයි, ඒ වමුදහ ළලිමේරිඹට ඹන්න, එක්මථනකු මදන්නකු 
මනො ේපර්ණ වමුදහ අනුඛණ්ඩඹක්භ ළලිමේරිඹට ඹන්න අණ 
ුපන්නු පු්ධ රඹහ ථවුද කිඹන එථ. ඒ පු්ධ රඹහ යමට් 

මේනහධිනහඹථඹහද? ඒ පු්ධ රඹහ ආයක්ථ මල්ථේයඹහද? ඒ 
පු්ධ රඹහ වමුදහඳතියඹහද? ඒ පු්ධ රඹහ වමුදහ මයජිමේන්තුථ 
ප්රහධහනිමඹක්ද?  

අමප් ඥහනහය වහමුුපරුමෝ කිඹන විධිඹට ඒ පු්ධ රඹහ 
ඥහනහය වහමුුපරුමෝද කිඹරහ මවළිදයවු ථයන්න අල  නහ. 
මරහනහරඪ  රු භන්ත්රීකතුභනි, එමවභ නිමඹෝ ඹක් ුපන්නහ නේ, 
ඒ නිමඹෝ ඹ ුපන්මන් ථදහද, ඒ නිමඹෝ ඹ ුපන්මන් මභොන නීතිඹක් 
ඹටමත්ද කිඹහ කිඹන්න අල යි. [ඵහධහ කිරීභක්] ඒථ දළන  න්න 
මේ යමට් ජනතහට අයිතිඹක් තිමඵනහ. මරහනහරඪ  රු 

භන්ත්රීකතුභනි, - [ඵහධහ කිරීභක්]  

 
 රු භන්ත්රීකයමඹක් 
(ரண்புறகு உமைப்தறணர் ஒமெர்) 

(An Hon. Member) 
ළලිමේරිඹ  ළන අවන්මන්. [ඵහධහ කිරීභක්]  

 
 රු අජිත් පී. මඳමර්යහ භවතහ 
(ரண்புறகு அஜறத் பீ. சதமர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

මරහනහරඪ  රු භන්ත්රීකතුභනි, දළන් අඳට මඵොමවොභ ඵයඳතශ 

ප්රහලසනඹක් භතු මරහ තිමඵනහ. එථ අතකින් මේ යමට් අමප් 

ආදයණීඹ යණ විරුමෝ නීති විමයෝධි අණ පිළිඳදිමින් අමප් 

අටුංථ, නියහයුධ ශි ඹන්ට, ථේථරුන්ට, ම ොවිඹන්ට මඩි 

තඵන මේ මරහමේ අමප් යමට් ආඩේඵයථභ  ළන දළන් ප්රහලසනඹක් 

තිමඵනහ.  

ඊම  මථොශම දකුණ චීන යහඹ ජනහධිඳතිතුභහ විිත ථශහ. 

මභඹ, අමප් යමට් ඉතහභ ළද ත් අසථහක්.  ආණ්ඩු මඵොමවොභ 

ආඩේඵයමඹන් ඒ  ළන ථථහ ථයනහ. ශ්රීව රංථහමේ සිතිඹභ මනස 

වුණහඹ කිඹනහ. Google Map එථ මනස වුණහඹ කිඹනහ. 

වළඵළයි මරහනහරඪ  රු භන්ත්රීකතුභනි, ඊම  මථොශම දකුණ චීන 

යහඹ විිත කිරීමේ උත්ම  ජ ජහතිථ ගීඹ  ළයුමේ නළවළ. භහ අද 

අභහත තුභහම න් එභ ප්රහලසනඹ ඇහුහ. එතුභහ එඹට පිළිතුරු 

ුපන්මන් නළවළ. අදහශ   කි යුතු නිරධහරින්ට මඳෞ්ධ ලිථ ථථහ 

ථයරහ දළන  ළනීමභන් ඳසු භහ   ීමමභන් කිඹනහ, ඊම  

මථොශම දකුණ චීන යහඹ විිත කිරීමේ උත්ම  ජ ජහතිථ ගීඹ 

 ළයුමේ නළවළයි කිඹරහ. අපි චීනහට මේ තයේ ඹටද? අපි චීනහට මේ 

තයේ ඹටත්ද? මරහනහරඪ  රු භන්ත්රීකතුභනි, මේ යහඹ BOT -

Build-Operate-Transfer- ක්රේභඹට ථස ථයපු යහඹක්. චීන්නු 

වළුපහ, චීන්නු ඳහරනඹ ථයනහ, ගිවිසුභ අනු ත අවුරුුප 

 ණනථ ජ ඔවුන් රහබ උඳඹහ  ත්තහට ඳසමේ ඒ යහඹ අඳට බහය 

මදනහ. එටු තිමඵන උඳහඹ භහර්ගිථ ථහයණඹ  ළන භහ මේ 

මරහමේ හද ථයන්න ඹන්මන් නළවළ. එඹ මනභ ථථහක්. 

වළඵළයි අමප් ූමමිම , අමප් යමට් වදපු යහඹ විිත ථයන 

මරහමේ ජහතිථ ගීඹ  ඹන්නට ඉඩ මනොමදන්නට තයේ මේ යමට් 

චීනහට ඇති වයිඹ මභොථක්ද? ඒ උත්ම  ශ්රීව රංථහමේ ජහතිථ 

මථොඩිඹ ඔහ තිබුණහ. භහ නළවළයි කිඹන්මන් නළවළ. ප්රහධහන 

පීඨිථහ අර ජහතිථ මථොඩිඹ ඔහ තිබුණහ, මරහනහරඪ  රු 

භන්ත්රීකතුභනි. වළඵළයි ඊම  ඳළළති උත්ම  ජ ශ්රීව රංථහමේ ජහතිථ 

මථොඩි ප්රහභහණඹට ඩහ ළඩි  ණනක් චීන මථොඩි ඔහ තිබුණහ. 

මභඹ තභයි අද අමප් යමට් භතුමරහ තිමඵන තත්ත්ඹ. අද මේ 

යමට්, මේ භහති ූමමිම  සහධිඳත ඹ චීනහට විකුණරහ තිමඵනහ.  

මරහනහරඪ  රු භන්ත්රීකතුභනි, මීට ය  ණනහථට ථලින් 

මේ ප්රහලසනඹ අප්රිාථහමේ ඇති වුණහ. චීනඹ අද මරෝථම  ඵරත් 

යටක් ඵ ඇත්ත. මර  ලක්තිඹ අතින් අද චීනඹ ඉදිරිමඹන් සිටින 

ඵ ඇත්ත. භෆතථ ජ චීනඹ උඳඹහ  ත් ධනඹ උඳඹහ  ත්මත් නතන 

ඹටත් විජිතහදි ක්රේභමේදඹන් තුශයි. මුළු අප්රිාථහමේභ ශ්රීවථ ූමමිඹ, 

ඒ හමනිභ ඛනිජ ේඳත් තිමඵන යහජ ඹන්ර ඒ යහජ  ඵරඹ වහ 

ේඵන්ධ මරහ ඒහම  ආණ්ඩු භහරු ථයන, ආණ්ඩු වදන 

පිළිමශථට චීනඹ අද ගිටුල්රහ තිමඵනහ. අප්රිාථහනු භවහ්ධවීඳම  

ඉතහ විලහර ඵරඹක් අද චීන ඹ ම ොඩ නඟහ ම න තිමඵනහ. 

සහධීන ජහතිථත්මඹන් යුතු අප්රිාථහ තුශ තිමඵන ඒ 

අයිතිහසිථේ ඹටඳත් ථයරහ අද  චීනම  අධිඳතිහදි ඵරඹ අප්රිාථහ 

භත ඳළටවිරහ තිමඵනහ. අද එඹ ඇමභරිථහටත් තර්ජනඹක් 

මරහ තිමඵනහ. වළඵළයි යු්ධධමඹන් ඳසමේ ඳහ අඳත් චීනම  

ආර්ථිථ උඳහඹ භහර් ඹන්රට අහු මරහ චීනම  ඉත්තකු ඵට, 

චීනම  ආර්ථිථ අල තහන් ඉටු ථයන මේහ ඳඹන්නකු ඵට 

ඳත් මමින් තිමඵනහ. අමප් ඳහරථමඹෝ චීන ණඹට, චීන මුදරට, 

චීන අනුග්රාවඹට ඹට මරහ අමප් යට චීනඹට විකුණමින් ඉන්නහ.  

ඒ විතයක් මනොමයි. මේ යමට් තිමඵන ප්රහධහන ඉදි කිරීේ 

සිඹල්රභ චීන භහ ේරට මදන්මන් හධහයණ මිරට මනොමයි, 

අධිථ මිරටයි. වේඵන්මතොට යහඹ ඉදි ථමශේ චීන භහ භක්. 

භත්තර ගුන් මතොටු මඳොශ ඉදි ථමශේ චීන භහ භක්. අධිමේගී 

භහර් ලින් අදිඹය ළඩි  ණනහක් ඉදි ථමශේ චීනඹයි. ඒ හමනිභ 

 මථොශම දකුණ චීන යහඹ   ඉදි ථමශේ  BOT  ක්රේභඹට;  යහඹ  

වදරහ, ඳහරනඹ ථයරහ, බහය  ජමේ ක්රේභඹට. දළන් අලුත් භ 

තත්ත්ඹක්. මේහ  ළන මිනිසසු ථළයළි  වනහ. ම්ධලඳහරන 

ඳක් නළති ථළයළි  වනහ. ධීයමඹෝ ථළයළි  වනහ. ශි මඹෝ 

ථළයළි  වනහ.   ේර අටුංථ මිනිසසු ථළයළි  වනහ.   

මරහනහරුඪ  රු භන්ත්රීකතුභනි, භට දළන් මතොයතුරු 

රළමඵනහ.   ආණ්ඩුට සි්ධධ මරහ තිමඵනහ. අද මනමථොට  

මේ යමට් ඳරිඳහරන දිස්රිOක්ථ 25ට භ වදිසි නීතිඹ ඳනන වදිසි 

නීති මයගුරහසි  ළට් නිමේදනඹ  ප්රහථහලඹට ඳත් කිරීභට  මුද්රපණඹ  

වහ යජ ම  මුද්රපණහරඹට ඹහ තිමඵනහ.  මේ යමට් අටුංථ 

මිනිසසු ප්රහජහතන්ත්රයහදඹ මනුමන් ටන් ථයනමථොට, ඒ 

මනුමන් සදහනේ මනමථොට, ප්රහධහන ම්ධලඳහරන ඳක් මේ 

යමට් ජනතහමනි අයිතිහසිථේ මනුමන්  ටන් ථයන්නට 

සදහනේ මනමථොට ආණ්ඩු ඒථට පිළිතුරු මදන්මන් වදිසි නීතිඹ 

ඳනරහයි.  

වදිසි නීතිඹ ථවුරුන්ට එමයටුද?  වදිසි නීතිඹ මේ යමට් 

අටුංථ මිනිහමනි අයිතිහසිථේරට එමයටුයි.  ථදහ මවෝ 

දථ මේ යමට්  වදිසි නීතිඹ  ඳනහ මේ යට ඳහරනඹ ථයන්නට 

උත්හව ථයන ඳහරථඹන්ට- යු්ධධඹ නළති  ප්රහජහතන්ත්රයහ ජ  

භහජඹක්  තුශ  වදිසි නීතිඹ ඳහවිච්චි ථශ  ඳහරථඹන්ට- අත් 

මච්ච ඉයණභ  ව ඉතිවහඹ කුණු ඵක්කිඹට ඹෆභ ර්තභහන 

ඳහරථඹන්ටත්  සි්ධධ මනහඹ කිඹන ථහයණඹ භතක් ථයමින් 

භමනි චන සල්ඳඹ අන් ථයනහ. මඵොමවොභ සතුතියි.  
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ඳහර්ලිමේන්තු 

මරහනහරඪ භන්ත්රීකතුභහ 
(மனமரங்கும்  உமைப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

සතුතියි. මීශඟට  රු මභොවහන් ප්රිාඹදර්ලන ද සිල්හ භන්ත්රීකතුභහ.  
 

 

[අ.බහ. 5.30] 

 
 රු මභොවහන් ප්රිාඹදර්ලන ද සිල්හ භවතහ 
(ரண்புறகு சரயரன் தறரறர்ண  ெறல்ர) 

(The Hon. Mohan Priyadarshana De Silva) 

මරහනහරඪ  රු භන්ත්රීකතුභනි, භ ට  ථථහ කිරීභට අසථහ 

රඵහ  ජභ ේඵන්ධමඹන් භහ තමුන්නහන්මේට සතුතින්ත මනහ.  

අද මේ  රු බහමේ හථච්ඡහට ඵඳුන් න්මන්  මුදල් 

අභහත හංලමඹන් ඳනහ ඇති විමලේ මමශ බහණ්ඩ  ඵුප ඳනත 

ඹටමත් නිඹභඹන් මදථක් - ළට් නිමේදන මදථක්- 

ේඵන්ධමඹනුයි. අද න හඹ ඳත්රය ඹට අදහශ   රු භන්ත්රීකතුභන්රහ 

ථථහ ථමශේ මඵොමවොභ අඩු මනුයි.  ඳසු ගිඹ දිනථ ළලිමේරිම ,  

යතුඳසර  ේභහනම  සි්ධධ මච්ච  ඒ ඉතහභ අහනහන්ත 

සි්ධධිඹ  ඳහදථ ථය ම න අද  විඳක්ඹ කිුකල් ථඳුළු මවශමින්, 

තභන්ම න් ගිලිහුණු ජනතහ ආදයඹ  නළත්නේ ජනතහමනි 

ම ෞයඹ  දිනහ   න්න මඵොමවොභ අහර්ථථ  උත්හවඹථ 

මඹමදනහ.  

මරහනරුඪ  රු භන්ත්රීකතුභනි, මේ සි්ධධිඹ පිළිඵ අඳ 

යජඹක් වළටිඹට ථන හටු මනහ. ඒ හමනිභ අති රු 

ජනහධිඳතිතුභහ මේ සි්ධධිඹ ේඵන්ධමඹන් ේපර්ණ ඳරීක්ණඹක් 

ථයන්නට  මේ මනමථොට අදහශ අංලරට  නි මඹෝ  රඵහ  ජ 

තිමඵනහ.  මභළනි සි්ධධීන් ශක්න්නට යජඹක් වළටිඹට යජඹ 

ඳළත්මතන්  ත යුතු  සිඹලු ක්රිිඹහ භහර් ඹන්  ම න තිමඵනහඹ 

කිඹහ භතක් ථයන්නට  ඕනෆ. මේ ේඵන්ධ මීට ළඩිඹ භමනි 

අදවස ප්රහථහල ථයන්නට ඹන්මන් නළවළ. නමුත් නළත තහක් 

ඉතහභත් පිළිකුමශන් යුක්ත  විඳක්ම  ක්රිිඹහදහභඹ  මවශහ 

දකිනහඹ කිඹන ථහයණඹත්   කිඹන්නට ඕනෆ.  

මරහනහරඪ  රු භන්ත්රීකතුභනි. අද විඳක්ඹ මනුමන් 

ථරුණු දළක් ව භවය  රු භන්ත්රීකතුභන්රහ  න හඹ ඳත්රයම  දක්හ 

තිමඵන ඵුප අඹ ථය  ළනීභ ේඵන්ධමඹන් ේපර්ණ ළයදි 

අර්ථථථනඹක් තභයි  මේ  රු බහට රඵහ ුපන්මන්.  භහ ටුතන 

වළටිඹට මේ අඹට අල  මරහ තිමඵනහ, භහධ  න්දර්ලන 

ථයන්න. මේ අඹ  අද ම්ධලඳහරනඹ ථයන්මන්  භහධ මඹන්. 

ජනතහ අතයට ගිටුන් ම්ධලඳහරනඹ ථයන්න ඵළවළ.  ඳත්තයඹට 

මවෝ රඳහටුනිඹට තභන්මනි ථථහ  දභහ  න්න තභයි මේ අඹ 

අදවස ථමශේ. මභතළන ජ කිේහ, ඵුප අඹ ථයනහඹ, මේ අඹ ථයනු  

රඵන ඵුප මුදල්ලින් ථයන්මන් මභොථක් ද කිඹන ථහයණඹ  මේ 

අඹ ඇහුහ. විමලේ මශ බහණ්ඩ ඵුප ඳනත ඹටමත් ංයුක්ත ඵ්ධද 

වඳුන්හ ුපන්මන්  මේ  යමට් ඳහරිමබෝගිථඹහ  ආයක්හ ථයන්නයි.    

පිටයටකින් ඵඩු  ම න්න මථොට මර්ගු  නිමේදන භත ඒ 

ආනඹනිථ බහණ්ඩ  භත විවිධ ආථහයම  ඵුප ඳනනහ. 

භවය මරහට මේ මන්මන් මභොථක්ද කිඹරහ කිසි 

මථනකුට අමඵෝධඹක් නළවළ. ඒ නිහ තභයි අඹ ළඹ 

මඹෝජනහක් වළටිඹට මේ හමනි ඵ්ධදක් ඳනන්න ීරන්ුපක් 

අයම න ඒ ීරන්ුප ක්රිිඹහත්භථ ථමශේ.  

මරහනහරඪ  රු භන්ත්රීකතුභනි, ඇත්ත ලමඹන්භ කිඹනහ 

නේ මේ ංයුක්ත ඵ්ධද ඳළනවීභ නිහ යජඹට තභන්මනි ඵුප ආදහඹභ 

අටුමි මරහ තිමඵනහ. 2008 අවුරු්ධම්ධ තභයි මේ ඵ්ධද 

ඳශමුමන්භ ඳළමනේමේ. 2008 අවුරු්ධම්ධ මේ ඵ්ධද ඳළනවීභ නිහ 

ආණ්ඩුට රුපිඹල් බිලිඹන 10ථ ආදහඹභක් අටුමි මරහ තිමඵන 

ඵ ංඛ හ මල්ඛනලින් ඔප්පු මරහ තිමඵනහ. එටු ළඩි හසිඹ 

ඹන්මන් ඳහරිමබෝගිථඹහටයි.   

මභටු ජ අඳ කිඹන්න ඕනෆ, ආනඹනිථ බහණ්ඩ භත ඵුප 

ඳළනවීභක් ථයන්මන් මේ යමට් ම්ධශීඹ ථර්භහන්ත, ම්ධශීඹ 

ම ොවිඹහ ආයක්හ කිරීභට ඵ. පිට යටින් ම න්න ඵඩුරට අඳ 

ඹේ ආථහයඹථ ඵ්ධදක් ඳළමනේමේ නළත්නේ මේ යටට සීභහකින් 

මතොය පිට යට ඵඩු එන්න පුළුන්. එතමථොට ඒ බහණ්ඩ ඒභ 

නිහභ මේ යට ආර්ථිථ ලමඹන් විලහර අ හධඹථට ඹන්න 

පුළුන්.   

මරහනහරඪ  රු භන්ත්රීකතුභනි, එක්ත් ජහතිථ ඳක් 

ආණ්ඩු 1977  ජ විිත ආර්ථිථ ප්රහතිඳත්තිඹ මේ යටට වඳුන්හ 

 ජරහ මභොථක්ද ථමශේ? අද ඇත්ත ලමඹන්භ අඳට   කිඹන්න 

මරහ තිමඵන්මන් එක්ත් ජහතිථ ඳක්ම  ඳේරටයි. එක්ත් 

ජහතිථ ඳක්ඹ ඒ ථහරම   ත්ත ඉතහභ අහනහන්ත ීරන්ුපරට 

තභයි අමප් ආණ්ඩුට අද   කිඹන්න මරහ තිමඵන්මන්.  

භභ මේ ථහයණඹත් කිඹන්න ඕනෆ. මේ ඵුප ඳළනවීභ නිහ මේ 

මන මථොට අමප් ම්ධශීඹ ම ොවිඹන්, ම්ධශීඹ ථර්භහන්තථරුන්, 

ම්ධශීඹ  හථරුන් තභන්මනි  හරට, ථර්භහන්තරට 

ප්රහමුඛසථහනඹක් රඵහ  ජරහ ථටයුතු ථයනහ.  ඒ හමනිභ අද 

අති රු ජනහධිඳතිතුභහ ප්රහමුඛ අමප් ආණ්ඩු භටුන්ද චින්තන ළඩ 

පිළිමශ ඔසමේ ම න ඹන ක්රිිඹහදහභඹ නිහ ඒ අඹ තභන්මනි ඒ 

 හන්, ථර්භහන්ත ඉසයවට ම න ඹන්න උත්හව ථයනහ. 

අඳ ඔඵතුභහට කිඹන්න ඕනෆ අමප් යජඹ ම න ඹන්නහ ව මේ ළඩ 

පිළිමශ නිහ මේ න විට භවය බහණ්ඩ අමප් යමට් ඳරිමබෝජන 

ඉල්ලුභට ඩහ අඳ නිසඳහදනඹ ථය තිමඵන ඵ. ඉරිඟු, ථේපි, 

යටථජු ළනි මඵෝ  2012 අවුරු්ධම්ධ ජ අමප් යමට් 

ඇසතමේන්තු ත ඉල්ලුභට ඩහ අඳ නිසඳහදනඹ ථය තිමඵනහ 

මරහනහරඪ  රු භන්ත්රීකතුභනි. ඒ හමනිභ අමප් යමට් උඳු 

ඳරිමබෝජන ඉල්ලුමභන් සිඹඹට 88ක් අඳ ඳඹනහ.  අමප් යටට 

අල  ථයන යතු ලනුලින් සිඹඹට 98ක් මභටුභ නිසඳහදනඹ 

ථයනහ. මරොකු ලනුලින් සිඹඹට 37ථ ප්රහභහණඹක් අඳ අමප් 

යමට්භ නිසඳහදනඹ ථයනහ. ඒ හමනිභ අමප් අර්තහඳල්  හමන් 

ම්ධශීඹ ඳරිමබෝජනඹට අල  ප්රහභහණමඹන් සිඹඹට 40ථ 

ප්රහභහණඹක් රළමඵනහ. ඒ නිහ මේ ඵුප ඳළනවීමභන් මේ යට 

ආර්ථිථ ලමඹන් අ හධඹථට ඹනහඹ කිඹරහ  ථවුරු වරි 

කිඹනහ නේ ඒථ ේපර්ණමඹන්භ ම්ධලඳහරන කුවථථමින් 

කිඹන ථථහක් ඵ අඳ කිඹන්න ඕනෆ.  ථරුණහථය මේ යමට් 

ජනතහ මනුමන් අංථ ථටයුතු ථයන්න; අංථ තභන්මනි 

අදවස ප්රහථහල ථයන්න; අංථ මඳනී සිටින්න කිඹන ථහයණඹ 

එක්ත් ජහතිථ ඳක්ඹ ප්රහමුඛ විඳක්ඹට අඳ මේ අසථහමේ ජ 

කිඹනහ  

එක්ත් ජහතිථ ඳක්ම   රු භන්ත්රීකතුභන්රහ මභොනහ 

කිේත්, නළත තහක් ඹම ව භධ භ ඳශහත් බහර ඡන්දඹ 

අඳ ඳත්නහ. මරනහරඪ   රු භන්ත්රීකතුභනි, එතමථොට අඳට 

දළන  න්න පුළුන්  ළඵෆ ජනතහ භතඹ මභොථක්ද කිඹරහ. වළභ 

දහභ අඳ දළථපු මදඹක් තිමඵනහ. ඒථ තභයි, එක්ත් ජහතිථ 

ඳක්ම  අඹ වළභ භළතියණඹථ ජභ ඡන්ද  ණන් ථයන්න  ඉසය 

මරහ දිනරහ ඉන්මන්. වළඵළයි ඡන්ද  ණන් ථශහට ඳසමේ වළභ 

දහභ එක්ත් ජහතිථ ඳක්ඹ ඳයහදයි.  පුළුන් නේ ඹම ඳශහත් 

බහමේ ඡන්දඹ දිනන්න, භධ භ ඳශහත් බහමේ ඡන්දඹ දිනන්න, 

පුළුන් නේ අඩුභ  ණමන් උතුරු ඳශහත් බහමේ ඡන්දඹත් දිනහ 

 න්නඹ කිඹරහ අඳ එක්ත් ජහතිථ ඳක්ඹට අභිමඹෝ ඹ ථයනහ. 

මේ වළභ එමථන්භ ඔඵතුභන්රහ ම්ධලඳහරන හසි  න්නහ.  

මරහනහරඪ  රු භන්ත්රීකතුභනි, මුහුම්ධ සුශං ඳහය ළයට 

ඇවිල්රහ අමප්  ේ ඳශහත්ර ධීයඹන් භළරුණහ. මේ ධීයඹන්මනි   

මිනී ශරහ  න්නට අඩු  ණමන් එථ රුපිඹල් 100ක්ත් රඵහ 

මනො ජපු එක්ත් ජහතිථ ඳක්ම  නහඹථඹහ ඹනහ, ධීයඹන්මනි 

ුපථ ළඳ ඵරන්න. දළන් මේ ප්රහලසනම   ජත් ඒථභ තභයි සිුප මරහ 

තිමඵන්මන්. මේ වළභ එමථන්භ තභන්මනි  යහ ළටුණු 

ම්ධලඳහරනඹ ඉවශට  ළනීමේ න හඹ ඳත්රයඹක් තභයි එක්ත් 
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ජහතිථ ඳක්ඹ ක්රිිඹහත්භථ ථයන්මන්.  ඒ නිහ මේහ  ළන එථ 

අතකින් අපි ථේඳහ න්නට ඕනෆ. ඇත්ත ලමඹන්භ අද මවො 

විඳක්ඹක් තිබිඹ යුතුයි. නමුත් අද තිමඵන මේ විඳක්ඹ ථළමශේ 

ගිඹ විඳක්ඹක්. ඒ නිහ තභයි අද මේ  නන්නත්තහය මරහ සිටින 

විඳක්ඹ විවිධ අූමත මචෝදනහ අමප් ආණ්ඩුට ඉදිරිඳත් ථයමින් 

තභන්මනි ම්ධලඳහරන නිරුත හ  න්නට උත්හව ථයන්මන් 

කිඹන ථහයණඹ අපි කිඹන්නට ඕනෆ.  

මරහනහරඪ  රු භන්ත්රීකතුභනි, භහ නළත තහක් භමනි 
භහතිථහට ඹන්න ථළභළතියි. එක්ත් ජහතිථ ඳක්ඹ මථොමවොභ 
කිේත්,  මේ න මථොට  හථරුන්  තභන්මනි ආර්ථිථ ථටයුතු 
වහ ඒ  හන් ශීඝ්රඉමඹන්  හප්ත ථයම න ඹන ඵ අපි 

කිඹන්නට ඕනෆ.  අද මේ බහමේ ළඩිපුයභ  අර්තහඳල්  ළන ථථහ 
ථයන නිහ උදහවයණඹක් වළටිඹට අර්තහඳල්  හ   ත්මතොත්, 
2010 අවුරු්ධම්ධ මුළු රංථහමේභ අර්තහඳල්  හ ථයපු බිේ ප්රහභහණඹ 
මවක්ටඹහර් 3,844යි. එයින් මභ්රිරක් මටොන් දවස  ණන්ලින් 
කිඹනහ නේ 51.9ක් අර්තහඳල් නිසඳහදනඹ මරහ තිමඵනහ. 
එතමථොට 2011  ජ 2010ට ඩහ ළඩිපුය බිේ ප්රහභහණඹක්  හ ථයරහ 
තිමඵනහ. මවක්ටඹහර් 4,479ක්  හ ථයරහ තිමඵනහ. එයින් 
මභ්රිරක් මටොන් 59.4ථ අර්තහඳල් අසළන්නක් රළබිරහ තිමඵනහ. 
ඒ හමනිභ 2012  ජ  හ ථයරහ තිමඵනහ,  මවක්ටඹහර් 4,648ක්. 

මභ්රිරක්මටොන් දවස  ණනින් ඵළලුමොත් 72.2ථ අසළන්නක් 
එයින් රළබිරහ තිමඵනහ.  එතමථොට එන්න එන්නභ මේ අර 
 හට රළබුණු මිර මවො නිහ තභයි ම්ධශීඹ අර ම ොවිඹහ ළඩිපුය 
බිේ ප්රහභහණඹථ තභන්මනි  හ  හප්ත ථයරහ තිමඵන්මන්. අපි 
ප්රහහමඹෝගිථ  ත්මතොත්, ඕනෆභ බු්ධධිභත් මථමනක් තභන් 
ආමඹෝජනඹ ථයන මදඹක් වරි, එමවභ නළත්නේ තභන් 
ඳත්හම න ඹන  හථ වරි  හර්ථථත්ඹක් නළත්නේ එඹ 
මනත්  හථට භහරු ථයනහ. අද එක්ත් ජහතිථ ඳක්ඹට සිුප 
මරහ තිමඵන්මන්ත් ඒ හමනිභ මදඹක්. එක්ත් ජහතිථ ඳක්ම  

සිටින භන්ත්රීකරුන්ට මේ ඳක්ම  තුපයටත් සිටීමේ   මත්රුභක් 
නළවළ යි කිඹරහ දළමනන මථොට තභන්මනි ජනතහ මනුමන් 
මේඹක් ථයන්න මනත් ඳක්ඹථට ඹනහ. එතමථොට මේ 
එක්ත් ජහතිථ ඳක්ම  සිටින අමනක් භන්ත්රීකරුන් කිඹනහ, 
ල්ලි  ජරහ ඒ අඹ  ත්තහ කිඹරහ. විචක්ණ බු්ධධිඹක් තිමඵන 
ඕනෆභ මථමනකුට, ළටහීභක් තිමඵන ඕනෆභ මථමනකුට,  
ුපයදක්නහ බහඹක් තිමඵන ඕනෆභ මථනකුට මඳමනනහ නේ එභ 
ඳක්ම  ඉරහ ළඩක් නළවළ කිඹරහ, ඒ අඹ ඳක්ඹ භහරු ථයනහ.  

අද අමප් අර ම ොවිඹහ ඉතහභ බු්ධධිභත් ආථහයඹට තභන්මනි 
 හ  හප්ත ථයම න ඹනහ.  අමප් යජඹ ම න ඹන්නහ ව මේ 

ළඩ පිළිමශ නිහ අද අමප් යමට් ආර්ථිථඹ ලක්තිභත් මරහ 
තිමඵනහ, අමප් මමශ මලේඹ අඩු මරහ තිමඵනහ. ඒ නිහ අද 
ඉදිරිඳත් ථය තිමඵන නිඹභඹන් මදමථන් ථය තිමඵන ඵුප ළඩි 
කිරීභ මඹෝ  ඹයි කිඹන අදව ඉදිරිඳත් ථයමින් භමනි අදවස 
ප්රහථහල කිරීභ අන් ථයනහ, මරහහනරඪ  රු භන්ත්රීකතුභනි. 
මඵොමවොභ සතුතියි.  

 

[අ.බහ. 5.42] 

 
 රු යන්ජන් යහභනහඹථ භවතහ 
(ரண்புறகு ன்ஜன் ரரக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

සතුතියි, මරහනහරඪ  රු භන්ත්රීකතුභනි. 2007 අංථ 48 දයන 

විමලේ මමශ බහණ්ඩ ඵුප ඳන මත්  2 ළනි  න්තිඹ ඹටමත් අද 

දින ඉදිරිඳත් ථයන රද නිඹභඹන් පිළිඵ විහදම   ජ ම ොවිඹහට සිුප 

වී තිමඵන අහධහයණඹන් ව  මභභ විමලේ මමශ බහණ්ඩ 

ඳනත ඹටමත් සිුප මරහ තිමඵන ම්ධල්  ළන ථථහ ථය්ධ ජ  අමප් 

මඵොමවෝ භන්ත්රීකරුන්, ඇභතිරුන් යතුඳසර සිුප ව සි්ධධිඹ 

 ළනත් වන් ථශහ.  ඒ නිහ අමනකුත් භන්ත්රීකරුන් හමනිභ 

භභත් ඒ  ේඵන්ධමඹනුත් ථරුණු ඉදිරිඳත් ථයන්නට  අසථහක් 

ඉල්රනහ.   

මරහනහරඪ  රු භන්ත්රීකතුභනි, අද ම ොවිඹහට සිුප මරහ 

තිමඵන අහධහයණඹ  ළන මුලින්භ ථථහ ථශ යුතුයි.  යතුඳසර 

සි්ධධිම   ජ මඩි ඳවයථට රක් වුණු එක් අමඹකුත් අර  හට 

ේඵන්ධ මරහ ටුටපු ම ොවිමඹක් ඵට අඳට ආයංචි තිමඵනහ. 

ඔහු ඉල්ලුමේත්; මේ ප්රහම්ධලම  ජනතහ ඉල්ලුමේත් තුය.  

 හට අල භ මදඹක් න තුය ඉල්රපු ජනතහට මේ දූෂිත 

ආණ්ඩු, මේ මිනීභරු ආණ්ඩු, මේ ඒථහධිඳති මයජිභඹ රඵහ 

ුපන්මන් උණ්ඩ.  

මරහනහරඪ  රු භන්ත්රීකතුභනි, අකිර දිමන්ස, යවිහන් කිඹන 

සිසුන් මදමදමනක් දළනට මිඹ ගිටුන් තිමඵනහ. Websitesර 

තිමඵන ආථහයඹට භශ සිරුරු වතක් අටක් තිබුණත්, මේහ රින් 

ය එකින් එථ එළිඹට දභන්මන් ජනතහ විමයෝධඹ ළඩි න 

ටුන්දහයි කිඹරහ භතඹක්  භහධ ර තිමඵනහ. ඒථ අඳට විලසහ 

ථයන්න පුළුන්,  මේ ආණ්ඩු විලසහ ථයන්න ඵළරි විධිඹට ඳසු 

ගිඹ යු ම භ වළසිරිරහ තිමඵන නිහ. 

මරහනහරඪ  රු භන්ත්රීකතුභනි, තභන්මනි ප්රහලසනරට නිසි 

පිළිතුයක් රළමඵන්මන් නළත්නේ එඹට විරු්ධධ  ත වළකි 

ප්රහහමඹෝගිථ ප්රහජහතන්ත්රයහ ජ ක්රේභ තිමඵනහ. එයින් එථක් තභයි 

උ්ධමඝෝණඹ. මරෝථම  මඵොමවෝ යටර ජනතහ ඒථ 

අනු භනඹ ථයනහ. ඒථ ඳක් විඳක් මේදමඹන් මතොයයි. 

ආණ්ඩු ඳක් ඹ  විඳක්ම  ඉන්දළ්ධදිත් ඒ අයිතිඹ  ත්තහ. 

විඳක්ඹ, විවිධ ආඹතනර, භණ්ඩරර, ංසථහර මේඹ 

ථයන අඹ තභන්මනි ඉල්ලීේ දිනහ  න්නට   න්නහ ප්රහජහතහන්ත්රයහ ජ 

ක්රේභඹක් ඒථ. ප්රහජහතන්ත්රයහ ජ යජඹක් නේ මේ ක්රේභඹට උත්තය 

මදන්මන් ප්රහජහතන්ත්රයහ ජ ක්රේභඹථටයි. අමප් passport  එමක් ශ්රීව 

රංථහ ප්රහජහතහන්්රිOථ භහජහ ජ ජනයජඹ කිඹරහ තිබුණහට 

ඇත්මතන්භ ප්රහජහතන්ත්රයහදඹක් තිමඵනහද කිඹරහ අඳට ප්රහලසනඹක් 

තිමඵනහ. මභොථද, මේ යජඹ වළභ දහභ ක්රිිඹහ ථමශේ උ්ධමඝෝණ 

allergic කිඹන ක්රේභඹටයි. 

වරහත ඇන්ටනි කිඹරහ ධීයමඹක් ඝහතනඹ ථශහ. ඒථට 

ුපන්නු පර්හදර්ලඹ මභොථක්ද? මරහනහරඪ  රු භන්ත්රීකතුභනි, 

භළද මඳයදි  ළඩ ථයරහ තිමඵන නිහ තමුන්නහන්මේ දන්නහ 

ඇති,  ඒ ඝහතනඹට ිජු ේඵන්ධ ඵහරස රිඹ 

 

[මරහනම  අණ ඳරිදි ඉත් ථයන ර ජ.] 
[அக்கறரெணக் கட்டமபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

භවත්තඹහ මදෝවහ-ථටහර්ර තහනහඳති ථයරහ  ඹරහ තිමඵනහ.  

ඒ මිනීභරුහ ඹහ තිමඵනහ. ඒ මිනීභළරුභ පිළි ත්ත, 

උ්ධමඝෝණම   ජ ඇන්ටනි නභළති ධීයඹහ ඝහතනඹ ථශ 

පු්ධ රඹහ අද තහනහඳතියමඹක්. අද යජම  ක්රේභඹ මේථයි. යජඹ 

මභොනහද ථයන්මන්?  

 
මරහනහරඪ භන්ත්රීකතුභහ 
(மனமரங்கும்  உமைப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

 රු යන්ජන් යහභනහඹථ භන්ත්රීකතුභහ- 

 
 රු අල්වහජ් ඒ.එච්.එේ. අසර් භවතහ 
(ரண்புறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

Sir, I rise to a point of Order. 

 
මරහනහරඪ භන්ත්රීකතුභහ 
(மனமரங்கும்  உமைப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

Yes, Hon. Azwer, you can raise your point of Order 
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ඳහර්ලිමේන්තු 

 රු අල්වහජ් ඒ.එච්.එේ. අසර් භවතහ 
(ரண்புறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

Sir, he is an Ambassador who is representing this 

country. He is an honourable man.  This Member has no 

duty in this House to call him a "murderer".  He must 

withdraw that.  Number one murderer is Ra 
 

 

[මරහනම  අණ ඳරිදි ඉත් ථයන ර ජ.] 
[அக்கறரெணக் கட்டமபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 
 

- "One shot."  
 
මරහනහරඪ භන්ත්රීකතුභහ 
(மனமரங்கும்  உமைப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

 රු භන්ත්රීකතුභහ, සථහය නිමඹෝ  අනු එන් 

නිරධහරිමඹකුමනි ඳළළත්භ පිළිඵ, වළසිරීභ පිළිඵ, ක්රිිඹහ 

ථරහඳඹ පිළිඵ ථථහ ථශ මනොවළකියි. ඒ නිහ එභ මථොට 

වළන්හඩ් හර්තහමන් ඉත් කිරීභට නිමඹෝ  ථයනහ.  

 
 රු යන්ජන් යහභනහඹථ භවතහ 
(ரண்புறகு ன்ஜன் ரரக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

මරහනහරඪ  රු භන්ත්රීකතුභනි,  එතුභහ ඒථ පිළි ත්තහ.  

 
 රු අජිත් පී. මඳමර්යහ භවතහ 
(ரண்புறகு அஜறத் பீ. சதமர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

Sir, I rise to a point of Order.  

 
මරහනහරඪ භන්ත්රීකතුභහ 
(மனமரங்கும்  உமைப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

අජිත් පී. මඳමර්යහ භන්ත්රීකතුභහ,  රීති ප්රහලසනඹ මභොථක්ද? 

 
 රු අජිත් පී. මඳමර්යහ භවතහ 
(ரண்புறகு அஜறத் பீ. சதமர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

තහනහඳති නිරධහරින්මනි චර්ඹහ ප්රහලසන ථශ මනොවළකියි කිඹහ 

රීතිඹක් නළවළ.  

 
 රු අල්වහජ් ඒ.එච්.එේ. අසර් භවතහ 
(ரண்புறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

එතුභහට මිනීභරුහ කිඹන්මන් මථොමවොභද?  

 
 රු යන්ජන් යහභනහඹථ භවතහ 
(ரண்புறகு ன்ஜன் ரரக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

ඔහු පිළි ත්තහ.  

 
 රු අල්වහජ් ඒ.එච්.එේ. අසර් භවතහ 
(ரண்புறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

තමුන්නහන්මේ නීතිඥයමඹක් මන්ද? [ඵහධහ කිරීභක්] 

තමුන්නහන්මේ ඳළමිණිල්ර මනොමයි, නීතිඥඹහ. වරිඹට 

උ න්න්න ඕනෆ, law එථ.[ඵහධහ කිරීභක්] 

 රු යන්ජන් යහභනහඹථ භවතහ 
(ரண்புறகு ன்ஜன் ரரக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

එමවභ නේ ථවුද, භළරුමේ? 
 

 රු අල්වහජ් ඒ.එච්.එේ. අසර් භවතහ 
(ரண்புறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

ථවුරු මවෝ කිේමොත් තමුන්නහන්මේ මිනීභරුහ කිඹරහ 

තමුන්නහන්මේ එථඟ මනහද?  

 
 රු යන්ජන් යහභනහඹථ භවතහ 
(ரண்புறகு ன்ஜன் ரரக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

එතුභහ ඒථ පිළි ත්මත් ඇයි එමවභ නේ?  එතුභහ  පිළිම න 
ඉල්රහ අස වුණහ, මඳොලිසඳති ධුයමඹන්. මඳොලිසඳති ධුයමඹන් 
ඉල්රහ අස වුණහ. මඳොලිසඳති ධුයමඹන් ඉල්රහ අස වුමණ් ඇයි, 
එමවභ නේ?  එතුභහ භළරුමේ නළත්නේ ඇයි අස වුමණ්?  

 

මරහනහරඪ භන්ත්රීකතුභහ 
(மனமரங்கும்  உமைப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

මිනී භළරුේ  නඩුථ මචෝදනහථ  යද පිළි ත්තහ නේ ඔහුට 

දඬුේ රළමඵනහ. ඒ නිහ ඒථ නිළයදි නළවළ.  

 
 රු යන්ජන් යහභනහඹථ භවතහ 
(ரண்புறகு ன்ஜன் ரரக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

මරහනහරඪ  රු භන්ත්රීකතුභනි, අද තත්ත්ඹ මභොථක්ද?  අද 

මිනීභරුන් ීම මදමනක් යද පිළිම න ඒ ඳළත්තට ගිටුන් නිමදොස 

මථොට නිදවස මරහ තිමඵනහද? අද මේ ඳහර්ලිමේන්තුමේ ඉන්න 

ථරුණහ අේභහන්- 

 
මරහනහරඪ භන්ත්රීකතුභහ 
(மனமரங்கும்  உமைப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

 රු භන්ත්රීකතුභහ, අධිථයණඹථ යද පිළි ළනීභ ේඵන්ධමඹන් 
භහ ථථහ ථයන්මන්. අධිථයණඹක් වමුමේ යද පිළි ළනීභක් ථයන 
මතක්, අධිථයණඹක් විසින් යදථරුමක් ථයන මතක් ඹේ කිසි 
පු්ධ රමඹක් යදථරුමක් මන්මන් නළවළ. ඒ නිහ  සථහය 

නිමඹෝ රට අනු එභ මථොට වළන්හඩ් හර්තහමන් ඉත් 
ථයනහ.  

 
 රු යන්ජන් යහභනහඹථ භවතහ 
(ரண்புறகு ன்ஜன் ரரக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

මරහනහරඪ  රු භන්ත්රීකතුභනි, මේථ තභයි අද තත්ත්ඹ. මේ 

තත්ත්ඹ ඹටමත් මේ භළය ආණ්ඩු මේ මිනීභරුන්ට මදන 

පර්හදර්ලඹ මභොථක්ද?  භයන්න භයන්න ඒ අඹට තත්ත්ඹක් 

මදනහ. අද ශ්රීව රංථහ නිදවස ඳක්ම  උඳ බහඳති මරහ ඉන්මන් 

ථවුද?  

අමප් ම ෞයනීඹ එල්රහර මේධහනන්ද සහමීන් වන්මේ 
මේ අසථහමේ ජ  රු බහ  ර්බම  ඉන්නහ. ඒ සහමීන් 
වන්මේත් දන්නහ, ඒථට අණ ුපන්න පු්ධ රඹහ අද ඉන්මන් 
උඳබහඳතියමඹක් මරහ කිඹරහ. මේථ තභයි නයථ 
පර්හදර්ලඹ.  

අද තමුන්නහන්මේරහමනි වභත්රීකඳහර සිරිමේන ඇභතිතුභහ 
කිඹනහ, එතුභහට ජීවිත තර්ජන තිමඹනහඹ කිඹහ. භර්වින් සිල්හ 
ථළබිනට් ඇභතිතුභහමනි පුත්රයඹහට ඔමඩල් එථ ඉදිරිපිට ජ  වනහ. 
අද මඵොමවෝ ඇභතිරු කිඹනහ, ඒ අඹට භයණ තර්ජන තිමඵනහ 
කිඹරහ. ඉතින් මේථ තභයි ළඵෆ තත්ත්ඹ.  ඒ කිඹන්මන් අද යමට් 
මඳෞ්ධ ලිථ army එථක් ඉන්නහ.  
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ඒ අඹ තභයි මේ යද ථයන්මන්. නළත්නේ CCTV ථළභයහ 

තිමඵන ඔමඩල් එථ ඉදිරිපිටට ඇවිල්රහ ථළබිනට් 

ඇභතියමඹකුමනි පුමතකුට  වරහ ඹන්න පුළුන් ථහටද? අද 

ථහටද ඒථ ථයන්න පුළුන්? නමුත් අද ඒථ තභයි තිමඵන 

තත්ත්ඹ. තමුන්නහන්මේරහ අද ථෆ  ළහුහට තමුන්නහන්මේරහටත් 

අනිහර්ඹමඹන් මේ ම්ධ උදහ නහ.  

යත් කුභහය ගුණයත්න නිමඹෝජ  ඇභතිතුභහ දන්නහ, අද මේ 

ආණ්ඩු ආයක්හ ථයන්මන් ථවුද කිඹරහ. එතුභහමනි ඳක්ම , 

එතුභහමනි ඳළත්මත් සිටින භවහ ඵරේඳන්න ඳශහත් බහ 

භන්ත්රීකයමඹකුට මචෝදනහ ආහ කුඩු මනිනහ කිඹරහ. ඒ පු්ධ රඹහ 

කුඩු මනිනහ කිඹරහ Police Narcotics Bureau එමථන් ඇවිල්රහ 

ළටලුහ. ළටලුහභ මභොථක්ද ථමශේ? ජනහධිඳතිතුභහ  
 
[මරහනම  අණ ඳරිදි ඉත් ථයන ර ජ.] 
[அக்கறரெணக் கட்டமபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

ඇවිල්රහ ඵදහ  ත්තහ.  රු නිමඹෝජ  ඇභතිතුභනි, 

තමුන්නහන්මේත් ඒ ථථහ දන්නහ.  

 
මරහනහරඪ භන්ත්රීකතුභහ 
(மனமரங்கும்  உமைப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

 රු භන්ත්රීකතුභනි, ජනහධිඳතිතුභහමනි ඳළළත්භ, වළසිරීභ 

පිළිඵ හථච්ඡහ ථශ මනොවළකියි. ඒ මථොට වළන්හඩ් 

හර්තහමන් ඉත් ථයනහ. 

 
 රු යන්ජන් යහභනහඹථ භවතහ 
(ரண்புறகு ன்ஜன் ரரக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

භභ කිේමේ ඵදහ  ත්තහ කිඹරහ විතයයි. 

 
මරහනහරඪ භන්ත්රීකතුභහ 
(மனமரங்கும்  உமைப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ඔඵතුභහ සථහය නිමඹෝ  අනු ථථහ ථයන්න. 

 
 රු යන්ජන් යහභනහඹථ භවතහ 
(ரண்புறகு ன்ஜன் ரரக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

ඵදහ  ත්තහ කිඹන එථ යදක් මනොමයි.  

මරහනහරඪ  රු භන්ත්රීකතුභනි, මේ මදන පර්හදර්ලඹ 

මභොථක්ද? භවරු තමුන්නහන්මේරහමනි උඳම්ධලථරු භළරුහ. 

මථොමශොන්නහමේ ජ තමුන්නහන්මේරහමනි උඳම්ධලථයමඹක් 

ඝහතනඹ වුණහ.  රු ජනහධිඳතිතුභහ නහභ මඹෝජනහ රඵහ  ජපු 

බහයත රක්සභන් මප්රහේභචන්ද්රප කිඹන අමප් විද ථරහථරුහ, 

මිත්රයඹහ, ම්ධලඳහරනඥඹහ ඝහතනඹ වුණහ. අද මභොථක්ද මරහ 

තිමඵන්මන්? අද ඒ  ළන ථවුරුත් ථථහ ථයන්මන් නළවළ. ඒ නයථ 

පර්හදර්ලඹ නිහ තභයි මේ යට විනහල මරහ තිමඵන්මන්. අද 

සිටින සිඹලුභ ම්ධලඳහරනඥමඹෝ පුළුන් තයේ මිනී භයරහ market 

න්න උත්හව ථයනහ. ඔඹ ම්ධලප්රිාඹ කිඹන මේ යණ විරුහ 

මනුමන් අේභරහ මල් ුපන්නහ. ඒ අේභරහ කිරි ඵත් උඹරහ යණ 

විරුන්ට උඳවහය පිුපහ. නමුත් අටුංථ දරුන් ීම මදමනක් අද 

ඝහතනඹ මරහ තිමඵනහද? මේ තුය ඉල්රපු දරුමෝ. මේ 

ථට්ටිඹ මේ උඩ ම ඩි මදන්මන් ථහටද? වමුදහමේ මිනී භරුමෝ මේ 

ථයන ම්ධල්ලින් Channel 4 නහලිථහට උඩ ම ඩි මදනහ. 

අමප්භ යමට්, අමප්භ ජනතහ, අමප්භ වමුදහ විසින් ඝහතනඹ 

ථය්ධදි මේ අඹ ඹහඳනම  ජ ඕථ මනොථශහ කිඹරහ අපි හද 

ථයන්මන් මථොමවොභද? මරහනහරඪ  රු භන්ත්රීකතුභනි, මේහ 

වීඩිමඹෝලින් අද මරෝථඹ පුයහ මඳන්නහ. ළලිමේරිම  ජ තුය 

ඉල්ල ශි ඹන්ට මඩි තිඹරහ භයනහ. එතමථොට ඹහඳනම  ජ 

භහනුෂීඹ වමුදහ; අමප් යණ විරුමෝ මේ ම්ධල් මනොථශහ කිඹරහ 

අපි මථොමවොභද Channel 4 එක්ථ හද ථයන්මන්?  මරහනහරඪ 

 රු භන්ත්රීකතුභනි, මේහ නයථ පර්හදර්ල. මිනී භළරුභ ථවුරු 

ථශත් මිනී භළරුභභයි. උ්ධමඝෝණරට මඩි තිඹන එථ වරිභ 

ළයදි ක්රේභඹක්. උ්ධමඝෝණරට තුය ප්රහවහය  ජරහ නත්න්න 

පුළුන්. යඵර් උණ්ඩ ඳහවිච්චි ථයන්න පුළුන්. උ්ධමඝෝණර ජ 

ඳහවිච්චි ථයන්න මඳොලු, කුලු හමනි ම්ධල් මඳොලීසිඹට  ජරහ 

තිමඵනහ. යඵර් උණ්ඩ මථොමවොභද මථොන්ක්රීnට් බිත්ති ථඩහ ම න 

ඹන්මන්? අපි ඡහඹහරඳලින් ුපටුහ, මථොන්ක්රීnට් බිත්ති ථඩහ ම න 

ගිටුල්රහ තිමඵනහ. [ඵහධහ කිරීේ]  

 
 රු භන්ත්රීකයමඹක් 
(ரண்புறகு உமைப்தறணர் ஒமெர்) 

(An Hon. Member) 
ඇතුරත්මුදලි භළරුමේ ථවුද? 

 
මරහනහරඪ භන්ත්රීකතුභහ 
(மனமரங்கும்  உமைப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

 රු භන්ත්රීකතුභහට ඵහධහ ථයන්න එඳහ.  රු යන්ජන් යහභනහඹථ 

භන්ත්රීකතුභහ ථථහ ථයන්න. 

 
 රු යන්ජන් යහභනහඹථ භවතහ 
(ரண்புறகு ன்ஜன் ரரக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

භට ථථහ ථයන්න මදන්න. මරහනහරඪ  රු භන්ත්රීකතුභනි, 

මේ යමට් ක්රේභඹක් තභයි මභොථක් වරි භෆත යු ම  මිනී භළරුභක් 

කිේහභ ඉතිවහමඹන් උදහවයණඹක් අයම න මේ මිනී භළරුභ 

හධහයණීථයණඹ ථයන එථ. ඒථ වරිභ ළයදි මදඹක්. අපි මේ 

ථථහ ථයන්මන් ළලිමේරිම  ජ ශි ඹන් ඝහතනඹ වුණු එථ  ළන. 

මේ  ළන කිඹ්ධදි 1957 භළරුහ ලු, 1947 භළරුහ ලු, 1975 භළරුහ 

ලු. ඒහ ළඩක් නළවළ. අපි ථථහ ථයන්මන් මේ සි්ධධිඹ  ළන 

විතයයි. අපි ථථහ ථයන්මන් ළලිමේරිම  ජ තුය ඉල්ල ශි ඹන් 

භයපු සි්ධධිඹ  ළන. [ඵහධහ කිරීේ] ඒ ඳයණ ථථහක්. භභ 

කිඹන්මන් ඒථත් මිනී භළරුභක්. මේථත් මිනී භළරුභක්. මදථභ 

ළයදියි. අපි ඒථයි කිඹන්මන්. ථදහත් ඔඹ ඵංමථොමරොත් 

තර්ථඹ මනින්න එඳහ. භෆතථ ජ ඹේ කිසි මිනී භළරුභක් වුණහභ 

ඳයණ ම්ධල් අදින්න එඳහ. ඒථ ථළත පුරු්ධදක්. අපි ථථහ 

ථයන්මන් මේ දරුන්  ළන ථළක්කුභකින්. මේ අේභරහට දරුමෝ 

නළති වුණහ. ඳහල් ඹන දරුන්මනි ඔළුට මඩි තිඹරහ භයරහ. ඒ 

 ළන කිේහභ ඳයණ ථථහක් කිඹනහ. ඳයණ ථථහක් අයම න 

මේථ හධහයණීථයණඹ - justify - ථයන්න ඹනහ. මරහනහරඪ 

 රු භන්ත්රීකතුභනි, මභොථක්ද මේමක් තත්ත්ඹ? භෆත යු ම  

මභොථක් වරි මිනී භළරුභක්  ළන මේ අඹට කිේ  භන් 1948 

ර්ම  උදහවයණඹක්  න්නහ. වළභ දහභ මේථ මන් වුමණ්. 

තට්ටු භහරු ක්රේභඹ. විඹ යුත්මත් මේථ මනොමයි. භභ කිඹන්මන් 

ෆභ මිනී භරුමකුටභ දඬුභක් දිඹ යුතුයි කිඹරහයි.  

අද මේ යජමඹන් මදන ඳළවළදිලි පර්හදර්ලඹ තභයි "අමප් 

ඳළත්තට ආමොත් මිනී භරුන් වුත් ආයක්හ ථයනහ" කිඹන 

එථ. මිනිසසුන්  ස ඵඳින අඹ අද ආයක්හ ථයනහ, ථප්ඳේ 

 න්න අඹ ආයක්හ ථයනහ, මවොරුන් ආයක්හ ථයනහ, මිනී 

භරුන් ආයක්හ ථයනහ. නහඹථමඹෝ කිඹන්මන් මභොථක්ද? 

"එඹහ අමප් මිනිමවක්, අමප් මිනිමවක් මථරුහ නේ අපි ඔහු 

ආයක්හ ථය  ත යුතුයි" කිඹනහ. ථරුණහ අමප් මිනිමවක්, 

නමුත් යත් මෂොන්මේථහ පිට ඳළන්නහ විතයයි ටුමර් දළේභහ. ශියහනි 

ඵණ්ඩහයනහඹථ පිට ඳළන්නහ විතයයි ටුමර් දළේභහ. චන්ද්රිපථහ 

කුභහයතුං මනි ආයක්ථඹන් ටුමර් දළේමේ ඇයි? ඇඹ ආණ්ඩුට 

විරු්ධධ ටුන්දහ. භභ කිඹනහ, ඒථ වරි. ඇයි  ඒ නීතිඹ අමනක් 

අඹටත් ක්රිිඹහත්භථ මනොථයන්මන්? රථහන්ත වහ චන්ද්රපමල්ඛහමනි 

මථොණ්ඩඹ ථඳරහ  නඹක් ථශහ. 
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ඳහර්ලිමේන්තු 

 රු අල්වහජ් ඒ.එච්.එේ. අසර් භවතහ 
(ரண்புறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

Sir, I rise to a point of Order. ටුටපු අග්රා 

විනිලසචඹථහයතුමිඹට මේ තයේ අඳවහ ථයන්න එඳහ. [ඵහධහ 

කිරීභක්] 

 
මරහනහරඪ භන්ත්රීකතුභහ 
(மனமரங்கும்  உமைப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

නළවළ, නළවළ. එතළන රීති ප්රහලසනඹන් නළවළ. 

 
 රු යන්ජන් යහභනහඹථ භවතහ 
(ரண்புறகு ன்ஜன் ரரக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

අඳවහඹක් ථමශේ නළවළ. මභතුභහට පිසසුද? 
 
[මරහනම  අණ ඳරිදි ඉත් ථයන ර ජ.] 
[அக்கறரெணக் கட்டமபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

 
[ඵහධහ කිරීභක්] 

 
මරහනහරඪ භන්ත්රීකතුභහ 
(மனமரங்கும்  உமைப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ඒථ රීති ප්රහලසනඹක් මනොමයි.  රු යන්ජන් යහභනහඹථ 

භන්ත්රීකතුභහ ථථහ ථයන්න. 

 
 රු යන්ජන් යහභනහඹථ භවතහ 
(ரண்புறகு ன்ஜன் ரரக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

 රු අසර් භන්ත්රීකතුභහ, පිසමක්  

 
[මරහනම  අණ ඳරිදි ඉත් ථයන ර ජ.] 
[அக்கறரெணக் கட்டமபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

 

හමනි ථෆ  වන්න එඳහ. මරහනහරඪ  රු භන්ත්රීකතුභනි, දළන් 

ඵරන්න, තං ල්ර ප්රහහම්ධශීඹ බහමේ බහඳතියඹහ,- 

 
 රු මභොවහන් ප්රිාඹදර්ලන ද සිල්හ භවතහ 
(ரண்புறகு சரயரன் தறரறர்ண  ெறல்ர) 

(The Hon. Mohan Priyadarshana De Silva) 

Sir, I rise to a point of Order. 
 
මරහනහරඪ භන්ත්රීකතුභහ 
(மனமரங்கும்  உமைப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

මභොථක්ද රීති ප්රහලසනඹ  රු මභොවහන් ප්රිාඹදර්ලන ද සිල්හ 

භන්ත්රීකතුභහ? 

 
 රු මභොවහන් ප්රිාඹදර්ලන ද සිල්හ භවතහ 
(ரண்புறகு சரயரன் தறரறர்ண  ெறல்ர) 

(The Hon. Mohan Priyadarshana De Silva) 

මරහනහරඪ  රු භන්ත්රීකතුභනි,  රු යන්ජන් යහභනහඹථ 

භන්ත්රීකතුභහ මේ  රු බහ මනොභඟ ඹන අන්දමින් ථථහ ථයනහ. 

දළන් එතුභහ චන්ද්රපමල්ඛහ, රථහන්ත නඩු ේඵන්ධමඹන් ථථහ 

ථයමින් කිේමේ, එටු ජ දඬුේ ුපන්මන් චන්ද්රිපථහ භළතිනිඹමනි 

ආයක්ථමඹෝ නිහ කිඹරහයි. එමවභ එථක් නළවළ. ඒථ 

අධිථයණමඹන් ුපන් නිමඹෝ ඹක්. ඒ නිහ ඔඵතුභහ මේ  රු බහ 

මනොභඟ ඹන්න එඳහ. ඒ සි්ධධිඹට ම්ධලඳහරනඹ ේඵන්ධ නළවළ. 

මරහනහරඪ භන්ත්රීකතුභහ 
(மனமரங்கும்  உமைப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

මවොයි, මවොයි.  රු යන්ජන් යහභනහඹථ භන්ත්රීකතුභහ ථථහ 

ථයන්න. 

 
 රු යන්ජන් යහභනහඹථ භවතහ 
(ரண்புறகு ன்ஜன் ரரக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

මරහනහරඪ  රු භන්ත්රීකතුභනි, භභ කිඹන්මන් ඒ ථශ ම්ධට භභ 

 රු ථයනහ කිඹන එථයි. මභොථද, නීතිඹ වළමභෝටභ ක්රිිඹහත්භථ 

විඹ යුතුයි. ඇයි, තං ල්ර ප්රහහම්ධශීඹ බහමේ කුයහේ යික්ට මඩි 

තිඹරහ අමු අමුමේ . රුසිඹන් මඳභතිඹ 12 මදමනක් දූ    ්රර 
[මරහනම  අණ ඳරිදි ඉත් ථයන ර ජ.] 
[அக்கறரெணக் கட்டமபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

 
අන්න දළන් ඔහු බහමේ ළඩ ථයනහ. [ඵහධහ කිරීභක්] මඳොඩ්ඩක් 

ඉන්න. 

 
මරහනහරඪ භන්ත්රීකතුභහ 
(மனமரங்கும்  உமைப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

 රු යන්ජන් යහභනහඹථ භන්ත්රීකතුභනි, ඳහර්ලිමේන්තු සථහය 

නිමඹෝ ර 84. (vi)  න්තිඹ මථමයටු භභ ඔඵතුභහමනි 

අධහනඹ මඹොමු ථයනහ. ඳහර්ලිමේන්තු සථහය නිමඹෝ රට 

ඳටවළනි දිගින් දි ටභ ථථහ කිරීභ නයථ පර්හදර්ලඹක්. 

සථහය නිමඹෝ  84. (vi) ටු මභමේ වන් නහ: 

“අධිථයණ විනිලසචඹට බහජන ඇති මවෝ අධිථයණම  ීරන්ුප  ජභට 

ඇති කිසිභ ථරුණක්  ළන ථය භන්ත්රීකයඹකු විසින් මවෝ වන් 

මනොථශ යුතු ඹ.” 

එමේ තිබිඹ ජ මේ භන්ත්රීකරු මිනී භළරුහ, දූථමඹෝ ආ ජ 

ලමඹන් ථථහ ථයන්න එඳහ. දළනට ඳතින නඩු ථටයුතු 

ේඵන්ධ ථථහ ථයන මථොට ඳහර්ලිමේන්තු සථහය 

නිමඹෝ රට අනු ථථහ ථයන්න. 

 
 රු යන්ජන් යහභනහඹථ භවතහ 
(ரண்புறகு ன்ஜன் ரரக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

මරහනහරඪ  රු භන්ත්රීකතුභනි, භභ කිඹන්මන් භහධ ර 

තිමඵන ම්ධල්. භහධ රට නඩු දහන්මන් නළතු,- 

 
මරහනහරඪ භන්ත්රීකතුභහ 
(மனமரங்கும்  உமைப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

භහධ  ේඵන්ධමඹන් මනොමයි භභ කිඹන්මන්. 

ඳහර්ලිමේන්තුමේ ඳක් විඳක් සිඹලුභ භන්ත්රීකරු ඳහර්ලිමේන්තු 

සථහය නිමඹෝ ලින් ඵළ මනහ. 

 
 රු යන්ජන් යහභනහඹථ භවතහ 
(ரண்புறகு ன்ஜன் ரரக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

ඇයි අපි හයණඹ ථයන්මන්? 

 
මරහනහරඪ භන්ත්රීකතුභහ 
(மனமரங்கும்  உமைப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ඒ නිහ ඳහර්ලිමේන්තු සථහය නිමඹෝ  අනු ථථහ ථයන්න. 

භභ මදඳහර්ලසඹටභයි මේ කිඹන්මන්. 
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 රු යන්ජන් යහභනහඹථ භවතහ 
(ரண்புறகு ன்ஜன் ரரக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

මවොයි. මඵොමවොභ සතුතියි. මරහනහරඪ  රු භන්ත්රීකතුභනි, 

ඳසු ගිඹ ථහරම  මථොටමථතන කිඹන ප්රහම්ධලම  අේභරහ ව 

ුපරහ 17 මදමනක් දූණඹ ථයරහ ඝහතනඹට රක් වුණහ. භභ, නේ 

කිඹන්මන් නළවළ. ඊට ේඵන්ධ ප්රහධහන ළථථහයඹහ දළන් ඉන්මන් 

මථොමවේද? සිං ප්පරුමේ. මථොමවොභද මිනිවහ ගිම ? මිනිවහට ඇඳ 

රළබුණහ; මිනිවහ සිං ප්පරු ගිඹහ. එතමථොට දළන් මේ යමට් තිමඵන 

නීතිඹ මභොථක්ද? රුසිඹහමේ නිමඹෝජිතමඹෝ ඳහ ඇවිල්රහ කිේහ, 

රංථහමේ නිතිඹක් නළවළ කිඹරහ. රුසිඹහමේ නිමඹෝජිතමඹෝ 

රංථහට ඇවිල්රහ එමවභ කිේහ. මභොථද, 12 මදමනක් එථතු 

මරහ රුසිඹන් මඳේතිඹ දූණඹ ථශ ප්රහලසනඹ දළන් නළවළ. දළන් 

තිමඵන්මන්, කුයහේ මයික් කිඹන යතු කුරු නිරධහරිඹහ භයපු 

එථ විතයයි. ඒථ ථමශේ තමුන්මනි මථමනක් නේ මවමිටුට ඒථ 

වං නහ. මභන්න මේථ තභයි මේ යජම  තිමඵන යද. 

මරහනහරඪ  රු භන්ත්රීකතුභනි, එදහ ඉරහ භහධ මේදින් 

කිේහ, භහධ  ආඹතනර කිේහ, විඳක්ඹ ුපර්රයි කිඹරහ. එථ 

දි ට පුන පුනහ කිේහ. ළලිමේරිම  ජ ආණ්ඩු ඳක්ම  භළය වමුදහ 

විසින් භහධ මේදින්ටත්  ළහුහ; භහධ මේදින්මනි ථළභයහ කුඩු 

ථශහ; ඔළු කුඩු මන්න  ළහුහ. අද භහධ මේදින්ට කිඹන්න සි්ධධ 

මරහ තිමඵනහ, "අමන්! විඳක්ඹ ුපර්රයි තභයි. නමුත් අපි එථ 

වඬක්  ජරහ මේ මයජිභඹ ඳන්නමු" කිඹරහ. මභන්න මේ තත්ත්ඹ 

අද ආණ්ඩු ඳක්ම  අඹටත්, විඳක්ම  අඹටත්, භව ජනතහටත් 

විලහර ී තිඹක් මරහ තිමඵනහ. මභොථද, යට පුයහ නිර මනොරත් 

භළය වමුදහ ඉන්නහ. 

මරහනහරඪ  රු භන්ත්රීකතුභනි, අද මයන්තුථරුන් ීම 

මදමනක් එළිඹට ඇවිල්රහ ඉන්නහද? අපි දන්නහ නහලිථහථ 

මයන්තුථරුමක් එළිම  ඉන්නහ. එතුභහ ගිටුල්රහ යජම  

විමලේ තළන්රත් මථළින් ඉන්නහ. කිසිභ ප්රහලසනඹක් නළතු ඔහු 

හදරටත් ේඵන්ධ මනහ. භහධ  හථච්ඡහරත් 

මයන්තුථරුමෝ ඉන්නහ. නේ කිඹන්න ඵළවළ කිේ නිහ භභ 

නේ කිඹන්මන් නළවළ මරහනහරඪ  රු භන්ත්රීකතුභනි. අද අපිත් 

හයණඹ මරහ තිමඵනහ. අපි දන්නහ විධිඹට ඳහර්ලිමේන්තු 

සථහය නිමඹෝ  අනු අඳට නභක් කිඹන්න පුළුන්; ථථහ 

ථයන්න පුළුන්. නමුත් විඳක්ම  භන්ත්රීකරුන්ට අද ඒ හයණඹත් 

රළබිරහ තිමඵනහ. ථභක් නළවළ, භභ නේ කිඹන්මන් නළවළ. භට 

ථහරඹ රඵහ මදන්න. 

මභන්න මේථ තභයි නයථ පර්හදර්ලඹ. මිනී භයරහ ආත් 

මේප් මන්න පුළුන් කිඹන නයථ පර්හදර්ලඹ අද මේ ආණ්ඩුමේ 

නහඹථමඹෝ විසින්; මේ ආණ්ඩු විසින් ජනතහට  ජරහ තිමඵනහ. 

ඒථ  ටුන්දහ තභයි  ඔඹ cheque cases, rape cases මභොනහ 

තිබුණත්  තමුන්නහන්මේරහමනි ඳළත්තට ඳළනරහ මේ ආණ්ඩුට 

ඇවිල්රහ මේප් මන්න පුළුන් මරහ තිමඵන්මන්. ඒ හමනිභ  ශ්රීව 

රංථහ  නිදවස ඳක්ම  මජ සඨඹන්ට ඩහ අය  ඳළනරහ ආපු අඹට 

අසථහ  ජරහ තිමඵනහ. ඒ අඹ මරොක්මථෝ මරහ තිමඵනහ.  

ඳළයණි ශ්රීව රංථහ නිදවස ඳක්ම  මජ සඨඹන්ට  ඳහ අමප් 

ඳක්මඹන් ආපු මිනීභරුන්ට " ර්" කිඹන්න සි්ධධ මරහ  

තිමඵනහ; ඒ අඹ එනමථොට  නළන්ටින්න මරහ තිමඵනහ; ඒ 

අඹමනි ඹටමත් ළඩ ථයන්න මරහ තිමඵනහ. මේථ තභයි 

අලුත්භ තත්ත්ඹ. මේථ  ඳක්ඹථට මදන ඉතහභ ළයදි 

පර්හදර්ලඹක්. ඹේ කිසි ම්ධලඳහරන ඳක්ඹථ නහඹථමඹක් 

මිනීභරුන්ට, දූෂිතඹන්ට,  භංමථොල්රථහයයින්ට, මවොරුන්ට 

එළනි සථහනඹක් මදන්න මවො නළවළ. ඒ පර්හදර්ලඹ නිහභ 

තභයි අද මේ ඉන්න භළය වමුදහ තමුන්මනි  ළඩ  මඳන්න්න 

ළඩිමඹන්භ මිනී භයන්න, මඳොඩ්ඩක් එවහ මභවහ වුමණොත් 

පිසමතෝරඹ අතට  න්න, මඩි තිඹන්න,  භංමථොල්ර ථන්න, මිනී 

භයන්න මඳශඹිරහ තිමඵන්මන්.   

මරහනහරඪ  රු භන්ත්රීකතුභනි, භභ මේ කිඹන්න ඹන ථථහ 

ම්ධලඳහරනම  ජ භට අහසිඹක් මන්න පුළුන්. නමුත් භට ඒථ  

කිඹන්න මනහ. මරහනහරඪ  රු භන්ත්රීකතුභනි, අපි යණ 

විරුන්ට  රු ථශහ.  යණ  විරුමෝ තභයි  අපි මබ්යහ  ත්මත්. අපි 

ඒථ පිළි න්නහ. මරහනහරඪ  රු භන්ත්රීකතුභනි, නමුත් 

භහධ ලින් ඵර්ධ ජ අඳට මඳමනනහ, අද සි්ධධ මන 

භංමථොල්රථෆේ, භහර ථඩහ  ළනීේ, මවොයථේ, දූණ ආ ජ 

මඵොමවෝ ඒහට -සිඹඹට 75ථට ඩහ-  forcesර ටුටපු තරුණඹන් 

තභයි ේඵන්ධ මරහ තිමඵන්මන් කිඹන එථ. කිඹන්නත් ුපථයි.  

විභල් වීයංල  භවත්භඹහත් එථ තහක් කිේහ, ම්ධලමප්රහේමිඹහ 

ම්ධලමද්රපෝටුඹහ මන්මන් සුළු මභොමවොතකින්ඹ කිඹරහ. ඉතින්  ඇයි 

ඒ අඹට යු්ධධමඹන් ඳසු  වරි ටුක්මීභක් ුපන්මන් නළත්මත්? අවුරුුප 

30ථ  යු්ධධමඹන් ඳසු ඒ අඹ දළේමේ මභොනහටද? ඔවුන් 

කුකුල්ලු ඵරහ  න්න දළේභහ; ථහනු වදන්න දළේභහ; ම ල් සු්ධධ 

ථයන්න දළේභහ; ඳහයල් වදන්න දළේභහ. ඒ අඹට මුදල් නළවළ. ඒ 

නිහ අද ඒ අඹ මේ තත්ත්ඹට මඳශඹිරහ තිමඵනහ. අද 

ක්රිිඹහත්භථ න  භංමථොල්ර ථණ්ඩහඹේර  ඔඹ කිඹන, ්රිOවිධ 

වමුදහට ේඵන්ධ අඹ එක් මථමනක් වරි ඉන්නහ. භට අහසි 

වුණත් භභ මේථ  කිඹන්න ඕනෆ. අද රංථහමේ ජනතහ 

මඵමවවින්භ බඹ මරහ ඉන්නහ, මේ ආයුධ න්න්ධධ පුහුණු - 

weapon training - තිමඵන මොල්දහුපන්ට.  ඒ මොල්දහුපන් අද 

මුදරට තිමඵන ආලහ -[ඵහධහ කිරීභක්] 

 
 රු අල්වහජ් ඒ.එච්.එේ. අසර් භවතහ 
(ரண்புறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

Sir, I rise to a point of Order.  

 
මරහනහරඪ භන්ත්රීකතුභහ 
(மனமரங்கும்  உமைப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

 රු භන්ත්රීකතුභනි, රීති ප්රහලසනඹක්. Yes, Hon. Alhaj A.H.M. 

Azwer. 

 
 රු අල්වහජ් ඒ.එච්.එේ. අසර් භවතහ 
(ரண்புறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

Sir, this is a very dangerous trend. The Hon. Member 

is insulting the forces who saved this country, in such 

fashion as to demean the good work they have done. Sir, 

you cannot allow him to go on like this. According to the 

Standing Orders, you can stop his speech because he is 

not speaking on the subject at all. He cannot insult the 

armed forces like this. Sir, you cannot allow this sort of 

thing.  

 
මරහනහරඪ භන්ත්රීකතුභහ 
(மனமரங்கும்  உமைப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

මවොයි, යන්ජන් යහභනහඹථ භන්ත්රීකතුභහ ථථහ ථයම න 

ඹන්න. 

 
 රු යන්ජන් යහභනහඹථ භවතහ 
(ரண்புறகு ன்ஜன் ரரக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

භට ඡන්ද නළති වුණහට ථභක් නළවළ, ඇත්ත ථථහ ථයන්න 

ඕනෆ. මභොථද, ඒ අඹ දන්නහ, මිනී  භළරුමොත් තහනහඳතිථේ 

රළමඵනහඹ;  මිනී භළරුමොත් භල් භහරහ දභරහ පිළි න්නහඹ 

කිඹන එථ. මිනී භයන මථනහට  තත්ත්ඹ ළඩියි. අන්න ඒ නිහ 

තභයි මේ නයථ පර්හදර්ලඹ නිහ තභයි -[ඵහධහ කිරීභක්] 
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ඳහර්ලිමේන්තු 

මරහනහරඪ භන්ත්රීකතුභහ 
(மனமரங்கும்  உமைப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

මවොයි  රු භන්ත්රීකතුභනි, ත විනහඩිඹක් ඳභණයි තිමඵන්මන්. 

ඔඵතුභහමනි ථථහ අන් ථයන්න.  රු අසර්  භන්ත්රීකතුභහ,  ඹේ 

කිසි සථහය  නිමඹෝ ඹක් ඹටමත්  ඹේ මඳන්වීභක් ථයනහ නේ  

භට ඒ මථොට ඉත් ථයන්න පුළුන්.  සථහය නිමඹෝ ලින් අපි 

ඵළඳිරහ ඉන්නහ.   

 
 රු යන්ජන් යහභනහඹථ භවතහ 
(ரண்புறகு ன்ஜன் ரரக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

 රු නිමඹෝජ  ථථහනහඹථතුභනි, භට ඵහධහ ළඩියි.  

 
මරහනහරඪ භන්ත්රීකතුභහ 
(மனமரங்கும்  உமைப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

නමුත් මේ ථහයණඹ ේඵන්ධමඹන් සථහය නිමඹෝ  ඹටමත් 

එළනි ප්රහතිඳහදන රහ නළවළ.  ඒ  රු භන්ත්රීකතුභහ මචෝදනහ  

ථයන්මන් වමුදහමේ දළනට සිටින  ඹේ ඹේ නිරධහරින් 

ේඵන්ධමඹනුයි. එළනි නිරධහරින්මනි ඳළළත්භ, වළසිරීභ 

ේඵන්ධමඹන් ථථහ ථශ මනොවළකියි කිඹන විධිවිධහන  සථහය  

නිමඹෝ ර ඇතුශත් මරහ නළවළ. 

 
 රු යන්ජන් යහභනහඹථ භවතහ 
(ரண்புறகு ன்ஜன் ரரக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

මරහනහරඪ  රු භන්ත්රීකතුභනි, දළඹට  කිරුශ   කිඹන -[ඵහධහ 

කිරීභක්] භට ථථහ ථයන්න මදන්මන් නළවළ මන්.  

 
 රු අල්වහජ් ඒ.එච්.එේ. අසර් භවතහ 
(ரண்புறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

වමුදහ ේඵන්ධමඹන් මභළනි ඳවත් අන්දමින් ථථහ ථයන්න 

මදන්න ඵළවළ. [ඵහධහ කිරීභක්] 

 
මරහනහරඪ භන්ත්රීකතුභහ 
(மனமரங்கும்  உமைப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ඔේ, ඒ ේඵන්ධමඹන් දහචහයහත්භථ යුතුථභක් තිමඵනහ. 

නමුත් සථහය නිමඹෝ  ඹටමත් ඵහධහක් නළවළ.   රු භන්ත්රීකතුභනි,  

ථථහ  අන් ථයන්න.  

 
 රු යන්ජන් යහභනහඹථ භවතහ 
(ரண்புறகு ன்ஜன் ரரக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

මරහනහරඪ  රු භන්ත්රීකතුභනි,  ප්රහලසන අවරහ disturb ථයරහ 

දි ටභ භමනි ථහරඹ  ථෆහ.  

 
මරහනහරඪ භන්ත්රීකතුභහ 
(மனமரங்கும்  உமைப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

  රු භන්ත්රීකතුභනි,  ඔඵතුභහට ත විනහඩිඹක් තිමඵනහ. 

ඔඵතුභහමනි ථථහ  අන් ථයන්න.  

 
 රු යන්ජන් යහභනහඹථ භවතහ 
(ரண்புறகு ன்ஜன் ரரக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

මරහනහරඪ  රු භන්ත්රීකතුභනි, දළඹට කිරුශ කිඹන 

ළඩටවමන් ජ අති රු ජනහධිඳතිතුභහ  ඝහතනඹ ථයන්න ගිඹ 

යමේස කිඹන මඳොලිස නිරධහරිඹහ අදටත් ඵන්ධනහ හය ත මරහ 

ඉන්නහ. ඉතින් ඒථ මඵොරුක් මනොමයි. එතමථොට එඹත් යණ 

විරුමක්. ඔහු මඳොලිසිම  මථමනක්. ඔහු තභ ඵන්ධනහ හය ත 

මරහ ඉන්නහ. වමුදහ කිඹන්මන් මුනිරු මනොමයි. නයථ 

අඹත් ඉන්නහ. මවො අඹත් ඉන්නහ. වළභ ඳක්ම භ මවො 

අඹත්,  නයථ අඹත් ඉන්නහ. භභ කිඹන්මන් නයථ අඹට දඬුේ 

මදන ක්රේභමේදඹක් තිමඵන්න ඕනෆඹ කිඹන එථයි.  දස  

කිටුඳඹථට ථලින් ළලිමේරිම  වුණු සි්ධධිඹට ේඵන්ධ අඹ 

නිදවස ථයරහ ඒ අඹට උසවීේ ුපන්මනොත් forcesර ථට්ටිඹ 

තත් මිනී භයන්න මඳශමමනහ. භභ ඒථයි කිඹන්මන්. භභ 

කිඹන්මන් නීතිඹ ක්රිිඹහත්භථ මන්මන් නළවළ; නීතිඹ ක්රිිඹහත්භථ 

මන්මන් නළති පර්හදර්ලඹක් තිමඵනහඹ කිඹන එථයි. අද මේ 

ආණ්ඩු  මිනීභරුන් ආයක්හ ථයනහ; දූණර මඹමදන්නන් 

අයක්හ ථයනහ.   

මේ ආයක්හ ථයන ක්රේභඹ නිහ තභයි ඳක් භහරු සි්ධධ 

මන්මන්ත්, මථෝටි  ණන්රට විකිමණන්මන්ත්. ඕනෆභ යදක් 

ථයරහ ඳක්ඹ භහරු ථයපුහභ එයින් ආයක්හ මන්න පුළුන් 

කිඹන භතඹක් ජනතහ අතයට ඇවිල්රහ තිමඵනහ. අන්න ඒථයි 

අද මරහ තිමඵන්මන්. ඒ නිහ ඒ ම්ධ අපි නළති ථශ යුතුයි. 

 
[අ.බහ. 6.04] 

 
 රු තිරං  සුභතිඳහර භවතහ 
(ரண்புறகு றனங்க சுறதரன) 

(The Hon. Thilanga Sumathipala) 

නමභෝ බු්ධධහඹ!  

මරහනහරඪ  රු භන්ත්රීකතුභනි, අද දමේ  විහදඹට රක් ථශ  

භහතිථහ වහ  සිඹඹට 10ථ ථහරඹක්ත් මන් වුණහද කිඹන 

ප්රහලසනඹක් තිමඵනහ. අමප්  යමට් ඳහරිමබෝගිථඹහ  ඳළත්මතනුත්, 

නිසඳහදථඹහ ඳළත්මතනුත් අතිලඹ ළද ත්  ළට් නිමේදන මදථක් 

ේඵන්ධ අද මේ විහදඹ මන් ථය තිමඵනහ. නමුත් 

ළලිමේරිඹ සි්ධධිඹ පිළිඵ දිගින් දි ටභ ථථහ ථයන්න 

විඳක්ම   රු භන්ත්රීකරුන් අද ද පුයහභ ථටයුතු ථශ නිහ අද  

දිනට නිඹමිත තිබ විහදම  ළද ත්ථභ මන අතථට වළරුණහ 

කිඹරයි භහ ටුතන්මන්.  ආණ්ඩු ඳක්ඹ මනුමන්  ේඳව 

දිස්රිOක්ථම  අමප්  රු රන්ත අරගිඹන්න නිමඹෝජ  

ඇභතිතුභහ විනහඩි 30ථ විතය ථහරඹක් අයම න ඒ  ළන 

මඵොමවොභ ඳළවළදිලි ප්රහථහලඹක්  ථශහ. ඒ හමනිභ යජඹ වළටිඹට  

අති රු භටුන්ද යහජඳක් ජනහධිඳතිතුභහ ඉල්ලීභක් ථයරහ ඒ 

සි්ධධිඹ  ළන ඳරීක්ණඹක් ථයනහ. ඊට අභතය වමුදහඳති 

මනභ හර්තහක් ඉල්රහ තිමඵනහ. ඒ හමනිභ මේ මිනීභළරුේ 

පිළිඵ  ඳරීක්ණඹක් භමවේසත්රයහත් උහවිම  මේ අසථහමේ 

මථමයනහ.  

ටුටපු ජනහධිඳතිනි චන්ද්රිපථහ භළතිනිඹමනි යු ම  චන්ද්රපමල්ඛහ 

භවත්මිඹ ව රථහන්ත භවතහට සිුප ව සි්ධධිඹක් පිළිඵ අද ථථහ 

වුණහ. ඒ හමනිභ ඒ අදහශ පු්ධ රඹන්ට සිය දඬුේ නිඹභ වීභක් 

 ළනත් ථථහ වුණහ. ඒ ීරන්ුප රළමඵන්න අවුරුුප 11ක් හමනි 

ථහරඹක් ගිඹහ. එටු ජ High Court Judge  මථනකු වළටිඹට කුරහ 

 මයෝජිනී භවත්මිඹ ඉතහ ළද ත් ීරන්ුපක් තභයි  ත්මත්. තත් 

ම්ධලඳහරන භතහදඹක්, තත් අදවක් ඉදිරිඳත් කිරීභට තිමඵන 

අයිතිඹ තභයි එතුමිඹ ප්රහධහන ථය  ත්මත් ඒ නඩුමේ ීරන්ුප 

මදන්න. ඒ හමනිභ ඇතළේ අඹ කිඹහ සිටිම , අවුරුුප 11ථ හමනි 

ථහරඹක් දිගින් දි ටභ මේ නඩු අමින් තිබිඹ ජ, ඉවශ 

උඳමදක්, ඉවළින් ආපු නිමඹෝ ඹක් භත ඒ මදන දඬුභ  මනස 

ථයන්න, අඩු ථයන්න, ලිටුල් ථයන්නත්  ඉඩ තිබුණහ කිඹරහයි.  ඒ 

 ළන භහ කිඹන්න මවේතු වුමණ්, අඳට වදිසි මරහ, ථරඵර මරහ 

මේ ඳරීක්ණ ථයන්න ඵළරි ඵ කිඹන්න වුභනහ නිහයි.  

මේ දරුන් භළරුණු එථ  ළන, ඒ ඳශහතට වුණු වහනිඹ  ළන 

අඳ ථන හටු මනහ; ුපක් මනහ. ඒ හමනිභ මඳොලීසිඹ මේ 

ප්රහලසනඹ විහ  න්න ඔන්න මභන්න කිඹහ තිබිඹ ජ වමුදහ භළදිවත් 
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මරහ ථශ මඩි තළබීභකින් ඒ දරුන් ව තත් පිරික් ඝහතනඹ 

වීභ  ළන අඳ අතිලඹ ථන හටු මනහ.   ේඳව දිස්රිOක්ථම   

ජනතහම න් විලහර පිරික් හභහංශිථ ම්ධලඳහරනම   නිඹළලී 

සිටින, ශ්රීව රංථහ නිදවස ඳක්ඹ ප්රහමුඛ එක්ත් ජනතහ නිදවස 

න්ධහනම  හභහජිථඹන්. ඉතින් ිජු මවෝ ක්රේ ඒ 

ජනතහම න් සිඹඹට 85ථ හමනි පිරිථ ේඵන්ධතහක් 

තිමඵන්මන් මේ යජඹට. ඒ නිහ අපි ථළභළති නළවළ, අමප් යජඹ 

ථළභළති නළවළ,  කිසි මේත් මභළනි භළය ප්රහවහයඹකින්, එමවභ 

නළත්නේ මඩි ප්රහවහයඹකින් ථවුරු මවෝ මථමනකු ඝහතනඹ නහ 

දකින්න. ඒ නිහ අපි ඒ සි්ධධිඹ මවශහ දකිනහ.   ීමභක් ඇති 

යජඹක් වළටිඹට අති රු ජනහධිඳතිතුභහ මේ  ළන ඳරීක්ණඹක් 

ථයන මර දන්හ තිමඵනහ. මේ මච්ච සි්ධධිඹ පිළිඵ අපි 

 මඵොමවොභ ථන හටු මනහ. මේථ මන්න තිබුණු මදඹක් 

මනොමයි කිඹන භතම  අපි සිඹලු මදනහ ඉන්නහ. නමුත් මේ 

ඳරීක්ණඹට අල  ථහරඹ රඵහ දිඹ යුතුයි. ඒ ඳරීක්ණඹට 

අල  මතොයතුරු රඵහ දිඹ යුතුයි. ඒ කිඹන්මන්, මේ සි්ධධිඹ 

ආයේබ වුමණ් මථොමවොභද, ථහමනි උඳමදස භතද කිඹන එථ  ළන 

මොඹන්න ථහරඹක් අල යි. ඉතින්, ඉදිරි දස කිටුඳඹ තුශ වළභ 

ඳළතිථඩක්භ ආයණඹ මේහයි කිඹරහ අපි ප්රහහර්ථනහ ථයනහ.   

මරහනහරඪ  රු භන්ත්රීකතුභනි, ඒ හමනිභ මීට මඳය සිුප ව  

ථටුනහඹථ සි්ධධිම  ජ ඒ ටුටපු මඳොලිසඳතියඹහමනි ඉල්රහ අස වීභ 

 ළනත් මේ  රු බහමේ ථථහ ථශහ.  ඔහු ඉල්රහ තනතුරින් ඉල්රහ 

අස වුමණ් ඔහු ළයදිථරු මරහ මනොමයි. සිුප ව ම්ධ  ළන 

ඳරීක්ණඹක් ඳත්න්න මඳය ආඹතන ප්රහධහනිඹහ වළටිඹට  එතුභහ 

ඉල්රහ අස වුණහ.  ඒ මඩි තළබීභ පිළිඵ ඳරීක්ණ ඉදිරිඹට 

ඹනහ.  ඒ ඳරීක්ණලින් දළනට හර්තහ මරහ තිමඵන වළටිඹට ඒ 

මඩි තළබීභට ඒ මඳොලිසඳතිතුභහමනි අණක් රළබිරහ නළවළ. 

එතමථොට භහ ටුතනහ,  ඒ මඳොලිසඳතිතුභහ මවො පර්හදර්ලඹක් 

ුපන්නහ කිඹරහ.  

ASP මථමනක් ඉන්නහ, SSP මථමනක් ඉන්හ, DIG 

මථමනක් ඉන්නහ හමනිභ Senior DIG මථමනකුත් ඉන්නහ. 

නමුත් මඳොලිසඳතිතුභහ - IGP -   ඉල්රහ අස වුණහ. ඒ අණ  ජපු 

කිසිභ මථමනකුට වහනිඹක් මනොථය,  line of command  එථක් 

තිබිඹ ජ මඳොලිසඳතිතුභහ අයින් වුණහ.  ඒ අනු ඒ  මඳොලිසඳතිතුභහ 

යදක් මනොථයපු මථමනක්. යදක් ථයපු ඵට නීතිමඹන් ඔප්පු 

වුණු නළති  එළනි මථමනකුට ඹේ කිසි තනතුයක්  ජභ  ළන ථථහ 

ථයනහට ඩහ ඔහු ථශ මවො  ළනත් සිතන්නට ඕනෆ. මභොථද, ඒ 

විධිඹට භෆත ඉතිවහම  ජ ථවුරුත් ඉල්රහ අස මරහ නළති නිහ.  

 
 රු යන්ජන් යහභනහඹථ භවතහ 
(ரண்புறகு ன்ஜன் ரரக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

ඔහු ඉල්රහ අස වුමණ් ථවුරු මබ්යන්නද? 

 
 රු තිරං  සුභතිඳහර භවතහ 
(ரண்புறகு றனங்க சுறதரன) 

(The Hon. Thilanga Sumathipala) 

ඔඵතුභහමනි අදව භට ඳළවළදිලියි. ඔඵතුභහ ටුතන්මන්  එතුභහ 

එමවභ ථමශේ උඩින් ආපු අණක් නිහ කිඹරහ මන්. එමවභ වුමණ් 

නළවළ.  

ඹේ සි්ධධිඹක් ේඵන්ධමඹන් මඳොලිසඳතිතුභහට මථළින්භ 

අණ මදන්න ඵළවළ. ඔහු අණ මදන්න ඕනෆ  DIG භවත්භමඹකුට. 

DIG   අණ මදන්න  ඕනෆ SSP භවත්භමඹකුට. ඉන් ඳසු  ASP 

ප්රහධහන මභමවයුේ ථණ්ඩහඹභ ඹන්න ඕනෆ. නමුත් ඒ මරහමේ 

මඳොලිසඳතියඹහ වළටිඹට, -එතුභහමනි ඹේ ඹේ අඩු ඳහඩු තිමඵනහ 

වුණත්- ඔහු යදථරුමක් මනොමයි කිඹන එථ තභයි භට 

කිඹන්න තිමඵන්මන්. ඔහු යදථරුකු ඵ උහවිඹකින්  ඔප්පු 

මරහ නළවළ.  

මරහනහරඪ  රු භන්ත්රීකතුභනි,  අද අපි හථච්ඡහට  න්නහ 

 ළට් ඳ්රිOථහ අනු අද අපි ථථහ ථයන්මන් අර්තහඳල් කිමරෝක් 

වහ රුපිඹල් 25ථ ඵ්ධදක් දළමීභ පිළිඵ  ඉතහභ ථහමරෝචිත 

ථහයණහක්  ළනයි. මීට මඳය එභ ඵ්ධද රුපිඹල් 15ක් ලමඹන් 

තභයි තිබුමණ්. අද ඒථ රුපිඹල් 25 දක්හ ළඩි ථයරහ තිමඵනහ. 

අඳට මීට අවුරුුප 3ථට ඳභණ මඳය අර්තහඳල් මටොන් 160,000ක් 

හමනි ප්රහභහණඹථ අල තහක් තිබුණහ. නමුත් මේ අවුරු්ධම්ධ මුර 

න විට  මටොන් 180,000ථ අල තහක් තිබුණහ. එයින් සිඹඹට 

60ථ ඳභණ ප්රහභහණඹක් රංථහට ආනඹනඹ ථයනහ. සිඹඹට 

40ථ ඳභණ ප්රහභහණඹක් තභයි රංථහමේ නිසඳහදනඹ ථයන්මන්. 

අඳට මේ ය න විට මටොන් 70,000ථට කිට්ටු ප්රහභහණඹක් තභයි 

රංථහමේ නිසඳහදනඹ ථයන්නට පුළුන් වුමණ්. 110,000ථ හමනි 

මටොන් ප්රහභහණඹක් පිට යටින් එනහ. රංථහමේ වදන මටොන් 

70,000ථ හමනි ප්රහභහණමඹන් සිඹඹට 65ක්, 70ක් නිසඳහදනඹ 

න්මන් අමප් භව ථන්නම  ජ. භව ථන්නම  ජ ථයන මේ 

නිසඳහදනඹට අපි සුයක්ෂිතබහඹක් ුපන්මන් නළත්නේ ම ොවිඹහ මේ 

ථටයුතුලින් ඈත් මනහ. එතමථොට නිසඳහදන ධහරිතහ අඩු 

මනහ. එතමථොට අඳට ආනඹනඹ ථයන්න සිුප මනහ. එභ 

නිහ මභභ නිඹභඹ ඉතහභ ථහමරෝචිත  ළද ත් මදඹක්. ඒ හමනිභ 

මේ නිඹභඹ භළයි භහම  03 න දහ සිට ක්රිිඹහත්භථ න ඳරිදි භහ 

4ථ ථහරඹක් වහ රංගු ඳතිනහ. ළප්තළේඵර් භහම  03 

මනි දහ න මතක් ඳභණයි මේ නිඹභඹ අනු සිුප ථයන රද ළඩි 

වීභ රංගු න්මන්.  ළප්තළේඵර් භහමඹන් ඳසු ඇති න 

අල තහ භත  මුදල් අභහත හංලම  ප්රහධහනිඹහ වළටිඹට  අති රු 

ජනහධිඳතිතුභහට ඵරඹ තිමඵනහ ඒ මනුමන් ක්රිිඹහත්භථ 

න්නට. 

මරහනහරඪ  රු භන්ත්රීකතුභනි, ඒ හමනිභ මභටු අමනක් 

ඳළතිථඩ දිවහත් අපි ඵරන්නට ඕනෆ. ය  ණනහථ නිසඳහදන 

ධහරිතහ දිවහ ඵළලුමොත් අර්තහඳල්ර ඉල්ලුභ ළඩි මරහ 

තිමඵනහ. ඒ හමනිභ නිසඳහදනඹ වහ රඵහ මදන වනහධහය  

දිවහ ඵළලුභහභ, අපි ගිඹ අවුරුුපර මනොමඹකුත් වනහධහය  ජරහ 

තිමඵනහ. ඒ අඹට ඒ නිසඳහදන ථටයුතු ථය ම න ඹෆභ වහ අපි 

මනොමිමල් මඳොමවොය රඵහ  ජරහ තිමඵනහ. මේ සිඹල්රභ උඩ 

විලහර මර නිසඳහදන ධහරිතහ ළඩි මරහ තිමඵනහ. එතමථොට 

ඉල්ලුභ ළඩි මරහ, නිසඳහදනඹ ළඩි වීභට උදවු ථයරහ 

තිමඵනහ.  විමලේමඹන්භ ඉන්දිඹහමන් ව ඳහකිසතහනමඹන් 

තභයි ළඩිමඹන්භ රංථහට අර්තහඳල් ආනඹනඹ ථයන්මන්. පිට 

යටලින් එන අර්තහඳල් කිමරෝක් harbour එථට එන විට 

රංථහමේ ල්ලිලින් රුපිඹල්  25යි මන්මන්. රුපිඹල් 25ට 

රංථහට එනහ. නමුත් රංථහමේ ම ොවිමඹකුට අර්තහඳල් කිමරෝ 

එථක් නිසඳහදනඹ ථයන්න අභ ලමඹන් රුපිඹල් 45ක් ඹනහ. 

ඒ අනු ථදහත් රංථහට අර්තහඳල් ආනඹනඹ ථයන එථට  

මුහුණ මදන්න රංථහමේ ම ොවීන්ට ඵළරි මනහ. මභොථද, ඒ 

යටල් අක්ථය දවස  ණනක් ඹන්ත්රයහනුහයමඹන් තභයි 

න්මන්. අසළන්න මනශන්මන්ත් ඹන්ත්රයහනුහයමඹන්.  ඒ 

විධිඹට සුළු ශ්රතභ දහඹථත්ඹකින් අර්තහඳල් විලහර ප්රහභහණඹක් 

නිසඳහදනඹ ථයන තත්ත්ඹක් තිමඵනහ. අපි හමනි මඳොඩි 

යටථට  ථදහත් ඒ විධිඹට අක්ථය  ණනක් න්න පුළුන් 

තත්ත්ඹක් නළවළ. අමප් යමට් ථඳු තිමඵනහ, මවල් තිමඵනහ. ඒ 

නිහ අපි මඵොමවොභ මඳොඩි ඉඩ ප්රහභහණර න්මන්. අක්ථය 2ථ, 

අක්ථය 4ථ මනි ප්රහභහණර තභයි අමප් අර  හ මථමයන්මන්. 

එමවභ වුණහභ, අපි රඵහ මදන ශ්රතභ දහඹථත්ඹ ව රඵහ මදන 

මඳොමවොය භඟ අඳට රුපිඹල් 40ථට 45ථට අඩුමන් අර්තහඳල් 

කිමරෝ එථක් රංථහමේ ජ වදහ  න්න  ථදහත් ඵළරි මනහ. එභ 

නිහ අද මභභ නිඹභඹ භන්න් රඵහ මදන සුයක්ෂිතබහඹ අතිලඹ 

ළද ත් මනහ.  

භහ ටුතන්මන් යජඹ ඉතහභ උඳක්රේභශීලී විධිඹට,   ීමභක් 

ඇති ථහරමඹන් ථහරඹට මභභ ආනඹනරටත් ඹේ කිසි 

අසථහක් මදන  භන් යමට් ම්ධශීඹ නිසඳහදන ධහරිතහ ළඩි ථය 

 ළනීභ වහ මඹොදන රද උඳක්රේභශීලී ඵුප ක්රේභඹක් තභයි මේ. මේ 

129 130 



ඳහර්ලිමේන්තු 

ථහර්ඹඹ මනොවුණු නිහ තභයි ම ොවිතළනින් මිනිසුන් ඈත් වුමණ්. 

මේ  ළන උනන්ුපක් තිබුමණ් නළති නිහ තභයි ආනඹනඹ ථයන 

ඒහට තළන  ජරහ, ේපර්ණමඹන්   හඳහය- trading - ථයන අඹ 

ඳභණක් ඳළමතන ක්රේභඹක් ඉසය තිබුමණ්. නමුත් අඳට දළන් ඒ 

 ළන න්මතෝ න්න පුළුන්. ඒ  හමනිභ අඳ සඹංමඳෝෂිත 

යටක් වළටිඹට ටුතනහ නේ අඳට ඹළමඳන්න ඕනෆ නළවළ. යටට 

අල   වහල් ටිථ  සිඹඹට සිඹඹක් අඳට නිසඳහදනඹ ථය  න්න 

පුළුන්ථභ රළබිරහ තිමඵනහ. ඒ හමනිභ ඉතහ හර්ථථ විධිඹට 

අඳ අනිකුත් අතුරු මඵෝ  හම න ඹනහ . අර හමනි ම්ධල්ර 

ඉල්ලුභ ළඩි මරහ තිමඵනහ. ඒහට සුයක්ෂිතබහඹක් ුපන්මන් 

නළත්නේ මභොථද මන්මන්? ක්රේභක්රේභමඹන් ක්රේභක්රේභමඹන් 

ම ොවිඹහට උඳඹහ  න්න පුළුන් රහබඹ අඩු වුමණොත්, ඒ අඹමනි 

ඳළළත්භ වහ අසථහක් නළති වුමණොත් අනිහර්ඹමඹන්භ ඒ අඹ 

අඳ දහරහ ඹනහ. ඉන්දිඹහමන් එන ප්රහභහණඹ ඵළලුමොත් එඹ 

සිඹඹට 60ථ ප්රහභහණඹක්. ඒ කිඹන්මන් මටොන් 110,000ක්. අඩුභ 

තයමින් මටොන් 65,000ක්, 70,000ක් ඳභණ ප්රහභහණඹක් 

අවුරු්ධදථට ඉන්දිඹහමන් රංථහට බහණ්ඩ ම මනනහ. 

 
මරහනහරඪ භන්ත්රීකතුභහ 
(மனமரங்கும்  உமைப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

මවොයි.  රු භන්ත්රීකතුභහ, අන් ථයන්න. 

 
 රු තිරං  සුභතිඳහර භවතහ 
(ரண்புறகு றனங்க சுறதரன) 

(The Hon. Thilanga Sumathipala) 

භට රළබී තිමඵන ථහරඹ සීමිත නිහ ළඩි ුපයටත් භහ ථථහ 

ථයන්න ඵරහමඳොමයොත්තු න්මන් නළවළ. ඊට අභතය ඳළනව 

අනික්  ළට් ඳ්රිOථහත් අතිලඹ ථහමරෝචිතයි. ඒ  ළන ටවන් 

වුමණ් නළති නිහ ඒ ථහයණඹ  ළන කිඹන්න ඔඵතුභහම න් භහ 

තත්ඳය  ණනක් ඉල්රනහ. ඒ අනු ථටු  ළරව භසුන් ව 

අමනකුත් භසුන්මනි භස වළය, අලුත් මවෝ ශීත ථශ භසුන් වහ 

රුපිඹල් දවඹථ ඵ්ධදක්, උේඵරථඩ ව ඒ වහ ආම්ධලථ 

කිමරෝග්රාෆභඹට රුපිඹල් 250 සිට රුපිඹල් 275 දක්හ ඵ්ධදක්, විඹල, 

ලුණු මනොදළම, වහල්භළසන් වහ කිමරෝග්රාෆභඹට රුපිඹල් 10ථ 

ළනි ඵුප ප්රහභහණඹක් එථතු ථයරහ තිමඵනහ. මේ සිඹල්මරන් 

මභොථද ථයන්මන්? ඳහරිමබෝගිථඹහට හධයණ මිරථට බහණ්ඩ මිර 

 ජ  න්න අසථහ රඵහ මදන අතයතුය, අතයභළදිඹහට ඩහ අමප් 

ම ොවිඹහ සුයක්ෂිත කිරීභට, භත්   හඳහයඹ සුයක්ෂිත කිරීභට 

තභයි මේ ඵුප ක්රේභඹ   ඳනහ තිමඵන්මන්. ථලින් ථථහ ථයපු 

භන්ත්රීකතුභන්රහ ප්රහථහල ථශහ, ඵුප  වන්මන් අඳට  harbours  

වදන්නයි, අමප් ප්රහහනිධන විඹදේ ථයන  හඳිතිරටයි කිඹරහ. 

ඒථ අතිලඹ අහධහයණ, කිසිභ දූයදර්ශී අමඵෝධඹක් නළති මේ 

යමට් ම ොවිඹහට ථයපු අඳවහඹක් කිඹරහයි භහ දකින්මන්. 

ම ොවිඹහ සුයක්ෂිත ථයන්න, ඔවුන් මඳෝණඹ ථයන්න, ඔවුන් 

මනුමන් මේ යමට් අනහ තඹ රැථ  න්න, අමප් ථිෂි ආර්ථිථඹ 

හර්ථථ ථය  න්න  ත්ත ීරන්ුපක් නිහ  මේථට භළදිවත් මරහ 

ක්රිිඹහත්භථ වුණු සිඹලු මදනහට අඳ සතුතින්ත නහ. ඒ 

නිරධහරින්ට සතුතින්ත මමින් භහ නිවඬ නහ. 

 

[අ.බහ. 6.16]  

 
 රු අතහවුද මමනවියත්න භවතහ (ග්රාහමීඹ ථටයුතු 
අභහත තුභහ) 
(ரண்புறகு  அரவு செசணறத்ண - கறரற அலுல்கள் 

அமச்ெர் ) 

(The Hon. Athauda Seneviratne - Minister of Rural Affairs) 

මරහනහරඪ  රු භන්ත්රීකතුභනි, අද අමප් තිරං  සුභතිඳහර  රු 

භන්ත්රීකතුභහ කිේහ හමනි බහණ්ඩහ හයඹ විසින් ඳනන රද - ළට් 

ථයන රද- නීති-රීති අනු ඹේ ඹේ ඵුප අඩු කිරීේ, ළඩි කිරීේ 

හමනි ම්ධල් සිුප ථයරහ ඒථ අද අල  මදඹක් වළටිඹට රථහ 

ථටයුතු ථයන්න ඹනහ. දළන් මුළු මරෝථම භ යත්යන් මිර 

ඵළවළරහ. ඒ නිහ රංථහමේත් යත්යන් මිර ඵටුනහ. ඵළංකුර 

තිඹහපු යත්යන්රට ථලින් ඵළංකු විසින් ළඩි මුදල්  ජරහ 

තිමඵනහ. දළන් ඒථට ඩහ market   එමක් යත්යන් මිර අඩු මරහ. 

මේ තත්ත්ඹ තුශ, මභඹ ආයක්හ ථය  න්න මිර ළඩි කිරීභක් 

ථයරහ තිමඵනහ. ඒ හමනිභ අනික් ථරුණුත් ඒ අල තහන් 

අනු සිුප මරහ තිමඵනහ. නමුත් අද ථථහ ථයපු ම්ධල් අයම න 

ඵළලුහභ මඳමනනහ,  ළඩි මදමනකු ථථහ ථමශේ  ළලිමේරිම  

ථතන්දයඹ පිළිඵ ඵ.  

ඒ අතය අමප්  රු අජිත් පී. මඳමර්යහ භන්ත්රීකතුභහ කිේහ, ඊම  

යහම  ඳළති උත්ම  ජ ජහතිථ ගීඹ  හඹනහ ථමශේ නළවළ 

කිඹරහ. ජහතිථ ගීඹ භවය උත් ඳටන්  න්න ඉසමල්රහත් 

කිඹනහ. භවය තළන්ර ජ උත්ඹ අහනම  ජත් කිඹනහ. 

විවිධ අසථහර ඇතින තත්ත්ඹන් අනු, මරහ අනු, ඒ 

උත්ඹ අහන කිරීභට තිමඵන වුභනහ එඳහථේ අනු මේහ 

නතය ථයන්නත් සි්ධධ නහ. මථමේ මතත් අමප් යට 

ංර්ධනඹ ථයන්න වුභනහ වුණහභ චීනඹ විතයක් මනොමයි, 

මනොමඹක් යටල් අනු භනඹ ථයන BOT - Build-Operate-

Transfer - ක්රේභඹ අඳ අනු භනඹ ථයනහ. ඒ හමනිභ අඳ මනත් 

යටල්ර  ඵළංකුලින් ව භහ ේලින්  ණඹ රඵහම න  

 හඳහරිථඹන් ඒ ල්ලි  හඳහයඹට මඹොදනහ නේ ඒ 

 හඳහරිථඹහටභ මටන්ඩර් ථයන්මන් නළති මථොන්ත්රයහත් එථත් 

මදනහ. මභොථද, ඒ ල්ලි ම න්හ  ළනීභට තිමඵන වුභනහ 

නිහ. අමප්භ මුදල්ලින් අඳභ ථයන්න ගිඹහ නේ මේ භවහ 

ඳරිර්තනඹ, මේ දියුණු අඳට ඇති ථයන්න රළමඵන්මන් නළවළ. 

මේ දියුණු ඇති ථයන මථොට තභයි අපිට යසහ රළමඵන්මන්. මේ 

දියුණු ඇති ථයන මථොට තභයි අපිට විම්ධල විනිභඹ 

රළමඵන්මන්. මේ දියුණු ඇති ථයන මථොට තභයි අමප් යමටන් 

විම්ධල විනිභඹ  රහ ම න ඹන එථ නතය න්මන්. මභන්න මේ 

ථරුණු අනු මේ යමට් ංර්ධනඹ වහ තභයි මේ යජඹ 

ප්රහමුඛත්ඹ  ජරහ මේ ථටයුතු ථයන්මන්. 

අපි වේඵන්මතොට යහඹ වළුපහ. චීනඹ තභයි ඒථ වළුපමේ. අපි 

යහඹ විිත කිරීභට ගිඹහ. එදහ ජහතිථ ගීතඹ  හඹනහ ථශහ. 

මභළනි අසථහ ඇති නහ. ඒහ මුල් ථය ම න මේ දළළන්ත 

ංර්ධනඹ නිථේ වෆල්ලුට රක් ථයන්න විඳක්ඹ ථටයුතු ථය 

ම න ඹනහ. ඒථට චීන යහඹ කිඹනහ. මේ යමට් චීන යහඹල් 

නළවළ. තමුන්නහන්මේරහට භතථද භහ දන්මන් නළවළ. එදහ 

සිරිභහමෝ ඵණ්ඩහයනහඹථ භළතිනිඹමනි ථහරම  ඩඩ්ලි 

මේනහනහඹථ භවතහ තය  ථයන මථොට ඳත්තයර ඳශ ථමශේ, 

රංථහට චීන්නු ඇවිල්රහ කිඹරහ. චීන්න ඇවිල්රහ කිඹරහ භවහ 

බඹක් ඇති ථයනහ. ඒමථනුත් ම්ධලඳහරන හසිඹක්  න්න 

ථල්ඳනහ ථයනහ. ඒථ ම්ධලඳහරන හසිඹක් මනොමයි. ආර්ථිථ 

හසිඹක් අමප් යටට රඵහ  ජරහ තිමඵනහ. භවහ ංර්ධනඹක් 

ථයරහ තිමඵනහ. රංථහ ඉතිවහම  කිසිභ යු ඹථ මේ හමනි 

ංර්ධනඹක් සිුප වුමණ් නළවළ. අමප් ජනහධිඳතිතුභහ චීනඹ භඟ 

මවො ටුත ඇති ථය  ත්ත නිහ විලහර ංර්ධනඹක් යට තුශ සිුප 

ථයන්න පුළුන් මරහ තිමඵනහ.  

විඳක්මඹන් අඳට තත් යටල්  ළන කිේහ. ඒ යටර 

දියුණුක් ඇති ථයන්න මික් යටල් ඹටත් ථය  න්න චීනඹ 

උත්හව ථයන්මන් නළවළ. න ඹටත් විජිත හදඹක් ඇති ථයන්න 

චීනඹ උත්හව ථයන්මන් නළවළ. ඹටත් විජිත හදි යු ඹ අහනයි. 

යටල් ඹටත් ථය ම න සයහ ථහපු එථ අහනයි. අද මරෝථම  

කිසිභ යටක් තත් යටක් ඹටත් ථය ම න, සයහ ථන්න ථටයුතු 

ථයන්මන් නළවළ. නමුත් හභහංශිථමඹෝ වළටිඹට අපි එදහ ථල්ඳනහ 

ථමශේ විම්ධශිථඹන්ට අමප් යටර ආමඹෝජනඹ ථයන්න මදන්මන් 

නළවළ කිඹරහ. අපි ටුතුමේ ඒථ සයහ ථෆභක් කිඹරහ. අද ඕනෆභ 
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හභහංශිථ යටක් චීනඹටත්, විම්ධශිථඹන්ටත් ආමඹෝජනඹ ථයන්න 

ආඹහචනඹ ථයනහ; ථළහ  න්නහ. මභොථද, තභන්ට අල  

ේඳත්, මරධනඹ - capital -  නළත්නේ ඒ ආමඹෝජන භන්න් යට 

ංර්ධනඹ ථයරහ, ඉදිරිඹට ම න ඹන්න තභයි ඒ ළඩ පිළිමශ 

ඇති ථයරහ ථටයුතු ථය ම න ඹන්මන්. ඒ අනු ඒ තර්ථඹ 

හධහයණ නළවළ. අපි විිත ථයපු භවහ දළළන්ත යහඹ ගිටුන් 

ඵරන්න. අපි UNP එමක් අඹටත් ආයහධනඹ ථයනහ, ගිටුන් මේ 

යහඹ ඵරන්න කිඹරහ. ඒ විතයක් මනොමයි, අපි භව මුහුමදන් 

අමප් යටට අලුත් මඳොශක් එථතු ථයනහ. අද ත ූමමිඹ ළඩි 

ථයරහ අලුත් ංර්ධනඹක් එථතු ථයරහ තිමඵනහ. රංථහ සිතිඹභ 

මනස ථයරහ තිමඵනහ. ඉදිරි ථහරම  තත් ඒ හමනි ළඩ 

පිළිමශක් ඇති ථයරහ අක්ථය 500ථ ූමමිඹක් එථතු ථයන්න 

මඹෝජනහ ථයරහ තිමඵනහ. අන්න ඒහට තිමඵනහ ඊර් හ. 

ඊර් හ අනු තභයි මේ ථතන්දය කිඹන්මන්. විඳක්ඹ මේ යමට් 

සිුප ව  ංර්ධනඹ  ළන එමවභ කිඹනහ.  

ඊශඟට ළලිමේරිඹ  ළන ථථහ ථශහ. ළලිමේරිම  සිුපවීභ 

පිටුඳසමන් ථණ්ඩහඹභක් සිටිඹහ. ඇත්ත ඒථයි. ප්රහලසන තිමඵන 

ථට්ටිඹ ම ෝඨහබඹ යහජඳක් භළතිතුභහත් එක්ථ ගිටුන් ථථහ ථශහ. 

භවහ ංඝයත්නඹ, ඳල්ලිම  පිඹතුභන්රහ ගිටුන් ථථහ ථයරහ 

ප්රහලසනඹ විඳුහ. ප්රහලසනඹ විඳුහ කිේහභ ථට්ටිමඹන් මථොටක් 

ඹන්න ගිඹහ. ඊට ඳසමේ මන මථොටක් තභයි ඒ සි්ධධිඹ  ළන මේ 

ප්රහලසනඹ ඇති ථමශේ. ප්රහලසනඹක් ඇති ථයරහ, ඳහයථ ඳළඹ 7ක් 

ඉන්නහ නේ අමනක් අඹමනි භහන ටුමිථේ මථොමවොභද ආයක්හ 

මන්මන්? අමනක් අඹ මථොමවොභද ඹන්මන්? නීතිඹ අතට 

අයම න මුයණ්ඩු, තක්ථඩි තහමරට වළසිමයනහ නේ ඒහ 

ඳහරනඹ ථයන්න ඕනෆ. ඒහ ඳහරනඹ ථයන්න ඕනෆ. ඒහ ඳහරනඹ 

මනොථය යටථ ජනතහට වනඹක් රඵහ මදන්න ඵළවළ. හභඹ 

ඇති ථයන්න ඵළවළ. යට ඉදිරිඹට ම න ඹන්න ඵළවළ. ඒහම  

ඳහරනඹක් තිමඵන්න ඕනෆ. ම්ධලඳහරන වුභනහථේ තිබුණු 

පිරික් තභයි ඒ සිුපවීභ පිටු ඳ සිට ක්රිිඹහ ථයරහ තිමඵන්මන්. ඒ 

මථොේඳළනිමඹන් පිරික් අස ථයරහ තිමඵනහ. ඒ පිරි එක්ථ 

තභයි මේ ළඩ පිළිමශ ම න ගිම . ඒ ප්රහම්ධලඹට ඵට භන්න් තුය 

රඵහ  ජමේ ළඩ පිළිමශ හථච්ඡහ ථය තිබුණහ. ඒහ ඔක්මථොභ 

රළවළසති ථයරහ තිබුණහ.  ේඳව දිස්රිOක්ථඹ පුුපභ විධිම  

ංර්ධනඹක් ථයහ ඹනහ. අඩු ඳහඩුක් නළති ළඩ ථය ම න 

ඹනහ. ඳහයල් වදනහ. ඒ හමනිභ අමනකුත් ංර්ධන ළඩ 

සිඹල්ර ථය ම න ඹනහ. ඒ නිහ මනත් ම්ධලඳහරන භතහද 

දයන අඹ මේහට විරු්ධධ සුළු ථරුණු අය ම න අටුංථ මිනිසසු 

ඉසයවට දභරහ, බිල්රට  ජරහ, ආණ්ඩු විමේචනඹ ථයමින්, 

ආණ්ඩු  ළන ජනතහ තුශ ථරකිරීේ ඇති ථයරහ  තභන්ට 

ම්ධලඳහරන හසි රඵහ  න්න  ත්ත පිඹයථ අහනඹක් තභයි 

මේ සි්ධධ වුමණ්. මේ සිුපවීභ  ළන අපි ථන හටු මනහ; ුපක් 

මනහ. නමුත් මේ තත්ත්ඹ ඇති කිරීභ තුශ සිටින්මන්, මේථ 

පිටුඳසින් සිටින්මන්  ම්ධලඳහරන වුභනහන් ඉටු  ථය  න්නහ 

තක්ථඩින් පිරිකුයි. ඒ පිරිමනි ළඩ පිළිමශ නිහ තභයි මේ 

සි්ධධිඹ ඇති වුමණ්.  

 
මරහනහරඪ භන්ත්රීකතුභහ 
(மனமரங்கும்  உமைப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

මවොයි,  රු ඇභතිතුභනි, ථථහ අන් ථයන්න.   

 
 රු අතහවුද මමනවියත්න භවතහ 
(ரண்புறகு  அரவு செசணறத்ண) 

(The Hon. Athauda Seneviratne) 

 මවොයි, මඵොමවොභ සතුතියි.  

 
ප්රහලසනඹ විභන රදින්, බහ ේභත විඹ. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்மைக்சகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

II 
 
 රු අතහවුද මමනවියත්න භවතහ 
(ரண்புறகு  அரவு செசணறத்ண) 

(The Hon. Athauda Seneviratne) 

මරහනහරඪ  රු භන්ත්රීකතුභනි, අග්රාහභහත තුභහ ව 

බු්ධධලහන වහ ආ මිථ ථටයුතු අභහත තුභහ මනුමන් භහ ඳවත 

වන් මඹෝජනහ ඉදිරිඳත් ථයනහ: 

 

 

 "ආණ්ඩුක්රේභ  සථහමේ 44(2) ළනි  සථහ භඟ කිඹවිඹ යුතු, 

2007 අංථ 48 දයන විමලේ මශ බහණ්ඩ ඵුප ඳනමත් 2 ළනි  න්තිඹ 

ඹටමත්, විමලේ මශ බහණ්ඩ ඵුප ේඵන්ධමඹන් ජනහධිඳතියඹහ විසින් 

හදන රුප, 2013 ජුනි 07 දිනළති අංථ 1813/24 දයන අති විමලේ  ළට් 

ඳත්රයම  ඳශ ථයනු රළඵ, 2013.07.12 දින ඉදිරිඳත් ථයන රද නිඹභඹ 

අනුභත ථශ යුතු ඹ. 

 

(අභහත  භණ්ඩරම  අනුභතිඹ දන්හ තිමබ්.)" 

 
ප්රහලසනඹ විභන රදින්, බහ ේභත විඹ. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்மைக்சகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 
 

 

ථල්තළබීභ 
ஒத்றமப்பு 

ADJOURNMENT 

 
 රු අතහවුද මමනවියත්න භවතහ 
(ரண்புறகு  அரவு செசணறத்ண) 

(The Hon. Athauda Seneviratne) 

මරහනහරඪ  රු භන්ත්රීකතුභනි,  ''ඳහර්ලිමේන්තු දළන් ථල් 

තළබිඹ යුතුඹ''යි භහ මඹෝජනහ ථයනහ. 
 
ප්රහලසනඹ බහභිමුඛ ථයන ර ජ. 
றணர டுத்றம்தப்சதற்நது. 

Question proposed. 

 

මරහනහරඪ භන්ත්රීකතුභහ 
(மனமரங்கும்  உமைப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

බහ ථල් තඵන අසථහමේ මඹෝජනහ,  රු දිලිප් 

මදආයච්චි භන්ත්රීකතුභහ. මේ අසථහමේ  ථවුරුන් මවෝ  රු 

භන්ත්රීකයඹකු  රු මභොවහන් ප්රිාඹදර්ලන ද සිල්හ භවතහමනි නභ  

මරහනඹ වහ මඹෝජනහ ථයන්න.  
 
 රු අතහවුද මමනවියත්න භවතහ 
(ரண்புறகு  அரவு செசணறத்ண) 

(The Hon. Athauda Seneviratne) 

මරහනහරඪ  රු භන්ත්රීකතුභනි, " රු මභොවහන් ප්රිාඹදර්ලන ද 

සිල්හ භන්ත්රීකතුභහ දළන්  මරහනඹ  ත යුතුඹ" යි භහ මඹෝජනහ 

ථයනහ.  
 
ප්රහලසනඹ විභන රදින්, බහ ේභත විඹ. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்மைக்சகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
අනතුරු  රු ජහනථ ඵණ්ඩහය භවතහ මරහනමඹන් ඉත් 

වුමඹන්,  රු මභොවහන් ප්රිාඹදර්ලන ද සිල්හ භවතහ   මුරහනහරඪ විඹ. 

அன்தறநகு, ரண்புறகு ஜரணக தண்டர அர்கள் அக்கறரெணத் 

றணறன்மை அகனம, ரண்புறகு சரயரன் தறரறர்ண  ெறல்ர 

அர்கள்  மனம கறத்ரர்கள். 

Whereupon THE HON. JANAKA BANDARA left the Chair and 

THE HON. MOHAN PRIYADARSHANA DE SILVA took the Chair. 
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ඳහර්ලිමේන්තු 

ධීය ඉන්ධන වනහධහය 
லணர் ரறசதரமெள் ரணறம் 

FUEL SUBSIDY TO FISHERMEN 

 
 රු දිලිප් මදආයච්චි භවතහ 
(ரண்புறகு றலிப் சஆச்ெற) 

(The Hon. Dilip Wedaarachchi) 

මරහනහරඪ  රු භන්ත්රීකතුභනි, බහ ථල් තඵන අසථහමේ 

 ජ භහ ඳවත වන් මඹෝජනහ ඉදිරිඳත් ථයනහ: 

"ධීය ජනතහට රඵහ මදන ඉන්ධන වනහධහයඹ අමවෝසි කිරීභ ඇතුළු 

ධීය ප්රහජහට සිුප ථයන අහධහයණථේ නිභහ ථය එභ ජනතහට නළත 

ඉන්ධන වනහධහයඹ රඵහ  ජභට ව අමනකුත් අල තහන් රඵහ  ජභට 

ථටයුතු ථයන මර මභභ  රු බහට මඹෝජනහ ථයමි. " 

මරහනහරඪ  රු භන්ත්රීකතුභනි, 2012 ර්ම   මරෝථ 

මමශ මඳොමශේ මතල් මිර ඳවත ළටුණත් රංථහමේ මතල් මිර 

අඩු මනොථශ අසථහමේ වරහත ප්රහම්ධලම  සුළු ධීය 

ථහර්මිථඹන් විසින් රහේපු මතල් මිර අඩු ථයන මර ඉල්රමින් 

උ්ධමඝෝණඹක් ථශහ. ඒ උ්ධමඝෝණම  ජ වරහත න යම  ජ 

ර්ණකුරසරිඹ ඇන්ටනී ප්රහනහන්ුප භවතහ ජීවිතඹ ඳරිත හ  ථශහ. 

ඊට භහ වතයථට ඳසු මජ්සුභරිඹහ කිංසලි භවතහ ජීවිතඹ ඳරිත හ  

ථශහ. තත් ීමඳ මදමනක් අං විථර වුණහ. 2012 ර්ම  ජීවිත 

මදථක් ඳරිත හ  ථයරහ භසත ධීය ජනතහ මනුමන් මතල් 

වනහධහයඹ රඵහ  ත්තහ. ඒ රඵහ  ත් මතල් වනහධහයඹ භහ 

12ක්, එනේ 2013 මඳඵයහරි භහඹ න මතක් ඳභණක් රඵහ 

ුපන්නහ. ඊට ඳසු ඒ මතල් වනහධහයඹ නළළත්වුහ. නළතත් 

අමප්රහේල් භහම  ථලින් ක්රේභඹ මනස ථයරහ වේඵන්මතොට 

දිස්රිOක්ථම  ධීය ජනතහට මතල් වනහධහයඹ වහ කූඳන් 

රඵහ ුපන්නහ. මතල් වනහධහයඹ රඵහ ුපන්නහට ඳසමේ ඒ  ජනතහ 

තභන්මනි ධීය ථටයුතු හර්ථථ ථය ම න ගිඹහ.  

මරහනහරඪ  රු භන්ත්රීකතුභනි, ශ්රීව රංථහ තුශ ධීය දිස්රිOක්ථ 

15ථට මන් ථය තිමඵනහ. ඒ දිස්රිOක්ථ 15ට ධීය ඳරීක්ථ 

මථොට්ඨහ 149ක් තිමඵනහ.  දළනට මේ යමට් ඇති ඵහුදින ඹහත්රයහ 

 ණන 3,858ක් මනහ. එක්දින ඹහත්රයහ 952කුත්, පිටත විථය 

ඇති එන්ජින් ටුත මඵෝට්ටු 19,709කුත්, පිටත  වි ථය ඇති 

එන්ජින් ටුත ඔරු 1,842කුත්, වඵල් ඔරු 19,485කුත්, භහදළල් 

ඔරු 1,142කුත් තිමඵනහ. වේඵන්මතොට දිස්රිOක්ථම  ඳභණක් 

ඵහුදින ඹහත්රයහ 598කුත්, එක්දින ඹහත්රයහ 39කුත්, කුඩහ මඵෝට්ටු 

972කුත්, එන්ජින් ටුත ඔරු 118කුත් තිමඵනහ.  

මරහනහරඪ  රු භන්ත්රීකතුභනි, මතල් වනහධහයඹ ථඳහ ඇති 

මවේතු භභ  රු ඇභතිතුභහම නුත් දථ ඇහුහ. ඒ හමනිභ භභ 

මවොඹරහ ඵළලුහ, මතල් වනහධහයඹ ථඳන්න මවේතු මභොථක්ද 

කිඹරහ. අටුංථ සුළු ධීය ථහර්මිථඹන්මනි රහේපු මතල් 

වනහධහයඹ -මුළු දියිමන්භ- යවසි ත, කුභන්ත්රයණථහරී විධිඹට 

මථෝටි  ණනක් ංචහ ථයරහ කිඹරහ තභයි භට දළන  න්න 

රළබුමණ්. භභ නිමඹෝජ  ඇභතිතුභහම න් අවනහ, ඒථ ඇත්තද 

කිඹරහ. භට ඒ  ළන දළන  න්න රළබුණහ. ඒ  ළන ඳරීක්ණඹක් 

ථයනහඹ, ඒ නිහඹ මතල් වනහධහයඹ නතය ථය තිමඵන්මන් 

කිඹරහ භට දළන  න්න රළබුණහ. ඊට ඳසමේ අමප්රහේල් භහම  තභයි 

ඊ ශඟ මතල් වනහධහයඹ ුපන්මන්.  

මරහනහරඪ  රු භන්ත්රීකතුභනි, ඵහුදින ඹහත්රයහථට මතල් 

ලීටර් 2,600ක්  ළහුහභ රුපිඹල් 31,200ථ වනහධහයඹක් 

රළමඵනහ. අලුත් ඵහුදින ඹහත්රයහක් ඳශමුමන් මුහුදට දහන මථොට 

ටළංකිඹ පිමයන්න මතල්  වන්මන් මතල් ලීටර් 2,500යි, 3,000යි, 

3,200යි. ඒ ආථහයමඹන් තභයි මතල්  වන්මන්. එතමථොට  මතල් 

ලීටර් 2,600ක්  ළහුහභ තභයි රුපිඹල් 31,200ථ වනහධහයඹ 

රළමඵන්මන්. එතමථොට ඒ trip එථ ගිටුල්රහ ආහට ඳසමේ නළත 

ඊ ශඟ භහම  මතල්  වන්න ඕනෆ, මතල් ලීටර් 300යි, මතල් 

ලීටර් 400යි, මතල් ලීටර් 500යි. ඹන  භමන් ජ භහළු අහු 

වුමණෝතින් මතල් ලීටර් 100යි  වන්න ඕනෆ. ටිථක් ඈතට 

ගිටුල්රහ දස මදථකින් විතය භහළු අහුවුමණෝතින් මතල් ලීටර් 

300ක් හමනි ප්රහභහණඹකුයි පිච්මචන්මන්. එතමථොට අය ඊ ශඟ 

භහම  මතල් කූඳන් වනහධහයඹ  න්න මතල් ටිථ  වන්න 

ඉඩක් නළවළ. ලීටර් 2,600ක්  න්න ඕනෆ රුපිඹල් 31,200ථ මතල් 

වනහධහයඹ  න්න. ඊ ශඟ භහම  මතල් වනහධහයඹ  න්න 

ක්රේභඹක් නළවළ. 

මරහනහරඪ  රු භන්ත්රීකතුභනි, අලුත  ජපු මතල් වනහධහය 

ක්රේභඹ  ජරහ තිමඵන්මන් ධීය යහම  තිමඵන ඉන්ධන පියවුේ 

වමරන් මතල්  වන්නයි. පිටත තිමඵන ඉන්ධන පියවුේ වල්ලින් 

මතල්  වන්න ඵළවළ. ධීය යහම  තිමඵන ඉන්ධන පියවුේ 

වමරන් තභයි මතල්  වන්න තිමඵන්මන්. ඒ ඉන්ධන පියවුේ 

වමරන් මතල්  වන්න ඕනෆ, අමත් ල්ලිරටයි.  මතල් ලීටර් 

2,600ක්  වන්න රුපිඹල් මදරක්  ණනක් ඹනහ. ඵහුදින ඹහත්රයහ 

ටුමිමඹෝ මතල්  වන්මන් private shedsලින් trip එථ ගිටුල්රහ 

ආහට ඳසමේ  - trip එථට දස 15ක්, 20ක් ඹනහ- ල්ලි 

මදන්නයි. එතමථොට ංසථහමේ තිමඵන මතල් පියවුේ වමරන් 

 වන මථොට මේ මුදර ම න්න ඕනෆ. ඒථ නිහ අද ඒ කූඳන් 

ඳහවිච්චිඹට  න්මන් නළවළ. අද තං ල්ර යහම , වේඵන්මතොට 

දිස්රිOක්ථම  ධීයඹන් මතල් වනහධහය කූඳන්  න්මන් නළවළ. 

යජඹ ඒථ මනස ථයන තුරු  න්මන් නළවළ කිඹරහ අද සිඹලුභ 

ධීයමඹෝ ඒ වනහධහයඹ  න්න එථ නත්රහ තිමඵනහ.  

මරහනහරඪ  රු භන්ත්රීකතුභනි, භවය ථට්ටිඹ  න්නහ, 

මභන්න මේ ක්රේභඹට. රුපිඹල් 36,390ථ මතල්  ළහුමොත් මතල් 

ලීටර් 300ක් ඒ ධීය යහම  තිමඵන යජම  මතල් පියවුේ වමරන් 

මදනහ. ඒ මතල් ලීටර් 300ට රුපිඹල් 7,500ථ වුචයඹක් 

ංසථහමේ භවත්රු  න්නහ. එතමථොට රුපිඹල් 31,200යි, 

වනහධහයඹ. රුපිඹල් 7,500 ඒහ වතයක් කිඹන්මන් රුපිඹල් 

30,000යි. රුපිඹල් 1,200යි වුචයඹක්. වුචය ඳවයි තිමඵන්මන්. 

එතමථොට අය ඵහුදින ඹහත්රයහ ටුමිඹහ ධීය ංසථහමේ භවත්භඹහට 

මදනහ, රුපිඹල් 7,500ථ වුචයඹක්. රුපිඹල් 7,500ථ වුචයඹක් 

ුපන්නහභ මතල් ලීටර් 300ට ඹන මුදර රුපිඹල් 3,600යි. රුපිඹල් 

7,500න් 3,600ක් අඩු ථශහභ ඉතුරු රුපිඹල් 3,900 අත අරිනහ. 

එතමථොට ඒ රුපිඹල් 3,900 තභයි මේ යට මට් ඉන්න ංසථහමේ 

මරොකු භවත්රු මවොයථේ ථයන්මන්.  මන  ථට්ටිඹ මතල් 

 ළහුහට ඳසමේ අය වුචයඹට ඒ ලියුභ  ජරහ ල්ලි  න්නහ. 

ඔන්න ඔඹ මවොයථභ නතය ථය  න්න තභයි භට ඒථ ඔප්පු ථය 

 න්න ඕනෆථභ තිමඵන්මන්.  

ඳසු ගිඹ ථහරම  මුළු රංථහමේභ සුළු ධීය ථහර්මිථඹන්මනි 

රහේපු මතල් වුචයලින් මථෝටි  ණනක් ංචහ ථයරහ තිබුණහ. 

රෑට ථහරහ මුහුුප ගිටුල්රහ, උම්ධ මන ථල් දිඹමේ ජ ඵළට ථහරහ, 

ශීතමල් ඉරහ එන ඒ අටුංථ මිනිසුන්මනි මතල් වනහධහයඹ 

මවොයථේ ථමශේ අභහත හංලම  ඉන්න ඉවශ නිරධහරිනුයි. 

මවොයථේ ථයම න ථෆමේ, ඒ අටුංථ මිනිසුන්මනි මතල් 

වනහධහයඹයි. මේථ මත්රුේ  න්න ඵළරි ඉවශ නිරධහරින් තභයි 

අද මේ යමට් ධීය අභහත හංලම  ථටයුතු ථයන්මන්.  

මරහනහරඪ  රු භන්ත්රීකතුභනි, ඒ හමනිභ, එක් දින ඹහත්රයහ 

ටුමිඹන්ට රුපිඹල් 19,200ථ මතල් වුචයඹක් මදනහ. රුපිඹල් 

19,200ථ මතල් වුචයඹක් මදන්මන් මතල් ලීටය 1,500ක් 

 ළහුමොත්. රුපිඹල් 168,450ක් ඹනහ මතල් ලීටය 1,500ක් 

 වන්න. එමවභ  ළහුමොත් තභයි රුපිඹල් 19,200ථ මතල් 

වුචයඹ මදන්මන්. රුපිඹල් 19,200ථ මතල් වුචයඹ  න්න 

රුපිඹල් 168,000ථ මතල්  වන්න ඕනෆ. එක් දින ඹහත්රයහථට 

මුහුුප ගිටුල්රහ එන්න දථට මතල් ලීටය 100ක්, 150ක් ඹන්මන් 

නළවළ. මභොථද, වළන්දෆමේ මදථට විතය මුහුුප ගිඹහභ ඊට ඳහුමනි 

දහ උම්ධ යහඹට එනහ. එමවභ නේ, එක් දින ඹහත්රයහථට මේ 
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මතල් ප්රහභහණඹ  වන්න අල තහක් එන්මන් නළවළ; ඒ මතල් 

ප්රහභහණඹ  වන්න ඒ මිනිසුන්ට ල්ලිත් නළවළ. ඒ ක්රේභඹත් මනස 

ථයන්න ඕනෆ කිඹන එථ තභයි භහ තමුන්නහන්මේරහට මේ 

මඹෝජනහ ථයන්මන්. 

 මරහනහරඪ  රු භන්ත්රීකතුභනි, මඳොඩි මඵෝට්ටු -එන්ජින් එථ 

වි ථයපු අල් ඔරු, මඳොඩි ෂයිඵර් මඵෝට්ටු- ටුමිඹන්ට රුපිඹල් 

9,750ථ මතල් වුචයඹක් මදනහ. ධීය ංසථහමේ මතල් 

පියවුේවරක් නළවළ. මතල් ඔක්මථෝභ එථ ඳහයට  වන්න නළති 

නිහ එළිම  තිමඵන මතල් පියවුේවරථට ගිටුල්රහ ඒ වුචයමඹන් 

ල්ලි අයම න රුපිඹල් 1,000ක් 2,000ක්  ජරහ තභයි මතල් 

 වන්මන්. මභන්න මේ තත්ත්ඹ මත්රුේ ථයරහ මදන්න තභයි භහ 

 මේ උත්හව ථයන්මන්. භභ එදහ ධීය ඇභතිතුභහට 

මඳෞ්ධ ලිථත් කිේහ, මතල් වනහධහයඹ මදන මේ ක්රේභඹ මේ 

තහමේ ඉරහ මනස ථයන්න කිඹරහ. ඒ ක්රේභඹ මනස මනොථය 

ධීයඹහට ඒ වනඹ රළමඵන්මන් නළවළ. ධීයඹහට මදන ඒ 

වනමඹන් බහ ඹක් ථන්මන් ධීය යහඹ නීති ත ංසථහමේ ඒ 

ආඹතනර ඉන්නහ මරොකු භවත්තුරු ටිථ මදනහයි. ඒ නිහ මේ 

ක්රේභඹ මනස ථයන්න. මේ අටුංථ ධීය ජනතහට මතල් 

වනහධහයඹ රඵහ මදන ක්රේභඹ මනස ථයන්න. ථලින්  ජපු ක්රේභඹට 

නේ, එළිම  තිමඵන මඩ් එථකින් මතල් ටිථ ණඹට  ව ම න 

යසහමේ ඹන්න පුළුන්; වුචර් එථ ඳසු මදන්න පුළුන්.  අන්න 

ඒ ක්රේභඹ ඇති ථයන්න කිඹරහ තභයි අද මේ උත්තරීතය බහට භහ 

මඹෝජනහ ථයන්මන්.  

මරහනහරඪ  රු භන්ත්රීකතුභනි, මේ මතල් වනහධහයඹ 

ුපන්නත් ආණ්ඩු ඵළණුේ අවනහ; නුුපන්නත් ආණ්ඩු ඵළණුේ 

අවනහ. ඵළණුේ නහවන ක්රේභඹට මේ වනහධහයඹ ුපන්මනොත් ඩහ 

මවොයි කිඹන එථ තභයි භහ කිඹන්මන්. ඒ ථහරම  වහල් කූඳන් 

මඳොත  ජපු ආථහයඹට මේථ මදන්න.  එතමථොට තිඹථට තහක් 

ගිටුන් කූඳන් එථ ථඳරහ මතල් ටිථ  ව  න්න පුළුන්. භහඹථට 

මදන රුපිඹල් 31,200ථ මතල් වනහධහයඹ අන්න ඒ ක්රේභඹට 

මදන්න. ඵහු දින ඹහත්රයහ වරිඹට රැකිඹහමේ මඹොදනහද; නළ්ධද, 

ම ොඩ තිමඵන මඵෝට්ටුක්ද නළ්ධද කිඹරහ මොඹහ ඵරහ -ඒහ 

මොඹහ ඵරන්න ඉන්නහ ඳරීක්ථරු- ඒ මතල් වනහධහයඹ භහ 

අය කිඹපු විධිඹට නිකුත් ථයන්න කිඹරහ භභ ඉල්රහ සිටිනහ. එඹ 

දළන් තිමඵන ක්රේභඹට ථමශොත් ධීයඹහම න් ඇභතියඹහමනි අේභහ 

ඵළණුේ අවනහ. මුහුුප ඹන අඹම න් ංසථහමේ භවත්රුන්මනි 

අේභහ ඵළණුේ අවනහ. ළල්මල් මිනිසුන්මනි වළටි දන්නහ මන්. 

 රු නිමඹෝජ  ඇභතිතුභනි, ඔඵතුභහත් ඒ  ළන දන්නහ; භභත් 

දන්නහ. ඳටන්  න්මන්භ අේභහ භතක් ථයරහ. මදන එථ මදන්න, 

"මභන්න රුපිඹල් 31,200. ථෆත් එථයි; බිේත් එථයි. 

ආණ්ඩුමන් මදන ම්ධ මභන්න  න්න" කිඹරහ. අන්න ඒ ක්රේභඹට 

මදනහ නේ මේ මවොයථභ නළති මනහ. ඔන්න ඔඹ ක්රේභඹ ඇති 

ථයන්න කිඹරහ භභ තමුන්නහන්මේරහට මඹෝජනහ ථයනහ. නමුත් 

දළන් තිමඵන ක්රේභඹට ධීයඹහට  ඒ වනහධහයඹ වේඵ න්මන් 

නළවළ. නිථේ ඉන්න භවත්රු ඒථ  න්නහ.   

මරහනහරඪ  රු භන්ත්රීකතුභනි, මතල් වනහධහයඹ ථප්ඳහුප 

ථයරහ භහ තුනක් මනහ. ඒ මිනිසුන්ට මතල් වනහධහයඹ නළවළ 

අමප්රහේල් භහමඹන් ඳසමේ. භළයි, ජුනි, ජලි කිඹන භහ තුන තිසමේ 

මතල් වනහධහයඹ නළවළ. භසත ධීය ජනතහ අද අන්ත අයණ 

තත්ත්ඹට ඳත් මරහයි ඉන්මන්. ඒ මිනිසුන්මනි ධීය ක්මේත්රයඹ 

නඟහ සිටුහ  න්න විධිඹක් නළවළ. තභන්මනි මඵෝට්ටු රැකිඹහමේ 

ඹහ  න්න විධිඹක් නළවළ.  ත්තු ඵළංකු ණඹ ම හ  න්න විධිඹක් 

නළවළ. ෆභ යහඹථභ ඵහු දින ඹහත්රයහ 10ක්, 15ක් විකුණන්න  ළට 

 වරහ තිමඵනහ. ධීයඹන්ට තභ රැකිඹහ ථය  න්න ඵළරි 

තත්ත්ඹක් අද උදහ මරහ තිමඵනහ. Trip එථක් ගිටුල්රහ 

ආමොත් රුපිඹල් රක් මදථක් තුනක් ණඹ මනහ. ඊශඟ trip 

එමක්දි රුපිඹල් රක් මදථක් විතය ණඹ මනහ. රුපිඹල් රක් 

වතක් අටක් ණඹ මන මථොට මුදරහලි රැකිඹහ මදන්මන් නළවළ. 

තං ල්ර යහම  විතයක් මඵෝට්ටු 20ක් විතය  ළට  වරහ 

තිමඵනහ විකුණන්න. රංථහමේ වළභ තළනභ ඒ තත්ත්ඹ 

තිමඵනහ. ධීයඹහ නඟහ සිටුනහ නේ ධීයඹහට ඹේ වනඹක් 

රඵහ මදන්න ඕනෆ. මභොන ඳළත්තකින්ත් වනඹක් නළවළ මන් 

අද. ඵරන්න අද ධීයඹහට යජමඹන් රළමඵන්මන් වනඹක්ද 

කිඹරහ. භහ කිඹන්නේ යජමඹන් රළමඵන වන  ළන. ඵහු දින 

ඹහත්රයහ වහ යහඹ මතොටුමඳොශ  හසතු අද රුපිඹල් 1,000 සිට 

රුපිඹල් 1,600 දක්හ ළඩි ථයරහ තිමඵනහ.  

මතොටු මඳොශ  හසතු රුපිඹල් 300 සිට රුපිඹල් 600 දක්හ ළඩි 

ථයරහ තිමඵනහ. විුපලි බිර ළඩි වීභ නිහ රුපිඹල් 180ට තිබුණු 

අයිස මවොණ්ඩයඹ අද රුපිඹල් 250 දක්හ රුපිඹල් 70කින් ළඩි 

මරහ තිමඵනහ. අයිස මවොණ්ඩය 200ක්  වන මථොට රුපිඹල් 

14,000ක් ළඩි මරහ තිමඵනහ. විුපලි බිර ළඩි වීභ මවේතුමන් 

අද මඵෝට්ටුර අලුත්ළඩිඹහ කිරීමේ  හසතු ළඩි මරහ තිමඵනහ. 

අධිථ මර ඵුප ඳළනවීභ නිහ තංගුස, බිලී ථටු, දළල්, 
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ඵහුදින ඹහත්රයහක් භහ වළුපමේ රුපිඹල් රක් 28ථටයි. දළන් රුපිඹල් 

රක් 38ක් ළඹ නහ. මේ භහ 6ට මථළින්භ රුපිඹල් රක් 

10ක් ළඩි මරහ තිමඵනහ. ඵහුදින ඹහත්රයහර engine, outboard  

motorර අභතය මථොටසර මිර අද සිඹඹට 100කින් ළඩි මරහ 

තිමඵනහ. ඒ හමනිභ fibre  ආේඳන්නරට අඹ ථයන ඵ්ධද ළඩි 

ථශහ. ඳසු ගිඹ ථහරම ත් ඵුප ළඩි ථශහ. භහ එදහ ධීය වහ ජරජ 

ේඳත් ංර්ධන ඇභතිතුභහම න් ප්රහලසන ථයන මථොට එතුභහ 

කිේහ, අනිහර්ඹමඹන්භ ඒ වහ වන රනහඹ කිඹරහ. අද 

ඒ කිසි වනඹක් රළමඵන්මන් නළවළ. ඒ සිඹල්මල්භ ඵුප ළඩි කිරීභ 

නිහ අද ඒහම  මිර ළඩි මරහ තිමඵනහ. භහළු, ථයර, 

උේඵරථඩ, ළභන් පිට යටින් ම න්න නිහ ම්ධශීඹ ධීයඹහමනි 

භහළු මිර ඳවත ළටිරහ තිමඵනහ. අද භහළු ඇල්ලුත් විකුණහ 

 න්න ඵළවළ. එළනි තත්ත්ඹක් තභයි අද උදහ මරහ තිමඵන්මන්. 

ඒ විතයක් මනොමයි. භව මුහුද චීන භහ ේරට ඵුප  ජරහ 

තිමඵනහ. ඵහුදින ඹහත්රයහ සිඹල්රභ අද විම්ධශිථ භහ ේරට ඵුප 

 ජරහ තිමඵනහ. නළේ මදථ ඵළගින් මදඳළත්මතන්  වරහ භව 

මුහුම්ධ භහළු trawl ථයනහ. ඒ කිඹන්මන් භහළු දිඹත්ඵඩර ඉන්න 

සිඹලුභ භහළු trawl ථයරහ නළේරට ඳටහ අයම න ඹනහ. ඒහ 

ඵුප  ජරහ තිමඵන්මන් විම්ධශිථ භහ ේරටයි. ධීයඹන්ට රළමඵන 

වනයි භහ මේ කිඹන්මන්. සුළි සුශඟ, කුණහටු, සුනහමිඹ ඹන මේ 

සිඹල්රභ ඒ මිනිසුන්ට රළමඵන වනයි.  

මරහනහරඪ  රු භන්ත්රීකතුභනි, ඒ හමනිභ ඔවුන්මනි විශ්රතහභ 

ළටුඳ ථඳහ වළය තිමඵනහ. අද ධීය යක්ණඹ රළමඵන්මන් 

නළවළ. අද ධීය නිහ ආධහය රළමඵන්මන් නළවළ. යමට් ජනතහට 

මඳෝ දහයි ආවහය මේරක් ථන්න භහළු රඵහ මදන ධීයඹහට අද 

යහජඳක් ආණ්ඩුමන්, ධීය වහ ජරජ ේඳත් ංර්ධන 

අභහත හංලමඹන් රළමඵන වන තභයි මේහ. ධීයඹන්ට 

වනහධහය රඵහ මනො ජ මභොනහ ථයනහද කිඹහ භට මත්මයන්මන් 

නළවළ.  

මරහනහරඪ  රු භන්ත්රීකතුභනි, ඒ හමනිභ ධීය වහ ජරජ 

ේඳත් ංර්ධන අභහත හංලම  ප්රහඵර මඳමශේ නහඹථඹන්ට ව 

නිරධයඹන්ට භහෆිඹහ ථල්ලිලින් වන රළමඵනහ. අටුංථ 

ධීයඹන්මනි ඉන්ධන වනහධහයඹත් මවොයහ ථනහ. ඒහ ඔප්පු 

මරහ තිමඵනහ මන්. අදටත් මවොයහ ථනහ. තං ල්මල් සි්ධධීන් 

භහ ඔප්පු ථයරහ මඳන්න්නේ. දළල්, බිලී ථටු, fibre ආේඳන්න 

ම න්න  හඳහරිථඹන්ම න් රුපිඹල් මථෝටි  ණන් මථොමිස 

 න්නහ. ඒ විතයක් මනොමයි. විම්ධල නළේරට භසුන් 

ඇල්ලීභට, trawl කිරීභට මුහුද ඵුප  ජරහ රුපිඹල් මථෝටි  ණන් 

ල්ලි අයම න තිමඵනහ; මථොමිස මුදල් අයම න තිමඵනහ. 

රංථහට ආනඹනඹ ථයන භහළු, ථයර, ළභන්ලින් රුපිඹල් 

මථෝටි  ණන් ඵුප  න්නහ. ඒ හමනිභ ආනඹනඹ ථයන මුහුුප 

කූඩළල්රන්, වක් මඵල්රන් වහ ඒ  හඳහරිථඹන්ම න් මරොකු 

කුට්ටි  ණන් මථොමිස  න්නහ. 
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ඳහර්ලිමේන්තු 

ඒ විතයක් මනොමයි, මරහනහරඪ  රු භන්ත්රීකතුභනි. ෆභ 

මතොටු මඳොශථභ, යහඹථභ තිමඵන ළලි විකුණහ ම න ථන්න 

මවංචයිඹරහට ඵුප  ජරහ තිමඵනහ. දළන් වේඵන්මතොට දිස්රිOක්ථම  

වළභ මතොටු මඳොශක්භ වහය- වහයහ ළලි අයම න ඹනහ.  එමවභ 

ළලි අයම න ඹන මථොට මුහුද අයින ථළඩි-ථළඩී ඒ ළලි මුහුදට 

ඹනහ. ඉතින් මුහුද ඛහදනඹ නහ. මවොරු ළලි ටිථ විකුණහ 

 න්නහ. තං ල්මල්, කුඩහළල්මල්, ථරභළටිම , වේඵන්මතොට 

ෆභ මතොටු මඳොශක්භ ඵුප  ජරහයි තිමඵන්මන්, ළලි විකුණහ ම න 

ථන්න. ඒහ ධීයඹන්ට මදන වනද කිඹහ භහ අවන්න ථළභළතියි. 

නළේලින් මභෝදයට ඵහන භහළුලින්, ථඩරට දභන භහළුලින් 

මථොඳභණ මථොමිස මුදරක්  න්නහද? අද මේ යමට් ධීයඹහ 

ඳරිවහනිඹට ඳත් මරහ තිමඵනහ. ධීයඹහ නඟහ සිටුන්න මේ 

යජමඹන්, මේ අභහත හංලමඹන් මභොන වනද රඵහ මදන්මන්? 

යජම  නිරධහරින් ධීයඹහට රළමඵන ඉන්ධන වනහධහයඹ මවොයහ 

ථනහ. ඒ නිරධහරින් මේ ථහපු මවොයහ ථෆමේ වළටිඹට ඉන්ධන 

වනහධහයඹ මනොමයි ධීයඹහමනි දරු ඳවුල්ර අසචි ථන්න 

ඕනෆ.  

ධීයඹන් කිඹන්මන් මේ යමට් ඉන්න අටුංථභ, ුපප්ඳත්භ, 

ක්රිිඹහථහරි, ුපක් විඳින ජනතහක්. ඒ ුපක් විඳින ජනතහට ඒ වන 

රඵහ මදන්න, ඒ ධීයඹහට අල  ආේඳන්න වන රඵහ මදන්න, 

ඉන්ධන වනඹ රඵහ මදන්න කිඹහ භහ ථරුණහමන් ඉල්රහ 

සිටිනහ. ධීයඹහ මනුමන් ඹේ ළඩ මථොටක් ඉසට ථයරහ, යට 

මට් තිමඵන භව මුහුම්ධ ධීයඹහට තිමඵන ේඳත් මනශහ  න්න 

ඳවසුථේ රහ  ජරහ ධීයඹහ නඟහ සිමටේමොත්, 

තමුන්නහන්මේරහටත්, අඳ ථහටත් මවො අනහ තඹක් උදහ නහඹ 

කිඹහ ප්රහථහල ථයමින් භමනි ථථහ නතය ථයනහ. 

 
 රු අජිත් පී. මඳමර්යහ භවතහ 
(ரண்புறகு அஜறத் பீ. சதமர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

මරහනහරඪ  රු භන්ත්රීකතුභනි,  රු දිලිප් මදආයච්චි 

භන්ත්රීකතුභහ විසින් ම න එන රද ඉතහභත් ථහමරෝචිත ව බහ ථල් 

තළබීමේ  මඹෝජනහ  භහ සථිය ථයනහ.  

මරහනහරඪ  රු භන්ත්රීකතුභනි, ථළුතය දිස්රිOක්ථම ත් 

ඳහනුපය සිට අලුත් භ දක්හ විලහර ධීය පිරික් ඉන්නහ. ඒ 

ධීයඹන්මනි සුඵ මත මනුමන් යජමඹන් මීට ඩහ ළඩි 

අධහනඹක් මඹොමු ථශ යුතුඹ කිඹන ථහයණඹ භතක් ථයන්නට 

ථළභතියි. ඒ හමනිභ ඉන්ධන වනහධහයඹ නතය වීභ පිළිඵ ව ඒ 

ඵයඳතශ  ළටලු  රු දිලිප් මදආයච්චි භන්ත්රීකතුභහ වන් ථශහ.  

එභ නිහ එභ ප්රහලසනඹ භහ නළත, නළත භතක් ථයන්මන් නළවළ. 

එභ නිහ  මේ ථහයණඹ පිළිඵ ධීය ථර්භහන්තඹ  ළන මවො 

අමඵෝධඹක් තිමඵන  රු ඇභතිතුභහමනි අධහනඹ මඹොමු මේහ 

කිඹහ ප්රහහර්ථනහ ථයනහ.  

 
මරහනහරඪ භන්ත්රීකතුභහ 
(மனமரங்கும்  உமைப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

 රු යත් කුභහය ගුණයත්න,  නිමඹෝජ  අභහත තුභහ 

 
 රු යත් කුභහය ගුණයත්න භවතහ (ධීය වහ ජරජ ේඳත්  
ංර්ධන නිමඹෝජ  අභහත තුභහ) 
(ரண்புறகு ெத் குர குத்ண - கடற்சநரறல், லக 

பமூனங்கள் அதறறமெத்ற தறற அமச்ெர்) 

(The Hon. Sarath Kumara Gunaratne - Deputy Minister of  
Fisheries and Aquatic Resources Development) 

මරහනහරඪ  රු භන්ත්රීකතුභනි, ළයදි ථයනහ නේ, දූණඹ 

ථයනහ නේ,  මොයථේ ථයනහ නේ මභළනි  මඹෝජනහක් 

ම නළවිත් ඒහ මඳන්හ මදන්නට සදහනේ වීභ  ළන භහ 

ඳශමුමන්භ   රු දිලිප් මදආයච්චි  භන්ත්රීකතුභහට සතුතින්ත 

මනහ.   රු ඇභතිතුභහටත් ඔඵතුභහ සුවද ථථහ ථයනහ. භහත් 

ඒ සුවදත්ඹට රළවළසතියි. එළනි ම්ධල් ථයන පු්ධ රමඹෝ 

ඉන්නහ නේ  එළනි ම්ධ ශක්න්නට අල  සිඹලු පිඹය 

 න්නට  ථටයුතු ථයනහඹ කිඹන එථ භභ  මේ අසථහමේ ජ 

ඳශමු ප්රහථහල ථයනහ.  

ඔඵතුභහ භහදළල්  හඳහරිථමඹක් ව ධීය ක්මේත්රයඹට 

ේඵන්ධ පු්ධ රමඹක්. භහත් භහදළල්  හඳහරිථමඹක් ව ධීය 

ක්මේත්රයඹට ේඵන්ධ පු්ධ රමඹක්.  එභ නිහ අඳ "ධීය" කිඹන 

චනඹට ආදමයයි. ධීයඹහට ආදමයයි. ඔඵතුභහ කිේ ඒ  

අසථහරත්  රු ඇභතිතුභහ  ඉදිරිඳත් මරහ  ඔඵතුභහමනි  ප්රහලසන 

විරහ අල  ථටයුතු ථය තිමඵනහ. එදහ "භහළුථහයඹහ"  කිඹහ 

ඳවත් චනමඹන් වළඳින් ව  ඒ මවෝදයඹහ  යටට ඉතහභත් 

අභිභහනත් ේඳතක් ම න එන පු්ධ රඹකු ඵට ඳත් ථයන්නට, 

නිල්ඳහට ද,  මථොශ ඳහට ද, යතු ඳහට ද  කිඹහ ඵරන්මන්  නළති  අඳ 

ථටයුතු ථය ම න ඹනහ.  

මරහනහරඪ  රු භන්ත්රීකතුභනි, අති රු ජනහධිඳතිතුභහ  ටුටපු 

ධීය ඇභතියඹකු වළටිඹට ධීය ප්රහලසනඹක් ආ  වළභ අසථහථභ 

ඉතහභ ඕනෆථමින් රථහ  ඵරහ තිමඵනහ.  එයින් මඳනී ඹනහ, 

එතුභහ ධීයඹහට තිමඵන ආදයඹ. මභතුභහ කිේ ආථහයඹට භට 

භතථ වළටිඹට 2012  මඳඵයහරි භහම යි  මේ ධීය ප්රහලසනඹ භතු 

වුමණ්. මතල් මිර ඉවශ ඹහභ තුශ මී මු, වරහත ඹන ප්රහම්ධලර 

ඹේ ඹේ උ්ධමඝෝණ ඇති වුණහ. එතළන ජ ඒහ හථච්ඡහ 

භහර් මඹන් වින්න අඳ පුළුන් තයේ උත්හව ථශහ. ඳසු ගිඹ 

ථහරම  සි්ධධිඹ  වුණහභ අමප්  රු පිඹතුභන්රහ ේඵන්ධ වුණහ. 

නමුත් ථඩහථප්ඳල්ථහරී පිරික්  ල් මුල් අයම න, ඳහමර් ටඹර් 

දහරහ මේථ මනත් ආථහයඹථට ඳත් ථයන්නට  වදපු අසථහමේ 

ධීය මවෝදයඹකු මිඹ ගිඹහ. අඳ ඒ  ළන ථන හටු ප්රහථහල ථශහ.  

භහ මඵොමවොභ ආඩේඵයමඹන්  කිඹනහ  රු භන්ත්රීකතුභනි,  මේ 

මනමථොට රංථහ පුයහ ධීය ක්මේත්රයම  භවහ ේමේරනඹක් 

වදරහ, ධීය මිති වදරහ  භහඹථට යක්  රු ඇභතිතුභහමනි 

ප්රහධහනත්මඹන්,  ආඹතන ප්රහධහනීන්මනි මලිථත්මඹන් ඒ ධීය 

ංවිධහනර  ප්රහධහනීන්  ථළහ හථච්ඡහ ථයනහඹ කිඹන 

ථහයණඹ. අඳට ලිපි භන්න් දළනුේ මදන ම්ධල්, ෂළක්ස භන්න් 

දළනුේ මදන ම්ධල්,  ඒ හමනිභ ධීය ප්රහලසන  අඳ විිත ඒ 

අසථහර ජ හථච්ඡහ ථය  විනහ. එභ නිහ ඔඹ  ඵසරට 

ගින්දය තිඹපු, ඵළංකු ථඩපු, පිටුඳසමේ ඉරහ ථඩහථප්ඳල්ථහරී 

ක්රිිඹහ ථයරහ,  ල්  වරහ,  මීභළසමෝ අවුසනහ හමනි  මිනිසුන් 

අවුසන පු්ධ රයින්ට දළන් ධීයයින් අවුසන්නට ඵළවළ. මභතුභහ 

කිේ ආථහයඹට දළන් භහ තුනකුත්  ත මරහ තිමඵනහ. දළන් 

මේ වතයමනි භහඹත්  ත මනහ. මේ ේඵන්ධමඹන් ඉදිරි 

ථහරඹ  තුශ ඹේ ළඩ පිළිමශක් ථයහවිඹ කිඹහ  මභතළන ජත් 

ධීයමඹෝ ඉසීමභන් යුතු ජනහධිඳතිතුභහ මථමයටු වහ අඳ 

මථමයටු විලසහමඹන් ඉන්නහ. 

මරහනහරඪ  රු භන්ත්රීකතුභනි, 2012  ජ ඳශමුන අසථහමේ ජ 

අති රු ජනහධිඳතිතුභහ  ඳළවළදිලි මේ ප්රහලසනඹට භළදිවත් මරහ  

 රු ඇභතිතුභහමනි මලිථත්මඹන්  අමප් ථහදිනල්  ටුමිඳහණන් 

ඇතුළු පුජථතුභන්රහ ම නළල්රහ මදනහඹ කිඹපු 

වනහධහයඹටත් ඩහ  වනහධහයඹක් රඵහ මදන්නට භට පුළුන් 

වුණහ. එතළන ජ ඔඵතුභහ කිේ ආථහයඹට මදන වනහධහයඹට  

මතල් ලීටයඹථට රුපිඹල් 12ක්  අඩු ථයන්න  ථටයුතු ථශහ. 

ඔඵතුභහ කිඹන "මවොයථභ" කිඹන චනඹ තභයි මභතළන ප්රහලසනඹ 

වළටිඹට ඇති වුමණ්. මේ වනහධහයඹ අඳ දි ටභ 2013 භහර්තු 

භහඹ න තුරු  ජ ම න ආහ. ඒ අන්තිභ භහඹ ම නමථොට 

මභතළන  ප්රහලසන භතු වුණහ. ඔඵතුභහ කිේහ හමනි එථ, එථ 

ංචහව ත ම්ධල් පුත් ඳත් භන්න් මවළි වුණහ.  එතළන ජ "මේ 

විධිඹට ථයන්නට ඵළවළ" කිඹහ මතල් ංසථහමන් ප්රහලසන ඇති 
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වුණහ.  විමලේමඹන්භ අමප් ධීය මවෝදයත්ඹත් මේථට    

කි යුතුයි. භහ මේථ ඒ ධීය ංවිධහනරට කිේහ. භවය 

තළන්ර මේථ පිළි ත්තහ.  

මේථට මඩ් ටුමිඹන්   කි යුතුයි. අමප් භවය ධීයඹන් 

මේ ධීය ථහඩ් එථ ඉතහභ අඩු මුදරට විකුණන්න ඳට න්  ත්තහ. 

මභටු ජ භවය ධීයමඹෝ මඵොරු නේ දභරහ, -භවය මරහට 

මේථට අමප් ධීය නිරධහරිනුත් ේඵන්ධ මන්න පුළුන්.  භභ 

ඒථ පිළි න්නහ- ංචහ ව ත ළඩ පිළිමශක් ම න ඹන්න 

වළුපහ. මරහනහරඪ  රු භන්ත්රීකතුභනි, අති රු ජනහධිඳතිතුභහමනි 

නිඹභඹ ඳරිදි මුදල් අභහත හංලමඹන් -අමප් අභහත හංලමඹන් 

මනොමයි- මේ වනහධහයඹ වහ භහසිථ රුපිඹල් මිලිඹන 

300ථට ආන්න ප්රහභහණඹක් අඳට රඵහ මදනහ. මේථ භවහ විලහර 

මුදරක්. එතුභහ කිේ ආථහයඹට ඳසු ගිඹ ථහරඹ පුයහභ අඳ මේ 

ධීය ංවිධහනත් භඟ හථච්ඡහ ථශහ, මේථට  ත යුතු පිඹය 

මභොථක්ද කිඹරහ. අඳ ථහඩ් ක්රේභඹක් වඳුන්හ  ජරහ ළඩ පිළිමශක් 

ම න ගිඹහ. මේ තුළින් ඹේ ධීය පිරික් නිඹභ වනහධහයඹ රඵහ 

 නි්ධදි තත් පිරික් ංචහ ව ත මර මනත් ළඩ පිළි මශක් 

ම න ගිඹහ. නිරධහරින් මේහ මන ථවුරුන් මවෝ මේහ මභතළන ජ 

ඳරිඳහරනඹ ථයන්න ඵළරි තත්ත්ඹක් භතු මරහ, නිරධහරින්ට 

overtime ම රහ විලහර අර්බුදථහරී තත්ත්ඹක් භතු වුණහ. ඒ 

නිහ අඳ මේ මන මථොට මඹෝජනහ රැක් ථස ථයම න, ඒ 

මඹෝජනහලිඹ ක්රිිඹහත්භථ ථයන්න හථච්ඡහ ථයමින් ඹනහ.  භභ 

අති රු ජනහධිඳතිතුභහට මේ පිළිඵ දළනුේ ුපන්නහ.  රු 

ඇභතිතුභහටත් මේ  ළන දළනුේ ුපන්නහ.  රු භන්ත්රීකතුභනි, අමප් 

අති රු ජනහධිඳතිතුභහ මේ මන මථොට ඒ සිඹලුභ තළන්රට 

coupons නිකුත් ථයන්න අල  ළඩ ථටයුතු ථස ථය 

තිමඵනහ. නමුත් මේථ තහථහලිථ පිළිඹභක් වළටිඹට තභයි භහ 

දකින්මන්. අඳ මීට ඩහ ක්රේභත් විධිඹට මභඹ  ථයන්න ඕනෆ. 

 රු භන්ත්රීකතුභනි, ඔඵතුභහ කිේ ථහයණඹ වරි.  අද න විට 

මඵෝට්ටුර මිර ඉවශ ගිටුන් තිමඵනහ; එන්ජින්ර මිර ඉවශ 

ගිටුන් තිමඵනහ; දළල් ආේඳන්නර මිර ඉවශ ගිටුන් තිමඵනහ. 

ඊට අභතය භවහ අර්බුදථහරී සුශං තත්ත් භත මුහුදට ඹන්න 

ඵළරි ධීයඹහ අද අතයභං මරහ ඉන්නහ. මේ විධිඹට අද 

මරෝථම භ භවහ අර්බුදඹක් භතු මරහ තිමඵනහ. සුළි සුශං, 

 ංතුය ළනි සහබහවිථ  න නිහ ධීයඹහ ප්රහලසන රැථට 

මුහුණ  ජ සිටිනහ. මේථ අඳ පිළි න්නහ. නමුත් ධීයඹහ 

අභිභහනමඹන් නළගිට්ටන්න නේ කුභක්ද ථශ යුත්මත්? මේ ප්රහලසන 

භළ්ධම්ධ අඳ මථොමවොභද ධීයඹහ නළගිට්ටන්මන්?  

මරහනහරඪ  රු භන්ත්රීකතුභනි, මේ වහ ඳශමුමනි පිඹය 

විධිඹට අමප්  රු ඇභතිතුභහත්, භභත්  අති රු ජනහධිඳතිතුභහට 

මඹෝජනහ ථශහ ධීය මවෝදයඹන් ඳහවිච්චි ථයන ඇභ ීරරු 

ඵුපලින් අයින් ථයමු කිඹරහ. විමලේමඹන්භ ඒ ීරරු ඵුප වනඹ 

නිහ මේ න විට දළල්රන් කිමරෝ එථථට ඹන විඹදභ රුපිඹල් 

130ථ, 150ථ ඳභණ ප්රහභහණඹකින් අඩු මරහ තිමඵනහ.  භභ 

ඔඵතුභහටත් ආයහධනහ ථයනහ අමප් ඒ ළඩ පිළිමශට 

වමඹෝ ඹ රඵහ මදන්න කිඹරහ. "ධීය" කිඹන චනඹට ආදයඹ 

ථයන ඔඵතුභහ ළනි භන්ත්රීකරු විඳක්ම  ත ඉන්නහ නේ අමප් 

මේ ළඩ පිළිමශට වමඹෝ ඹ රඵහ මදන්න කිඹහ භහ ඉල්රහ 

සිටිනහ. ඔඵතුභන්රහ අඳට වමඹෝ ඹ දිඹ යුත්මත් ටන් ඳහඨ 

කිඹමින්, ථඩහථප්ඳල්ථහරී ක්රිිඹහ ථයමින්, ඇවිසසීමේ පු්ධ රඹන් 

වළටිඹට මනොමයි. අති රු ජනහධිඳතිතුභහ කිඹන්මන් ධීයඹහමනි 

අභිභහනඹ යකින්න නේ ඔහුමනි ආදහඹේ භහර් ඹ ළඩි ථය න්න 

පුළුන් ක්රේභමේදඹක් අඳ ථස ථශ යුතුයි කිඹරහයි. එතුභහ අඳට 

උඳමදස  ජරහ තිමඵන්මන් ඒ විධිඹටයි. මේ න විට අමප් සිඹලුභ 

නිරධහරින් ළරසුේ වදහම න ඹනහ, දළල්රන්ට ඒ ුපන්න වනඹ 

වහ භහන, ඔඵතුභහ කිේ ආථහයඹට එන්ජිභට, මඵෝට්ටුට, 

දළල්රට, භරුළල්රට, බිලී ථටු ආ ජ සිඹල්රටභ ථිෂි 

ක්මේත්රයම  අද මදන මඳොමවොය වනහධහයඹ වහ භහනභ 

වනහධහය මදන්න. ඇයි අඳටත් මේථ ථයන්න පුළුන් මන්ද 

කිඹරහ ඒ මඹෝජනහ අඳ අති රු ජනහධිඳතිතුභහට ඉදිරිඳත් ථශහ. 

එතුභහ ඒථ පිළි ත්තහ.  

ඇත්තටභ අඳට පුුපභයි, අද මරෝථම  භවය යටල් ධීය 

ක්මේත්රයම  දියුණු තුළින් භවහ විලහර මනක් ඇති ථයම න 

තිමඵනහ. විඹට්නහභඹ, තහයිරන්තඹ, ඉන්ුපනීසිඹහ ළනි යටල් 

දිවහ ඵරන්න. ඒ යටල් දියුණු මරහ තිමඵන ක්රේභඹ භභ 

මඳෞ්ධ ලිථ ගිටුන් මොඹහ ඵළලුහ. මේ ළඩ පිළිමශ ඔසමේ අඳ 

ධීයඹන්ට අල  ථයන ලක්තිඹ  ජරහ ආදහඹභ ළඩි ථ ය  න්මන් 

මථොමවොභද? මේ න විට අඳ ධීය ංවිධහන සිඹල්රභ ම න්රහ 

හථච්ඡහ ථය තිමඵනහ. ඹහඳනඹ, භන්නහයභ ළනි ප්රහම්ධලර 

ධීයඹන් ඳහ ඒ ථහයණහරට අඳ භඟ එථඟ වුණහ.  

මරහනහරඪ  රු භන්ත්රීකතුභනි, ඳසු ගිඹ ථහරම  වරහත 

ප්රහම්ධලම  ප්රහලසනඹක් ඇති මරහ එතළන ජත් ථඩහථප්ඳල්ථහරී ක්රිිඹහ 

ථයන්න පිරික් උත්හව ථශහ. ඒථ මභෝඹ ථට ේඵන්ධ ඇති 

වුණු සි්ධධිඹක්. අමප්  රු අරුන්දිථ ප්රහනහන්ුප භන්ත්රීකතුභහ දළන් මේ 

 රු බහමේ ඉන්නහ. ඒ සි්ධධිම  ජ එතුභහ අඳට ථථහ ථශහ. 

නි මඹෝභහල් මඳමර්යහ නිමඹෝජ  ඇභතිතුභහත් ථථහ ථශහ. ඒ 

සි්ධධිම  ජ අඳ සිඹලු මදනහභ මවෝදයත්මඹන් යුතු එථතු 

මරහ එතුභන්රහ භඟ භභ වහභ එභ සථහනඹට ගිඹහ. එතළනට 

ගිටුන් ඒ ධීය මවෝදයරු වමු වුණහ.  අඳ ඳහුමනි දහභ අමප් 

අති රු ජනහධිඳතිතුභහට කිඹරහ, අමප් ඇභතිතුභහට කිඹරහ, මයශ 

ංයක්ණම  ප්රහධහන නිරධහරින් ථළහම න, අමප් 

නිරධහරිනුත් ථළහම න ගිටුන් ඒ ළලි ඉත් ථයරහ ඒ මභෝඹ 

ථන්න වහභ  පිඹය  ත්තහ. ඊට අභතය අමප් අරුන්දිථ 

භන්ත්රීකතුභහ ඊම  මඹෝජනහ ථශහ වරහත යහඹක් ම ොඩ නඟරහ 

මේ ධීයඹන් රැථ  න්මන් මථොමවොභද කිඹන ථහයණඹ. අති රු 

ජනහධිඳතිතුභහ නළංගයේ මතොටුඳශල් ව යහඹන් වහ රුපිඹල් 

මිලිඹන 2,000ක් මභය අඹ ළමඹන් මන් ථය තිමඵනහ.  

 රු භන්ත්රීකතුභනි, අමප් ධීයඹහමනි ආදහඹභ ළඩි ථය  න්න 

අඳ තත් ක්රේභමේද ථස ථය තිමඵනහ. ධීයඹන්ට ීරරු ඵුප 

යටුත ඒ ආේඳන්න මදනහ විතයක් මනොමයි, එටු මදළනි 

පිඹය වළටිඹට මේ භ 19ළනි දහට අඳ ධීය දිරිඹ ණඹ ක්රේභඹ 

වඳුන්හ මදනහ. ඒ ණඹ ක්රේභඹ ඹටමත් රක් 20ට අඩු ණඹ වහ 

සිඹඹට 12ක් ණඹ ක්රේභඹ තුළින් ම න්නත්, සිඹඹට 4ක් 

අභහත හංලඹ භන්න් දයන විධිඹටත් තභයි ථස ථය තිමඵන්මන්. 

එතමථොට සිඹඹට 8ක් විධිඹට තභයි රක් 20ට අඩු ණඹක්  න්න 

මථමනකුට රඵහ  න්න පුළුන්. රක් 20ට ළඩි ණඹක්  න්න 

අඹට සිඹඹට 14න් සිඹඹට 4ක් අඳ දයරහ සිඹඹට 10ථ ණඹ 

ක්රේභඹක් විධිඹට තභයි ථස ථය තිමඵන්මන්. ඊට අභතය උතුරු 

ඳශහතට සිඹඹට 25ක් අඩු ථයරහ ඒ ණඹ රඵහ මදන්න අඳ ථටයුතු 

ථය තිමඵනහ.  

මරහනහරඪ  රු භන්ත්රීකතුභනි, අද උතුරු, නළ මඟනටුය  

ඳශහත්ර භවහ මනක් මරහ තිමඵනහ. උතුරු, නළ මඟනටුය 

ඳශහත්ර යු්ධධමඹන් ඵළට ථහපු අඹ ඒ මන තුළින් භවහ 

ඳරිර්තනඹථට අීරර්ණ මමින් ඉන්නහ. අති රු 

ජනහධිඳතිතුභහ ම න ඹන භවහ ංර්ධන ළඩ පිළිමශත් එක්ථ, 

IFAD එථ වයවහ අඳ රුපිඹල් මිලිඹන 5,000ථට ඩහ මේ න විට 

ඒ මුළු ධීය ක්මේත්රයඹටභ රඵහ  ජ තිමඵනහ. ඒ විධිඹට අමප් 

ඳළත්තට මනොරළමඵන ආධහය ප්රහභහණඹක් අද උතුරු, නළ මඟනටුය 

ඳශහත්රට රඵහ  ජරහ ධීය ථටයුතු දියුණු  මරහ ඒ ප්රහම්ධලර අද 

භවහ මනක් සිුප මරහ තිමඵනහ.     

ණඹ ආධහය රඵහ  ජරහ, සඹං රැකිඹහ වඳුන්හ  ජරහ, අමශවි 

ළල් ආයේබ ථයරහ  අද මේ නමථොට ඒ තුශ විලහර මනක් 

සි්ධධ මනහ. ඒ නිහ මේ ධීයඹන් ම ොඩනඟන ළඩ පිළිමශ 

තුශට භවහ ඳරිභහණම  ම්ධල් වඳුන්හ මදන්නට අඳ උත්හව 
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ඳහර්ලිමේන්තු 

ථයනහ.  Blacklist ථයරහ තිබුණු  අමප් නභ   රු ඇභතිතුභහ 

ජහත න්තය වහඹ ඇති මවො  තත්ත්ඹට ඳත් ථයරහ, මේ 

නමථොට විලහර ජහත න්තය වහඹක් රඵහ  න්න ථටයුතු ථය 

තිමඵනහ. ඒ අනු විඹට්නහභම  ඉරහ ථණ්ඩහඹභක් ඇවිල්රහ  

මඳොකිරිසන්, මුහුුප කූඩළල්රන්, මුහුුප ඳළශෆටි ේඵන්ධමඹන් න 

තහක්ණඹ වඳුන්හ  මදමින්  භහ  ණනක් අපිත් එක්ථ රැඳී 

සිටිඹහ. භත්  ේඳත දියුණු ථයන්න පුළුන්ථභ තිමඵන්මන් 

මුහුද, ථශපු, ළ,  ං හ  කිඹන මේහ තුළින් විතයක් 

මනොමයි.  අද විඹට්නහභඹ, ඉන්ුපනීසිඹහ, තහයිරන්තඹ ඹන මේ 

යටල්ර භත්  ේඳත  දියුණු මරහ තිමඵන්මන් මුහුමදන්, 

ථශපුමන්, ළමන් ඳභණක් මනොමයි,  ඒ බිේ ආශ්රි්ත මඳොකුණු 

වදරහ භත්  ේඳත  හප්ත කිරීමභන්.    

මරහනහරඪ  රු භන්ත්රීකතුභනි, ඳසු ගිඹ භහම  ඳළළති, 

යටල්  ණනහක් වබහගි ව භත්   ප්රහදර්ලනඹක් විිත කිරීමේ 

බහ   භට රළබුණහ. ඒ ප්රහදර්ලනඹ නළයුකහභ භහ  පුුපභඹට ඳත් 

වුණහ, අපි  මථොමවේද ඉන්මන් කිඹරහ.  භහ මඵොමවොභ අභිභහනමඹන් 

ඒ  ළන කිඹන්න ථළභළතියි. අති රු ජනහධිඳතිතුභහටත් භහ  

මඳෞ්ධ ලිථභ ඒ  ළන ථථහ ථයරහ කිේහ,   රු ඵළසිල් යහජඳක් 

භළතිතුභහටත් කිේහ.  දිවි නළඟුභ ළඩටවන වයවහ, මනොමඹකුත් 

ණඹ ක්රේභ වයවහ  මුහුද, ථශපු, ළ  ආශ්රි්ත විතයක් මනොමයි, 

පුළුන් තයේ  අමප් බිේ ආශ්රි්ත මඳොකුණු ක්රේභඹ ඇති ථයරහ 

භත්  ේඳත ළඩි ථය  න්නට ථටයුතු ථශ යුතුයි.   

වරහත  රු අරුන්දිථ ප්රහනහන්ුප භන්ත්රීකතුභන්රහමනි  ේ 

ප්රහම්ධලඹට භභ ගිඹහ. මුළු පුත්තරභ ප්රහම්ධලම භ තිමඵන විනහල 

මරහ ගිඹ සිඹලුභ මඳොකුණු ප්රහතිංසථයණඹ ථයරහ, ඒහම  

මභොදහ ව මේථහ කිඹන භහළු බිටු කිරීභ වහ ආමඹෝජථඹන් 

මොඹහම න අපි ළඩ පිළිමශක් ථස ථයනහ. ඔඵතුභන්රහත් 

දන්නහ ඇති, ඵහු දින ඹහත්රයහථ දළල්රහ, මේථහ භහළුහ ඳණ පිටින් 

ම න ඹන්න අඳට ක්රේභඹක් නළවළ. විඹට්නහභමඹන් අපි 

ක්රේභමේදඹක් වඳුනහ  ත්තහ, මථොයි ආථහයමඹන්ද මේථහ භහළුහ 

ඵහු දින ඹහත්රයහ තුශ භළමයන්මන් නළති යහ  න්මන් කිඹරහ.  

ඊට අභතය, භවහ විලහර අයිස ප්රහභහණඹක් ම න ඹන්මන් නළති  

කුඩහ ඹන්ත්රය ආධහයමඹන්  මුහුුප තුමයන් අයිස  නිඳදහම න 

ධීයඹන්මනි මුදල් ඉතිරි ථය  න්නහ ක්රේභමේදඹක්  ළනත් අපි 

ථල්ඳනහ ථයනහ.  ඉතින් මේ හමනි ධීයඹහට අභිභහනමඹන් 

යුතු නළඟී සිටිඹ වළකි ක්රේභ  ණනහක් අපි මේ නමථොට වඳුන්හ 

 ජම න ඹනහ.  

ඊශඟට, දිවි නළඟුභ, ධීය දිරිඹ  ළඩටවන්රට අභතය  අය 

භභ ථලින් කිඹපු භවහ ඳරිභහණම  ණඹ ක්රේභඹ ක්රිිඹහත්භථ 

ථයන්නට ඵරහමඳොමයොත්තු මනහ.   භව ඵළංකුමේ අජිත් නිහඩ් 

ථබ්යහල් භළතිතුභහ රඵන 19 ළනි දහට සිඹලුභ ඵළංකු නිරධහරින් 

ම න්රහ එඹ ක්රිිඹහත්භථ කිරීභ වහ අල  ථටයුතු ථයන්නට 

ඵරහඳහමයොත්තු නහ. ඵහු දින ඹහත්රයහරට ඳභණක් මනොමයි, 

කුඩහ මඵෝට්ටුරට ඳභණක් මනොමයි, භළදළල් ටුමිඹන්ට, ඊට 

අභතය ථයර මේරන්නන්ට, ඊට අභතය මඳොකුණු ආශ්රි්ත 

ධීය ථර්භහන්තම  මඹමදන අඹට, ධීය ක්මේත්රයම  මඹ ජ සිටින 

මේ ඕනෆභ මථමනකුට එභ ණඹ ආධහය භන්න් ම ොඩනළ  මඟන්න 

අල  ළඩ පිළිමශ ථස ථය තිමඵනහ. අය විනහල වුණු 

මඳොකුණු සිඹල්රටභ අපි රඵන තිඹ නමථොට තුය රඵහ  ජරහ 

මභොදහ ව මේථහ භහළු  ඇති ථයන්න  ඳටන්  න්නහ. ඵහුදින 

ඹහත්රයහලින් මේථහ භහළුහ  භළමයන්මන් නළති ම න ඹන විධිම  

ක්රේභමේදඹක් අපි වඳුන්හ  ජභ තුළින් භරුළල්ලින් විලහර මේථහ 

භහළු අසළන්නක් රඵහ  න්න පුළුන්.   

ඊට අභතය මේ  ඵහු දින ඹහත්රයහ  වහ ළඹ න මතල් 

ප්රහභහණඹ අඩු ථයන ක්රේභමේදඹක්  ළනත් අපි ථල්ඳනහ ථයනහ.  

ඔඵතුභහත් කිඹපු විධිඹට භවහ ඳරිභහණම  ඵහු දින ඹහත්රයහ භවය 

මරහට දස 30ක්, 40ක් මුහුම්ධ රැ  මනහ. භවය මරහට 

ඹන්න දස 15ක්, 20ක්  ත මනහ, එන්න දස 15ක්, 20ක්  ත 

මනහ.  මුහුුප ගිටුල්රහ අසළන්න මනශහ  ත් ඵහු දින ඹහත්රයහ ඒ 

අසළන්න අයම න ම ොඩට එනමථොට භවහ මතල් විඹදභක්, භවහ 

අයිස විඹදභක් සිුප මරහ තිමඵනහ.  ඳසු ගිඹ ථහර ඹ තුශ  ටුටපු 

ඇභතිතුභන්රහ  අති රු ජනහධිඳතිතුභහමනි උඳමදස පිට භවහ 

ඳරිභහණම  mother shipsරට අභතය, මේ ණඹ ක්රේභඹත් එක්ථ 

කුඩහ ප්රහභහණම  භවු ඹහත්රයහ  වඳුන්හ මදන්නට ථටයුතු ථය 

තිමඵනහ. ඵහු දින ඹහත්රයහ ං ේ එක්ථ, ධීය මිති එක්ථ ඒ  ළන 

හථච්ඡහ ථය තිමඵනහ. අමප් මඵෝට්ටු අං නඹත් එක්ථ අපි  

හථච්ඡහ  ණනහක් ථශහ.  සීමනෝර් ආඹතනඹ එක්ථත් අපි 

හථච්ඡහ ථශහ. මේ නමථොට වහනි මරහ තිමඵන සිඹලුභ 

මඵෝට්ටු ප්රහමිතිමඹන් යුතු වදන්න අපි හථච්ඡහ ථය තිමඵනහ. 

භවය ම්ධලඳහරනඥඹන් තභන්මනි නභ ප්රහසි්ධධ ථය  ළනීභ වහ  

ධීයඹන්ට මඵෝට්ටු රඵහ මදනහ; දළල් රඵහ මදනහ. ඒහම  

කිසිභ ප්රහමිතිඹක් නළවළ.  ඳසු ගිඹ දහ දකුණු ඳශහමත් ඇති ව  සුශං 

තත්ත්ඹ නිහ  මුහුදට මඵෝට්ටු  වම න ගිටුන් ධීයඹන් මිඹ 

ගිඹහ.  ඒ  මඵෝට්ටු ථළඩී ම ොස තිබුමණ් ඇයි කිඹරහ අපි දළක්ථහ. ඒ 

නිහ මේහම  ප්රහමිතිඹක් තිබිඹ යුතුයි.  ෆභ මදඹථභ ප්රහමිතිඹ   

 ළන අපි ඳළවළදිලි ළඩ පිළිමශක් ඇති ථශ  යුතුයි.  ඒ නිහ මභභ 

ඵහු දින ඹහත්රයහ 15ක් ඳභණ ඒථයහශි ථයරහ,  ඒ ඵහු දින ඹහත්රයහරට 

අය භවු ඹහනඹ  ේඵන්ධ ථයරහ ඒ අසළන්න එථ ළයඹක් 

මනොමයි, තුන් ළයඹක් විතය මනශහ ම න ඒ   ඵහු දින 

ඹහත්රයහරට ම ොඩ එන්න පුළුන් ළඩ පිළිමශක් වදරහ මදන්න 

ථටයුතු ථයනහ. ඒ නිහ විලහර ඉන්ධන ප්රහභහණඹක් ඉතිරි 

මනහ. අමනක් එථ, ටනහ කිඹන භත්  ර් ඹ  විම්ධල ත 

කිරීභ වහ ඉතහ අලුත් භහළු අසළන්නක් රඵහම න ශීත 

ථයන්නට ළඩ පිළිමශක් ථස ථයනහ. මේ විධිඹට 

ධීයඹන්මනි අල තහ  මතෝයහ ම න, ධීයඹහ මුශහ ථයන අඹට 

ධීයඹහ මුශහ ථයන්න මදන්මන් නළතු ථටයුතු ථයන ළඩ 

පිළිමශක් අපි  මේ  නමථොට ක්රිිඹහත්භථ ථයනහ.  

ඵළංකු ථඩරහ යත්තයන්  ත්ත අඹ, ඵසරට ගින්දය තළබ අඹ 

ඳසු ගිඹ ථහරඹ තුශ මරොකු උත්හවඹථ මඹුපණහ, මේ 

ධීයඹන්මනි ථටයුතුරට භළදිවත් මන්න. භභ දළක්ථහ, දකුණු 

ප්රහම්ධලම  තළනථට  ගිටුල්රහ මරොකු  ප්රහලසනඹකුත් ඇති මරහ ඒ 

අඹ එශහ  න්නහ අන්දභ.  ථලිේ  වම න, sunglasses දහම න 

ධීයඹන්  ළන ථථහ ථයන්න  ගිටුල්රහ ප්රහලසනඹක් ඇති ථය  ත්තහ. 

අමප් ධීයමඹෝත් අද මේ න මථොට මවොට අඳිනහ; මවොට 

ථනහ.  Sunglasses  දහම න මවොට ඉන්න ධීයමඹෝත් මේ න 

මථොට  බිටු මරහ ඉන්නහ. නමුත් මේ sunglasses ථහයමඹෝ 

එමවභ අඹ මනොමයි, ථඩහථප්ඳල්ථහයමඹෝ.  එථ එථ නේ දභහ 

ම න ධීය ංවිධහන විධිඹට ප්රහථහල නිකුත් ථයනහ.  

භභ ඳළවළදිලි කිඹනහ, රංථහ මුහුද තුශ කිසිභ විම්ධල ධීය 

ඹහත්රයහථට රැකිඹහ කිරීභ තවනේ ඵ. භභ අති රු 

ජනහධිඳතිතුභහට අභිභහනමඹන් යුතු අත් මදථ එථතු ථයරහ 

ළරහ මේ අසථහමේ ජ ආචහය ථයනහ. එතුභහ මථොන්ද මථළින් 

තිමඹන නහඹථඹකු වළටිඹට යු්ධධඹ නිභ ථශහ හමනි මේ 

ධීයඹහමනි ථටයුතුරටත් උදවු ථයනහ. 

ඉන්දිඹන් මට්රහෝරර් ඹහත්රයහ  ළන හමනිභ භහන ටුමිථේ  

ථඩනහ කිඹරහ ජඹරලිතරහ  ථෆ  වනහ. භභ ඹහඳනඹට  ගිඹහ; 

භන්නහයභට ගිඹහ. භභ ඒ ඳශහමත් බිමොප්තුභන්රහ වේඵ වුණහ. 

ධීය ංවිධහන එක්රැස ථයරහ භභ කිේහ, "භහන ටුමිථේ 

ථඩන්මන් අපි මනොමයි, දකුණු ඉන්දිඹහමේ මට්රහෝරර්                     

ඹහත්රයහ ඇවිල්රහයි" කිඹරහ. ඔවුන් trawl ථයරහ අමප් භත්  
ේඳත විනහල ථයනහ. අමප් ඇභතිතුභහටත් භභ මේ  ළන දළනුේ 

ුපන්නහ.  අති රු  ජනහධිඳතිතුභහට භභ මේ  ළන කිේහ. එතුභහ 

නිමඹෝ ඹක් ුපන්නහ.   "වහභ නහවිථ වමුදහට දළනුේ  ජරහ සිඹලුභ 

ඹහත්රයහ අත් අඩංගුට  න්න, මභොන ප්රහලසන ආත් භභ මථළින් 
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ඉන්නහ" කිඹරහ.  භහ ශඟ ඒ විසතය තිමඵනහ. ඕනෆ නේ භභ ඒ 

ඹහත්රයහ   ණන කිඹන්නේ.  මේ න මථොට ඒ සිඹලුභ ඹහත්රයහ නහවිථ 

වමුදහ අත් අඩංගුට  න්නහ. අද න මථොට මථොන්ද මථළින් 

තිමඹන අමප් ඒ ආදයණීඹ නහඹථඹහ ඒ ීරයණඹ අයම න 

තිමඵනහ.  

ඉන්දිඹහ මේ ජඹරලිතරහ ථෆ  වනහ; නහවිථ වමුදහට මදොස 

කිඹනහ; ධීයඹන්ට  වනහ කිඹරහ. නමුත් එමවභ  වන්මන් 

නළවළ. අල්රහ ම න ඇවිල්රහ, උහවි දහනහ.  අමප් ඵළසිල් 

යහජඳක් ඇභතිතුභහ ගිටුන්  හථච්ඡහක් ථයරහ ඔවුන් මුදහ 

වළරීමේ ළඩ පිළිමශක් ථය ම න ඹනහ. නමුත් ඔවුන් උහවි 

දභනහ.  

මේ න මථොට සිඹලුභ තළන්ර light course, සුරුක්කු දළල්, 

ඩයිනහ කිඹන මේ ක්රේභ බහවිත ථය භත්  ේඳත මනළීභ නතය 

ථයන්න ථටයුතු ථයනහ. මේ න මථොට අමප් ඇභතිතුභහ, 

නහවිථ වමුදහ, මඳොලීසිඹ ව අමප් ධීය අභහත හංලඹ ඇතුළු 

සිඹලු මදනහභ ඒථහඵ්ධධ ථමිටුක් වදරහ තිමඵනහ. අපි 

ථල්පිටිමඹන් ඒ ථටයුතු ආයේබ ථමශේ.  ථල්පිටිම  මඩොල්ෆින් 

භත් ඹන් විනහල ථශ මරහමේ භභ එතළනට ගිටුල්රහ  රු 

ඇභතිතුභහට කිඹරහයි ඒ ළඩ පිළිමශ ඳටන්  ත්මත්. අද ඒ 

සිඹලුභ තවනේ දළල් බහවිතමඹන් ඉත් ථයරහ තිමඵනහ. භවය  

මරහට භවය ධීයමඹෝ ඒ  ළන ථෆ  වනහ. ඒත් අඳට 

ථයන්න මදඹක් නළවළ. අපි ඒ අඹට කිේහ, "ඔඹ දළල් මනු ට අපි 

ඔඹ ම ොල්රන්ට අලුත් ආේඳන්න රැක් වඳුන්රහ මදන්නේ. ළඩ 

මුළු තිඹන්නේ.  තවනේ දළල් බහවිතමඹන් ථයන භසුන් 

ඇල්ලීමභන් භත්  ේඳත විනහල ථයන්න එඳහ. මේමථන් විනහල 

න්මන් ඔඵ; ඔඵමනි අනහ ත ඳයේඳයහ." කිඹරහ.  ඉතින්  

මභන්න මභමවභයි අපි ථටයුතු ථයන්මන්.  

භභ මභතළන විමලේ ප්රහථහලඹක් ථයනහ. උතුරු ඳශහත් බහ 

භළතියණම  ජ, භන්නහයමේ, ඹහඳනම  ප්රහම්ධලම  මදභශ 

මවෝදයඹන් ඔඹ TNA  මඵොරුථහයඹන්ට රැමටන්මන් නළවළ. අපි 

ඒ අඹට කිඹනහ, "ඉන්දිඹහමන් එන මට්රහෝරර් නතය ථයන්න" 

කිඹරහ ඇයි උමරහමනි භන්ත්රීකරුන්ට ථථහ ථයරහ කිඹන්න ඵළරි 

කිඹරහ. අද ඒ ධීය මවෝදයරු ඒථයහශි මරහ තිමඵනහ, යජඹ 

ථයන භවත් ංර්ධනඹත් එක්ථ, ඒ මදන ආධහයත් එක්ථ.  

 රු ඇභතිතුභහත් එක්ථ ථශ ංචහයම  ජ භභ දළක්ථහ, ඉෂහඩ් 

ආඹතනමඹන් ුපන් ආධහය භත ථයර නිසඳහදනඹ ඇතුළු අලුත් 

අලුත් ම්ධල්  නිසඳහදනඹ ථයරහ  ඒ ධීයඹන් භව විලහර විධිඹට 

ම ොඩනළන්රහ සිටින අන්දභ. මභන්න මේථයි  අල තහ.  

අද ජරජීවී ළඩ පිළිමශ තුශ, දිවි නළඟුභ වයවහ භවහ 

ඳරිභහණමඹන් ණඹ ආධහය  ජරහ මඳොකුණු ක්රේභඹ වයවහ භවහ ළඩ 

පිළිමශක් අපි ථය ම න ඹනහ. භභ ආයහධනහ ථයනහ, 

විඳක්ම  අඹටත් ඒහ ඵරන්න එන්න කිඹරහ. දුකල්රට එන්න. 

ඇවිල්රහ අමප් ජරජීවී ළඩ පිළිමශ තුශ භත්  ේඳත ආයක්හ 

ථය  න්න වළටි ඵරන්න.  බීජ ඳළටවු  බිටු ථයන ක්රේභ  ඵරන්න. 

ඵරරහ ඒ මතොයතුරු මඵදහ වරින්න. අද න මථොට භභ මේ 

ේඵන්ධ ේභන්ත්රයණ තිඹහ ම න ඹනහ,  රු ඇභතිතුභහමනි 

උඳමදස ඳරිදි. භභ ථලින් කිේහ හමනි, ඉන්ුපනීසිඹහ, 

විඹට්නහභඹ හමනි ඇයි අඳටත් නළන්ටින්න ඵළරි? ඒ නළන්ටින ළඩ 

පිළිමශ  ළන මේ ජනතහ දළනුත් ථයන්න ඕනෆ. මුහුදට 

ථශපුට විතයක් මේ ේඳත සීභහ ථයන්මන් නළතු, විඹට්නහභම  

භවහ ඳරිභහණම  භහළු ථර්භහන්තලහරහ 500ක් වදරහ තිමඵනහ 

මරහනහරඪ  රු භන්ත්රීකතුභනි. නමුත් අඳට ථර්භහන්තලහරහ 

තිමඵන්මන් අත් මදමක් ඇන්ලිලින්  ණන් ථයන්න පුළුන් 

තයභට,  නඹක් මවෝ දවඹක්.  

භභ ඒ යමට් එථ ථර්භහන්තලහරහථට ගිඹහ. ඒ 

ථර්භහන්තලහරහ පිටිඳසමේ තිමඵනහ, ළක් හමනි භවහ 

ජරහලඹක්. මේ ජරහලම  දඟරන භහළු ටිථ මථළින්භ එන්මන් 

ථර්භහන්තලහරහට.  අද මේ න මථොට ළේ භහළුරට, මඳොකුණු 

භහළුරට  මවෝටල්ලින්, විම්ධලමඹන් භවහ ඳරිභහණ ඉල්ලුභක් 

තිමඵනහ. අද අඳට අල  මේ භත්  ේඳත ළඩි ථය  න්නයි.   

භත්  ේඳත ළඩි ථය  න්න නේ  ඒ ජරහල ආයක්හ ථය 

 න්න ඕනෆ, ඉන්දිඹහනු මට්රහෝරර්ලින් අමප් භත්  ේඳත 

ආයක්හ ථය  න්නහ හමනි.  

මේ මන මථොට අේඳහය ප්රහම්ධලම  ධීය මිති තමුන්මනි 

ධීය අභිභහනඹ රැථ  න්න මථොඳභණ උනන්ුප මරහ තිමඵනහද 

කිඹනහ නේ, ඒ ප්රහම්ධලම  ධීය මවෝදයමඹෝ එථතු මරහ 

මනභ ංවිධහන පිටුටුහ ම න ඒ ප්රහම්ධලම  තිමඵන ළේ 

ආයක්හ ථයනහ. අඟල් වතය වභහය, අඟල් ඳවභහය ඇ තිමඵන 

දළල්රට ඩහ අඩු ප්රහභහණම  ඇ තිමඵන දළරක් ඒ ළේරට 

දභන්න ඔවුන් ඉඩ මදන්මන් නළවළ. අපි දුකල්මරන් රක් ංඛ හත 

 ණනින් භත් යින් අයම න ගිටුල්රහ ඒ ළේරට මුදහ වරිනහ. 

නමුත් භවය ථඩහථප්ඳල්ථහරී පිරිස ගිටුල්රහ ඒ භත්  ේඳත 

විනහල ථයන්න කුඩහ ඇ තිමඵන දළල් දභනහ. භභ ථලින් කිේහ 

හමනි සුරුක්කු දළල්, රයිරහ කිඹන මේ ක්රේභ මඹොදහ ඔවුන් භත්  

ේඳත විනහල ථයනහ. තවනේ ආේඳන්න ඒ ළේරට දභන්න 

ඉඩ මනො ජ ඒ ළේ රැථ  ළනීමේ ළඩ පිළිමශක් ඒ ධීය ංවිධහන 

එථතු මරහ දිඹත් ථයනහ.  

ඊට අභතය ඒ අඹ ංවිධහනහත්භථ මරහ තමුන්මනි 

ප්රහම්ධලම  Advanced Level භත් වුණු දරුමකුට මථොේපියුට ර් 

ඥහනඹ රඵහ  ජරහ එතළන රැකිඹහකුත් රඵහ මදනහ. ඉතිරි කිරීමේ 

ළඩ පිළිමශක් වදරහ භහඹථට තහක් ඹේ කිසි මුදරක් ඉතිරි 

ථයන්න මේ මිති තුළින් වළභ මථමනක්භ මඹොමු ථයනහ. ඊට 

අභතය සුඵහධන ළඩ පිළිමශක් වදරහ තිමඵනහ.  රු දිලිප් 

මදආයච්චි භන්ත්රීකතුභහ කිේහ හමනි, භසුන් ළඩි න ථහරඹට 

මථොයි ආථහයමඹන්ද නිඹමිත මිරට භහළු ටිථ විකුණන්මන් කිඹරහ 

භත්  මමශහභට අල  ථයන මභන්න මේ හමනි රසන 

ළඩ පිළිමශල්රට මඹොමු න්න අද ධීයමඹෝ ඒථ යහශි මරහ 

සිටිනහ. අමප් ධීයයින් ඉතිරි කිරීමේ ක්රේභඹථට මඹොමු ථයන්න 

ඵළංකුරට ව ධීය ංවිධහනරට භභ මඹෝජනහ ථශහ.  

 රු දිලිප් මදආයච්චි භන්ත්රීකතුභහ යක්ණඹ  ළන කිේහ. 

ඇත්තටභ රංථහ හමනි ධීයඹන්ට යක්ණ ක්රේභඹක් වඳුන්හ  ජපු 

මන කිසිභ යටක් මරෝථම  නළවළ කිඹරහ භභ ටුතනහ. රුපිඹල් 

750ට රුපිඹල් රක්ඹථ යක්ණඹක් අපි ධීයයින්ට රඵහ 

මදනහ. ඳසු ගිඹ දිනර භළරුණු ධීයයින් ඳනස  ණමනන් 

ධීයමඹෝ මදමදනයි යක්ණඹ මරහ තිබුමණ්. එඹ වරිභ 

ථන හටුදහඹථ තත්ත්ඹක්. 

භභ අවම න සිටිඹහ, ජීවිතහයක්ථ ථඵහ  ළන භවරු ථෆ 

 වනහ. මේ ම්ධල් නීති ත ථයරහ තිමඵනහ. Helmet එථක් 

නළති motorcycle එථථ ගිමඹොත් මඳොලීසිමඹන් අල්රහ දඩ 

 වනහ. ඒථ නීති ත ථයරහ තිමඵනහ. නමුත් අඳට ධීයඹහ 

ශඟට ගිටුල්රහ ඔමබ් life jacket එථ නළවළ, මභවහට එන්න 

කිඹන්න ඵළවළ. ඒ තත්ත්ඹට ළමටන්න අඳට ඵළවළ. මේ වහ 

දළනුත් කිරීමේ ළඩ පිළිමශක් ක්රිිඹහත්භථ ථයන්න පුළුන්. 

යක්ණඹත් එමවභයි.  

භභ "මදයණ" නහලිථහට විමලේ සතුතිඹක් පිරිනභනහ. ඒ 

නහලිථහමේ උදවිඹ ඇවිල්රහ මේ  ළන භහ එක්ථ හථච්ඡහ ථශහ. 

ඳහල් දරුන් තුළින් අපි මේ  ළන දළනුත් ථයමු කිේහ. භභ 

අවම න ටුටිඹහ, එථ ධීය ංවිධහනඹථ මවෝදයමඹක් කිඹනහ, 

දරුහට ටන් ඳහඨඹක් කිඹරහ මදන්න, "තහත්මත් භහ මනුමන් 

මේථ ඳශ  න්න" කිඹරහ රුඳහටුනිම  දළන්වීභක් දභන්න 

කිඹරහ. අමප් භවය ධීයයින්මනි වළඟීභක් තිමඵනහ, "භට 

පීනන්න පුළුන්. භට මුහුදත් එථයි. භට ථශපුත් එථයි. භභ 

භළමයන්මන් නළවළ" කිඹරහ. නමුත් ඒ ඔක්මථෝභ අත  ම්ධල් 
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ඳහර්ලිමේන්තු 

මරහ එළනි දක් ධීයමඹෝ එදහ ජීවිතක්ඹට ඳත් වුණහ. ඔවුන් 

ජීවිතක්ඹට ඳත් වුණු මරහමේ අපි ඔවුන් දිවහ ඵළලුහ. එටු ජ අපි 

දළක්ථහ, ජීවිතහයක්ථ ථඵහ ඇම න ටුටපු අඹ මබ්රුණු ඵ. අමප් 

භවය ධීයමඹෝ මචෝදනහ ථයනහ, "මේමක් දළර ඳළටමරනහ. 

මථොමවොභද අපි මේථ ඳශ  න්මන්" කිඹරහ.  ෆභ ජීවිතහයක්ථ 

ථඵහඹථටභ ප්රහමිතිඹක් නිඹභ ථයන්න අපි ළඩ පිළිමශක් 

ක්රිිඹහත්භථ ථයනහ. ජීවිතහයක්ථ ථඵහඹක් නළත්නේ, 

යක්ණඹක් නළත්නේ ජනහරි භහම  ඉරහ කිසිභ ඵරඳත්රයඹක් 

අපි ධීයයින්ට නිකුත් ථයන්මන් නළවළ. යක්ණඹත් අනිහර්ඹ 

ථයනහ. ඒථ නීති ත ථයන්මන් දඩ  වන්න මනොමයි. ධීයඹහ 

ආයක්හ ථයරහ; ධීයඹහට අල  ථයන ලක්තිඹ  ජරහ ඔහුමනි 

ජීවිතඹ මබ්යහ  න්නයි.  

ඳසු ගිඹ සුභහන දිවහ ඵළලුමොත් භවය TV නහලිථහර භයණ 

දළන්වීේ හමනි කිඹහ ම න ඹනහ, ඔන්න motorcycle එථක් 

වළප්පිරහ, three-wheeler එථක් වළප්පිරහ, ට්රහළක්ටර් යථඹක් 

වළප්පිරහ මභච්චය  ණනක් භළරුණහ කිඹරහ. ඉතින් මේ වළප්මඳන 

වළප්මඳන  ණනට මුදල් මදන්න යජඹට ඵළවළ. ඒ අඹට කිඹනහ, 

belt එථ දභහ ම න ඹන්න, motorcycle එමක් ඹනමථොට helmet 

එථ දභහ ම න ඹන්න කිඹරහ. ඒ දළනුේ  ජභ භත එමවභ ගිඹහභ 

අනතුයක් සිුප වුණත් ම ොඩක් අඹ මබ්රිරහ තිමඵනහ.  

ගුන් ඹහනඹක් ගුන් ත ථශහභ රසන  ළවළනු ශභමඹක් 

ඇවිල්රහ අඳට කිඹනහ, මේ විධිඹට ආයක්ථ ඳටි ඳශ  න්න 

කිඹරහ. අනතුයක් සිුප වුමණොත් මේ ඵළලනඹ පුේඵන්මන් 

මථොමවොභද, තුයථට ළටුමණොත් මභොථද ථයන්මන් කිඹරහ වළභ 

flight එථථභ වළභ බහහකින්භ කිඹරහ මදනහ.  

භවය ධීයමඹෝ මචෝදනහ ථශහ, "අඳට මේථ ඳශඳින්න ඵළවළ, 

මේමක් දළර ඳළටමරනහ." කිඹරහ. දළර ඳළටමරන්න වළභ 

මමල්භ මේථ දභහ ම න ඉන්න ඕනෆ නළවළ. භභ ධීයයින් 

ථහටත් අඳවහ ථයන්මන් නළවළ. නමුත් භභ ඒ ධීය 

මවෝදයයින්ට මේ  ළන කිේහ.   

ඳසු ගිඹ දිනර දළඩි සුශඟක් තිබුණු මරහමේ භන්නහයමේ 

ධීයමඹෝ මුහුුප ගිම  නළවළ. මී මුමේ ධීයමඹෝ මුහුුප ගිම  නළවළ. 

වරහත ධීයමඹෝ මුහුුප ගිම  නළවළ.  රු අරුන්දිථ ප්රහනහන්ුප 

භන්ත්රීකතුභහ දන්නහ, පුත්තරමේ ධීයමඹෝ මුහුුප ගිම  නළවළ 

කිඹරහ. ඒ මරහමේ ථහරගුණ ප්රහලසනඹ නිහ භභ ආඳදහ 

ථශභනහථයණ ඇභතිතුභහ එක්ථ හදඹථටත් ඳළටලුනහ. දළන් 

ඳළඹට කිමරෝමීටය 50, 60 මේ මඹන් සුශං වභන මථොටත් 

ධීයයින්ට මුහුුප ඹන්න එඳහ කිඹනහ. දළන් ධීයයින්ට ඒථ වරි 

ප්රහලසනඹක් මරහ තිමඵනහ. ධීයමඹෝ ඒ පුසුම දන්නහ.  

ථමතෝලිථඹකු වළටිඹට භහ දන්නහ, අපි ජුනි භහඹ ථළඳ 

ථයරහ තිමඵන්මන් ලහන්ත අන්මතෝනි මුනිතුභහට කිඹරහ. එතුභහ 

ධීය ක්මේත්රයඹට ේඵන්ධ මුනියමඹක් වළටිඹටයි අපි 

රථන්මන්. ජුනි 10 ඉරහ ථහර සීභහට අපි කිඹනහ, ලහන්ත 

අන්මතෝනි කුණහටු එනහ කිඹරහ. මේ ථහරඹට ධීයමඹෝ 

ථවුරුත් මුහුදට ඹන්මන් නළවළ. මේ සු ධීයමඹෝ දන්නහ. මේ 

සුශං එන්මන් මථොයි අතටද, මේ දිඹ අත මභොථක්ද, මේ මරහට 

වභන සුශඟ මභොථක්ද කිඹරහ ඔවුන් දන්නහ. 

ඉතින්, ඒ දසර තිබුණු සුශං තත්ත්ඹ භත භහළු මිර ටිථක් 

ළඩි වුණහ. එථභ ඵහුදින ඹහත්රයහක් තල්ලු මනොවී මථොමවොභ වරි 

කුඩහ ඹහත්රයහ ටිථ  තල්ලු වුණහ. එතළන ඒ හමනි ප්රහලසන ඇති වුණහ. ඒ 

අසථහ  න විට අමප් ඇභතිතුභහ විම්ධල තයි සිටිම . නමුත් 

අති රු ජනහධිඳතිතුභහට භභ ුපයථථනමඹන් ථථහ ථශ මරහමේ 

එතුභහ භට ඳළවළදිලි උඳමදස ුපන්නහ. අති රු ජනහධිඳතිතුභහ 

ථථහ ථශහ. මභමවභ මදඹක් මරහ තිමඵනහ කිඹරහ කිේහභ 

ජනහධිඳතිතුභහ කිේහ, "නළවළ යත්, න්දි රඵහ මදන එථ 

ප්රහලසනඹක් නළවළ, රක්ඹක් මනොමයි ීමඹක් වරි මදන ම්ධල් 

ථයන්න පුළුන්, ඔඵතුභහ ගිටුල්රහ ඵරන්න" කිඹරහ. අමප් 

ඇභතිතුභහ මනුමන් අමප් අභහත හංලම  මල්ථේ දිහනහඹථ 

භළතිතුභහ, ඩී.මජ්. මවට්ටිආයච්චි භළතිතුභහ, මප්රහේභසිරි භළතිතුභහ, 

අමප් අමනක් නිරධහරින් එථතු මරහ අපි ඔක්මථෝභ ගිඹහ. අඳත් 

එක්ථ මබ්රුර දඹහනන්ද භළතිතුභහ, ඒ ධීය ංවිධහනත් එථතු 

මරහ ගිඹහ. ගිටුල්රහ අපි ඒ ධීය මවෝදයරු වමු වුණහ. යත්යන් 

මවොරුන්ටයි, ඵස ගිනි තළබ අඹටයි, මත් ථර්භහන්තලහරහ ගිනි තළබ 

අඹටයි ඒ මරහමේ ධීයඹන් උසි  න්න්න ඵළරි වුණහ. නමුත් 

ඔවුන් උත්හව ථශහ. 

මේ ප්රහලසනඹ මත්රුේ අයම න ඒ ප්රහලසනරට ඇහුේ ථන් මදන 

නහඹථමඹක් අඳට ඉන්නහ. ඒ නහඹථඹහ ඒ ප්රහලසනරට ඇහුේ 

ථන් මදනහ. ඒ නිහ අඳට මරොකු විලසහඹක් තිමඵනහ, 

ධීයඹන්මනි අනහ තඹ මනුමන් ළඩ ථයන්න පුළුන් කිඹරහ. 

ඒ නිහ භභ  රු දිලිප් මදආයච්චි භන්ත්රීකතුභහම න් ඉල්රහ 

සිටිනහ, "එථතු මරහ ළඩ ථයන්න"ඹ කිඹහ. නිථේ අත ඳහරහ 

ධීයඹහමනි වනහධහය ථහඩ් එථ මදන්න, මේ ථහඩ් එථ අයම න 

ගිටුල්රහ අය විධිඹට ථයන්න කිඹන එථ මනොමයි ථයන්න ඕනෆ. 

මභොථද, රුපිඹල් 12ක් අඩුමන්  ජරහ මතල්  වන්න තභයි ඒ ථහඩ් 

එථ  ජරහ තිමඵන්මන්. ඒථ තභයි නීතිඹ විධිඹට තිමඵන්මන්. ඉතිරි 

මුදර අමත් තිමඵන්නට ඕනෆ. අමප් අඹ ගිටුල්රහ එථ ඳහයටභ 

ේපර්ණ මුදරටභ මතල් ටිථ  වන්න කිඹනහ. එමවභ නළත්නේ 

ථහඩ් එමථන් බහ ඹක් විකුණහ  න්නහ. මේ හමනි ප්රහලසන අපි ඇස 

මදමථන් දළක්ථහ. ඒ නිහ මේථට මවොභ මඹෝජනහ තභයි            

අපි ක්රිිඹහත්භථ ථයන්මන්. භභ ඒ මඹෝජනහ අති රු 

ජනහධිඳතිතුභහටත් ුපන්නහ. අමප් ඇභතිතුභහ, අමප් නිරධහරින් මේ 

මන මථොට ළරසුේ ව ත ළඩ පිළිමශක් වදරහ ඒථ මුදල් 

අභහත හංලඹට ඉදිරිඳත් ථයරහ තිමඵනහ. මුදල් අභහත හංලඹත් 

ඒථ පිළිඅයම න තිමඵනහ. දළල්රන්ට ුපන්නහ හමනි, ථිෂි 

ථර්භඹට මදනහ මනි ධීය ආේඳන්න සිඹල්රභ ීරරු ඵුප යටුත 

ම න්වීභට ව අල  ථයන වන රඵහ මදන්න කිඹරහ අපි 

මඹෝජනහ ථයනහ. අපි ඒ මඹෝජනහ ඉදිරිම  ජ ථයරහ අනුභත ථය 

 න්න මේ මන මථොට අල  ළඩ පිළිමශ ථය ම න ඹනහ. 

ඒථට ධීය මවෝදයත්ඹ ථළභළතියි. එතමථොට මේ ප්රහලසන, අය 

කිඹන ංචහත්, මේ කිඹන ංචහත් සිුප මන්මන් නළවළ. ඒ නිහ 

දිලිප් මදආයච්චි භන්ත්රීකතුභහ කිඹපු ආථහයඹට ඉන්දිඹහනු මට්රහෝරර් 

ඹහත්රයහ මේහ, චීන මට්රහෝරර් ඹහත්රයහ මේහ,- [ඵහධහ කිරීභක්] ඉන්දිඹහනු 

මට්රහෝරර් ඹහත්රයහරට විරු්ධධ උතුමර් ධීය මවෝදයත්ඹ 

මඳශඳහළි ගිඹහ. අන්න එතළන මවෝදයත්ඹ මඳන්නුහ.  

මජඹරලිතරහමනි තිමඵන භහන ටුමිථේරට ඩහ අමප් 

භහන ටුමිථභ ආයක්හ ථය දිඹල්රහ කිඹන වඬ උතුරු 

නළ මඟනටුය ප්රහම්ධලලින් ආහ. ඇත්තටභ අමප්  රු ඇභතිතුභහ ඒ 

අතින් අභිභහනත් ඇභතියමඹක් මර භහ රථනහ. භභ 

ථහටත් මචෝදනහ ථයනහ මනොමයි. භභ ථලින් කිේහ හමනි 

භහඹථට තහක් ආඹතන ප්රහධහනීන් ථළරහ මනභ 

හථච්ඡහක් ඳත්නහ. තිමඵන ප්රහලසන මභොනහද කිඹහ ථථහ 

ථයනහ. ඊට අභතය රංථහ ටහ ෆභ දිස්රිOක්ථඹථභ ධීය 

ජහරඹ තුශ පිටුටුහ තිමඵන ධීය ංවිධහනර බහඳති, 

මල්ථේරු ම න්රහ ඒ අඹමනි ප්රහලසන හථච්ඡහ ථයනහ. ඊටත් 

අභතය  රු ඇභතිතුභහ භට කිඹරහ තිමඵන්මන් "ප්රහලසනඹක් 

තිමඵන්මන් මථොතළනද, ඹන්න යත් ඒ ප්රහලසනඹ තිමඵන තළනට" 

කිඹහයි. අපි ඒ ප්රහලසනඹ තිමඵන තළනට ගිටුල්රහ ධීය 

මවෝදයඹන්මනි වඬට, ඒ ධීයඹහම න් නළ මඟන අ  මෝනහට 

ඇහුේ ථන්  ජරහ ඒ වළභ ප්රහලසනඹථටභ උත්තය මොඹන්න උත්හව 

ථයනහ. මේ න විට ධීය ංසථහ වයවහ ධීය ජහරඹ භන්න් අපි 

මරොකු උත්හවඹථ මඹමදනහ රංථහමේ සිඹලුභ මදනහට අලුත් 

භහළු ථෆල්රක් ථන්න. 
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මරහනහරඪ  රු භන්ත්රීකතුභනි, වළභ දහභ කිඹනහ හමනි භභ 

ධීය ක්මේත්රයඹට ආදයඹ ථයන භන්ත්රීකයමඹක්.  රු දිලිප් 

මදආයච්චි භන්ත්රීකතුභහ නේ දන්නහ, ඔඵතුභහයි භභයි 

භහදළල්ලින් අල්රන භහළු ථන්මන් මථොමවොභද කිඹරහ. ඳණ 

පිටින් භහළුහ අයම න ගිටුල්රහ, ථහයල්රහ සුප් එථ වදරහ අලුත් 

භහළු ථෆල්රක් ථහරහ තිමඵන නිහ ඒ අලුත් භහළු ථෆල්මල් ය 

මථොච්චයද කිඹරහ අපි දන්නහ. ඒ අලුත් භහළු ථෆල්මල් ය 

අමනක් අඹටත් රඵහ මදන්න අපි ළඩ පිළිමශක් ථස ථයනහ. 

ධීයඹහ භත් ඹන් මනශන තළනට ගිටුල්රහ, ධීය ංවිධහනරට 

ේපර්ණ ලක්තිඹ රඵහ  ජරහ, ඒ ංවිධහන භන්න් ණඹ ක්රේභඹත් රඵහ 

 ජරහ, එභ භහළු ේඳත ධීය ංවිධහන භන්න් රඵහ  න්නහ ළඩ 

පිළිමශ ක්රිිඹහත්භථ ථයන්න අපි උත්හව ථයනහ. 

ඊට අභතය මඳොකුණු ආශ්රි්ත භත්  ේඳත වඳුන්හ  ජරහ 

භහළු මිමරටු මනක් ථයන්න අපි ඵරහමඳොමයොත්තු මනහ. 

කිසිභ ජහත න්තය නළථට භහළු අමශවි මඳොශල්ර ේපර්ණ 

භහළු ටිථ අමශවි කිරීභ තවනේ. විම්ධල ත භහ ේ 5ක් 

තිමඵනහ. ඒ භහ ේලින් එන නළේලින් යටට විම්ධල විනිභඹ 

රඵහ  ජමේ ළඩ පිළිමශක් වදනහ මි, මභමවේට භහළු 

විකුණන්නට ඵළවළ. සිඹඹට 10ථ ප්රහභහණඹක් අමප් ධීය ංසථහට 

රඵහ මදනහ. ඒහ තභයි ඳළථට් ථයරහ මතො භන්න් අපි 

විකුණන්මන්. අමප් ධීය ංසථහට ඒථ මරොකු ලක්තිඹක් මරහ 

තිමඵනහ. එමවභ නළතු ඒ භහළු මිර නිහ අමප් ධීයඹහ ඳවත 

ට්ටන්න අපි ඉඩ මදන්මන් නළවළ. නමුත් ඳසු ගිඹ ථහරම   රු 

අරුන්දිථ ප්රහනහන්ුප භන්ත්රීකතුභහ,  රු නිමඹෝභහල් මඳමර්යහ 

නිමඹෝජ  ඇභතිතුභහ, ඒ හමනිභ ධීය ංවිධහන අඳට ඳළමිණිලි 

ථශහ. අති රු ජනහධිඳතිතුභහත්, ඵළසිල් යහජඳක් භළතිතුභහත් 

හථච්ඡහක් රඵහ ුපන්නහ. ඒ පිළිඵ මොඹහ ඵරහ ඒ විධිම  

යදක් මනහ නේ නිළයදි ථයන්න කිේහ. ඒ හමනි ඵහු දින 

ඹහත්රයහක් මවෝ මනත් ධීය ඹහත්රයහක් මුහුම්ධ එනහ නේ මේ 

යත් කුභහය ගුණයත්නත් එනහ, ඔඵත් එන්න. අපි ඒහ 

ශක්න්න ථටයුතු ථයමු. අමප් ධීයමඹෝ ඒ හමනි ම්ධල්රට 

ථදහත් ඉඩක් මදන්මන් නළවළ. ට ථයරහ  වන්න වරි සදහනේ.  

ඳහු ගිඹ ථහරම  ඉන්දිඹහමන් ඒ අඹ එනමථොට අපි ඒහ භළඩ 

ඳත්න්න අල  ථයන ලක්තිඹ ුපන්නහ.  ඒ නිහ මේ ළඩ 

පිළිමශ ථයන්න නේ අපි ඔක්මථොභ අත්ළල් ඵළ  න්න ඕනෆ. 

ධීය මවෝදයත්ඹ තුශ ථශ යුතු තිමඵන මේ මරොකු මන 

ඇති ථයන්න නේ, ඔඹ ටන් ඳහඨ කිඹහ අවුසන්මන් නළති අපි 

මේ සිඹල්රටභ එමයටු එථහන් නළඟී සිටින්න ඕනෆ. ඒ නිහ 

භභ  රු ුපලිප් මදආයච්චි භන්ත්රීකතුභහට සතුතින්ත මනහ, 

මභළනි මඹෝජනහක් ම නල්රහ ධීය ජනතහ මනුමන් 

මභළනි ළඩ පිළිමශක් අල යි කිඹන ඉල්ලීභ ථයන්නත්, 

ඹේකිසි ංචහක්  තිමඵනහ නේ ඒ ංචහ භළඩ ඳත්න්නත් 

ඉදිරිඳත් වීභ  ළන. මේ වනහධහය ක්රේභඹටත් මුල් වුමණ් ංචහයි. 

මේ අසථහමේ ජ එථ අතකින් භහ ථන හටු මනහ. එතුභහත්, 

භභත්, ධීය ප්රහම්ධලඹ  බහය අමප් භන්ත්රීකරුනුත් විතයයි අද මේ  රු 

බහමේ ඉතිරි මරහ සිටින්මන්.  රු ඩුලිප් විමජ්මේථය 

භන්ත්රීකතුභහටත් ඉන්නටඹ කිඹහ භහ කිේහ.  රු භන්ත්රීකතුභනි, 

ඔඵතුභහමනි ආදයණීඹ නහඹථඹහ  රු ජිත් මප්රහේභදහ භන්ත්රීකතුභහ 

අතයභං ථයරහ  තිමඵනහ. ඒ හමනි ඔඵතුභහත් අතයභං ථය 

ගිටුන් තිමඵනහ. මථොමවොභ වුණත් එමේ මනොමේහඹ කිඹහ භහ 

ප්රහහර්ථනහ ථයනහ. නමුත් ධීය ක්මේත්රයඹට ආදයඹ ථයන 

භන්ත්රීකයමඹක් වළටිඹට භහ  කිඹහ සිටිනහ, ඔඵතුභහ කිේහ හමනි 

ථවුරුන් මවෝ මේහ අමප්  නිරධහරිමඹක් ංචහක් ථයනහ නේ  

එළනි අසථහර ජ අපි ඔඵතුභහත් එක්ථ  එක්ථහසු මරහ ඒ 

ංචහ ශක්න්න ථටයුතු ථයනහඹ කිඹන එථ. මවොයථභ මුල් 

ථය ම න තභයි මේ ප්රහලසනඹ ඇති මරහ තිමඵන්මන්. මේ 

නමථොට ඒ සිඹලුභ මු්ධදය ථහඩ් නිකුත් ථයන්න අති රු 

ජනහධිඳතිතුභහ අල  උඳමදස  ජරහ තිමඵනහ. දළන් අපි ඒහ 

නිකුත් ථයම න ඹනහ. උදහවයණඹක් විධිඹට 

ඵත්තරන්ගුණ්ඩුමේ ධීය මවෝදයඹන් විලහර පිරික් ඉන්නහ. 

මේ ථහඩ් එථ  න්න නේ ඒ ජනතහ ථල්පිටිඹ ධීය ථහර්ඹහරඹට 

එන්න ඕනෆ. අමප් මවට්ටිආයච්චි භවත්භඹහට ථථහ ථයරහ, 

මල්ථේතුභන්රහට ථථහ ථයරහ, ඇභතිතුභහට කිඹරහ අපි ඒ 

නිරධහරින් එවහට ඹළේහ. අපි ඒ විධිම  මරොකු ඳවසුථේ 

රසනහ. නමුත් මභතළන ජ අය ථහයණඹ තභයි ප්රහලසනඹක් 

වුමණ්. භවරුන් ංචහ ව ත මේහ රඵහ ම න තිමඵනහ. 

ජහත න්තය ලමඹන් අය විධිම  ප්රහලසනඹක් තිමඵනහ නේ, 

එතළන ජ ඔඵ දන්නහ  ථහයණහ, ආයංචි අඳට කිේමොත් ඒහ නිළයදි 

ථයරහ අමප් ධීයඹහ රැථ  න්න අපි විලහර උත්හවඹථ 

මඹමදනහ. අපි ඒථට අල  ථයන සිඹලු ලක්තිඹ මදනහ.  

මේ මේරහමේ  භහධ මේ ජන්  ළරරිම  නළති වුණත්, ඒ සිඹලුභ  

ජනභහධ ලින් භහ ඉල්ලීභක් ථයනහ, ධීය මවෝදයත්ඹට උසි 

 ළන්වීේ ථයන අඹ ඉන්නහ නේ, එළනි උසි  ළන්වීේ ථයන අඹට 

උඩ ම ඩි මදන්මන් නළති අද මේ ධීය වනහධහයඹට මරහ 

තිමඵන ප්රහලසනඹ මවොඳින් ප්රහථහල ථයරහ, මභභ මඹෝජනහ ඉදිරිඳත් 

ථයපු  රු භන්ත්රීකතුභහටත් සතුති ථයරහ,  රු ඇභතිතුභහටත් සතුති 

ථයරහ, ඉදිරි ථහරඹ තුශ ජ ධීයඹහ නඟහ සිටුන්න අපි මේ ථයන  

ළඩ පිළි මශල්, ධීය වනහධහයඹ මනුමන් අපි රඵහ මදන්න 

ඹන ීරරු ඵුප යටුත වන පිළිඵ ජනභහධ  තුළිනුත් ධීය 

ජනතහ දළනුත් ථයන්නඹ කිඹහ.  

ධීය ක්මේත්රයඹට ආදයඹ ථයන භන්ත්රීකයමඹක් වළටිඹට  රු 

දිලිප් මදආයච්චි භන්ත්රීකතුභහට මේ අසථහමේ ජ අමප් විමලේ 

සතුතිඹ පුද ථයනහ.   රු භන්ත්රීකතුභනි, ඔඵතුභහ අනික් අඹ හමනි 

ඳක්ඹ වළය දභහ ඹයි කිඹහ භහ ටුතන්මන් නළවළ. ඔඵතුභහත් 

අතයභං මන්මන් නළති, ධීය ථටයුතුර ජ අපිත් එක්ථ අත් 

ළල් ඵළ  න්නඹ කිඹහ අපි විමලේ ආයහධනහක් ථයනහ. 

ප්රහහම්ධශීඹ මල්ථේතුභන්රහට වහභ නිමඹෝ   ජරහ උඳම්ධලථ 

ථහයථ බහමේ ජත් අමප්  රු ඇභතිතුභහ ඔඵතුභහට උදවු වුණහ 

භතථ ඇති. ඒථයි භහ කිේමේ, මථොශ ඳහට, නිල් ඳහට, යතු ඳහට, 

මබ්දඹකින් මතොය අපි උදවු මනහඹ කිඹහ. එමේ ථයන්නට 

රළමබ්හයි කිඹමින් ධීය මවෝදයත්ඹ මනුමන් අපි අත් ළල් 

ඵළ  නිමුඹ කිඹන මඹෝජනහ ථයමින් භහ  නිවඬ මනහ.  

සතුතියි.  

 
ප්රහලසනඹ විභන රදින්, බහ ේභත විඹ. 
றணர றடுக்கப்தட்டு ற்மைக்சகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
ඳහර්ලිමේන්තු ඊට අනුකූර අ. බහ. 7.15ට, 2013 අම ෝසතු 07 

න ඵදහදහ අ. බහ.1.00 න මතක් ථල් ගිම ඹ. 

அன்தடி தற. த. 7.15 றக்கு தரரளுன்நம், 2013 ஓகஸ்ட் 07, 

புன்கறம தற. த. 1.00 றம  ஒத்றமக்கப்தட்டது. 

Adjourned accordingly at 7.15 p.m. until 1.00 p.m. on Wednesday, 

07th August, 2013.  
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දහඹථ මුදල් : ඳහර්ලිමේන්තු විහද හර්තහර හර්ෂිථ දහඹථ මිර රු. 2178කි. පිටඳතක් ම න්හ  ළනීභ අල   
නේ  හසතු රු. 18.15කි. තළඳළල්  හසතු රු. 2.50කි. මථොශම 6, කිරුශඳන, ඳහභංථඩ ඳහය, අංථ 102, 
පිඹසිරි ම ොඩනළගිල්මල් යජම   ප්රහථහලන  ථහර්ඹහංලම   අධිථහරී  මත  ෆභ  ර්ඹථභ  මනොළේඵර්           
30 දහට  ප්රහථභ දහඹථ  මුදල් ම හ ඉදිරි ර්ම  දහඹථත්ඹ රඵහ ම න විහද හර්තහ රඵහ ත වළකිඹ.  

නිඹමිත දිමනන් ඳසු  එනු රඵන දහඹථ ඉල්ලුේ ඳත් බහය  නු මනොරළමබ්. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ெந்ர ; யன்ெரட் அறகர அநறக்மகறன் மெடரந் ெந்ர மேதர 2,178. யன்ெரட் ணறப்தறற மேதர 18.15. தரற் 

செனவு மேதர 2.50. மெடரந் ெந்ர முற்தரக அத்றட்ெகர், அெரங்க சபறமட்டலுனகம், இன. 102, 

தறெறநற கட்டிடம், தரன்கமட வீற, கறமெபப்தமண, சகரளம்பு 6 ன்ந றனரெத்றற்கு அனுப்தற தறறகமபப்  

சதற்மைக்சகரள்பனரம். ஒவ்மரரண்டும் ம்தர் 30 ஆந் மறக்கு முன் ெந்ரப்தம்  

அனுப்தப்தட மண்டும். தறந்றக் கறமடக்கும் ெந்ர றண்ப்தங்கள்  

ற்மைக்சகரள்பப்தடரட்டர. 
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 ඳහර්ලිගේන්තු භන්ත්රී ගරු දඹහරිරි ජඹගරකය භවතහග  
ඉල්රහ අසවීභ 

 

ප්රලලසනර  හිකක ිළිතතුරු 
 

ගරු යනිල් වික්රනභරිහව භවතහග  ගඳෞ්ගගලික කරුු  ඳළවළිලලි 
කිරීභ 

 

යප්රලහද: 

 2013 ජලි 26 න ිලන “සුඩර් ඔිත” හර්තහ 
 

අන්තර්ගත ප්රලධහන කරුු  

தறரண உள்படக்கம் 

ANNOUNCEMENTS: 

   Resignation of Hon. Dayasiri Jayasekara, Member of 

Parliament 

 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 

 

PERSONAL EXPLANATION BY HON. RANIL 

WICKREMASINGHE 

 

PRIVILEGE: 

   “Sudar Oli” Report of 26th July 2013 

PRINCIPAL  CONTENTS 

அநறறப்தைகள்: 

 தரரளுன்ந உதப்தறணர் ரண்தைறகு ரசறநற 

ஜஶசகறணது இரஜறணரர 

 

றணரக்களுக்கு ரய்தோன றஷடகள் 

 

ரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்கறணது வசரந் றபக்கம் 

 

சறநப்தைரறஷ: 

 2013 தஷன 26ஆந் றகற ‘சுடர் எபற’ அநறக்ஷக 

ගඳෞ්ගගලික භන්ත්රීන්ග  ඳන ක ගකටුේඳ ක: 

 ඳශහ ක ඳහරන ආඹතන ඡන්ද විභසීේ (හගලෝධන)- [ගරු 
ගයෝරි ගරනහනහඹක භව කමිඹ]- ඳශමු න ය කිඹන 
රදී 

ගර්ගු ආඥහඳනත:  

 ගඹෝජනහ 

කල්තළබීගේ ගඹෝජනහ:  

 ගකොශම දකුණ  ඵවලු ඳර්ඹන්තඹ   

ணற உதப்தறணர் சட்டதோனங்கள்: 

 உள்ளூர் அறகரசஷதகள் ஶர்ல்கள் (றதத்ம்) - 

[ரண்தைறகு (றதற) ஶரவ ஶசணரரக்க] – 

தொன்தொஷந   றப்தறடப்தட்டது 
 
சுங்கக் கட்டஷபச் சட்டம் : 

 லர்ரணம் 

 

எத்றஷப்தைப் தறஶஷ:  

 வகரளம்தை வற்கு வகரள்கனன் தொஷணம் 

PRIVATE MEMBERS’BILLS: 

   Local Authorities Elections (Amendment) Bill – [Hon. 

(Mrs.) Rosy Senanayake] - Read the First Time 

 

CUSTOMS ORDINANCE: 

     Resolution 

 

ADJOURNMENT MOTION: 

   Colombo South Container Terminal 
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අ.බහ.1.00   ඳහර්ලිගේන්තු රැසවිඹ.  
නිගඹෝජ—  කථහනහඹකතුභහ [ගරු චන්ිලභ වීයක්ගකොඩි භවතහ] 

මූරහනහරඪ විඹ. 
தரரளுன்நம் தற.த.1.00 றக்குக் கூடிது.  

தறறச் சதரரகர்  அர்கள்  [ரண்தைறகு சந்ற வீக்வகரடி] 

ஷனஷ கறத்ரர்கள். 

The Parliament met at 1.00 p.m.,  
MR. DEPUTY SPEAKER [THE HON. CHANDIMA WEERAKKODY]  

in the Chair. 
 

 

නිගේදන 
அநறறப்தைக்கள் 

ANNOUNCEMENTS 

 
 

ඳහර්ලිගේන්තු භන්ත්රී ගරු දඹහරිරි ජඹගරකය 
භවතහග  ඉල්රහ අසවීභ 

 தரரளுன்ந உதப்தறணர் ரண்தைறகு ரசறநற 

ஜஶசகறணது இரஜறணரர 
RESIGNATION OF HON. DAYASIRI JAYASEKARA, MEMBER OF 

PARLIAMENT  
 

නිගඹෝජ— කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ඳහර්ලිගේන්තු භන්ත්රී ගරු දඹහරිරි ජඹගරකය භවතහ රිඹ 

ධුයගඹන් ඉල්රහ අසවීගේ ලිිළඹ ඳහර්ලිගේන්තුගේ භව ගල්කේයඹහ 

ගත රළබී ඇති ඵ ඳහර්ලිගේන්තු  දන්නු කළභළ කගතමි.    

 
අනතුරු ඳවත වන් ලිිළඹ භව ගල්කේ විරින් කිඹන රදී: 
அன்தறநகு,  வசனரபர் ரகம் தறன்தம் கடித்ஷ ரசறத்ரர்: 

Whereupon the Secretary-General read the following letter: 

 
ලිිළ ගල්ඛනහිලඹ ිළිතගළන්වීභ 

சர்ப்தறக்கப்தட்ட தத்றங்கள் 
PAPERS PRESENTED 

 

1985 අහක 48 දයන ඳනතින් වහ 1987 අහක 28 දයන ඳනතින් හගලෝධිත 

1969 අහක 1 දයන ආනඹන වහ අඳනඹන ඳහරන ඳනග ක 4(3) ගන්තිඹ 

ව 14 වහ 20 ළනි ගන්ති ඹ ග ක මුදල් වහ ක්රනභ ේඳහදන අභහත—යඹහ 

විරින් ඳනන රදු, 2013 ජලි 18 ිලනළති අහක 1819/32 දයන අතිවිගලර 

ගළට් ඳත්රනග  ඳශ කයන රද ගයගුරහරි.- [අග්රාහභහත—තුභහ ව බු්ගධ ලහන 

වහ ආගමික ක යුතු අභහත— ගරු ිල.මු. ජඹය කන භවතහ ගනු  ගරු 

ිලගන්ස ගුණර්ධන භවතහ] 

 
බහගේඹ භත තිබිඹ යුතුඹයි නිගඹෝග කයන රදී. 
சதரதேடத்றல் இதக்கக் கட்டஷபறடப்தட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 

 
 

ගඳ කේ 
தக்கள் 
PETITIONS 

 
 

නිගඹෝජ— කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ගරු සුගේධහ ජී. ජඹගරන භව කමිඹ - ඳළමිණ නළත. 

ගරු භහින්ද ඹහඳහ අගේර්ධන භවතහ - ඳළමිණ නළත. 

ගරු කුභහය ගල්ගභ භවතහ - ඳළමිණ නළත. 

ගරු රක්සභන් ඹහඳහ අගේර්ධන භවතහ - ඳළමිණ නළත. 

ගරු ජඹය කන ගවරය ක භවතහ - ඳළමිණ නළත. 

ගරු ගයෝහිත අගේගුණර්ධන භවතහ - ඳළමිණ නළත. 

ගරු ගයෝවණ ිලහනහඹක භවතහ - ඳළමිණ නළත. 

ගරු වීයකුභහය ිලහනහඹක භවතහ - ඳළමිණ නළත. 

ගරු එේ.ගක්.ඒ.ඩී.එස. ගුණර්ධන භවතහ - ඳළමිණ නළත. 

ගරු ජින් ද හස ගුණර්ධන භවතහ - ඳළමිණ නළත. 

ගරු ගවරභහල් ගුණගරකය භවතහ - ඳළමිණ නළත. 

ගරු න ක ජඹසරිඹ භවතහ - ඳළමිණ නළත. 

ගරු එච්.එේ.එේ. වරීස භවතහ - ඳළමිණ නළත. 

ගරු හුගනයිස ෂහරුක් භවතහ - ඳළමිණ නළත. 

 

කිරිභ භන්ත්රීයගඹකු ගඳ කේ ිළිතගළන්වීභ  ඳළමිණ නළත. 

ගරු භන්ත්රීරුන් ඒ ිළිතඵ අධහනඹ ගඹොමු කිරීභ ඉතහභ 

ළදග ක නහ.  
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ඳහර්ලිගේන්තු 

ප්රලලසනර  හිකක ිළිතතුරු 
றணரக்களுக்கு ரய்தோன றஷடகள் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 

ිළන්නර  කගෝද—හනඹක්  ඉිල කිරීභ : විසතය 

தறன்ணன றதகக்கரட்சறச்சரஷன றர்ரம் : றதம் 
CONSTRUCTION OF ZOOLOGICAL GARDEN IN PINNAWALA: 

DETAILS 
      

     2925/’12 
3.  ගරු බු්ගධික ඳතියණ භවතහ 

(ரண்தைறகு தைத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

උ්ගභිද උද—හන වහ ගඳොදු විගනෝදහ කභක ක යුතු 

අභහත—තුභහගගන් ඇස ප්රලලසනඹ - (1): 

(අ) (i) ිළන්නර අලි අනහථහගහයඹ ආන්නග  
 කගෝද—හනඹක්  ඉිල කිරීභ ආයේබ කය තිගේද;  

 (ii) එගර නේ, ඒ වහ ළඹ කිරීභ  අගේක්ෂිත 
මුදලින් ගේ න වි  ළඹ කය ඇති මුදර 
ගකොඳභණද; 

 (iii) එහි ඉිල කිරීේ ක යුතු ගේ න වි  අන් කය 
තිගේද; 

 (iv)  ගනොඑගර නේ, ඉිල කිරීභ  ඇති ඉතිරි ගකො ස 
කගර්ද; 

 (v) එභ ගකො සර ඉිල කිරීේ අන් කිරීභ වහ 
ළඹ කිරීභ  අගේක්ෂිත මුදර ගකොඳභණද; 

 ඹන්න එතුභහ ගභභ බහ  දන්න්ගනහිද? 

(ආ) (i) ඉවත වන් න  කගෝද—හනඹ වි ත කිරීභ  
අගේක්ෂිත ිලනඹ කගර්ද; 

 (ii) එභ  කගෝද—හනඹ ආයේබ කිරීභ ක භ  
ගදහිර  කගෝද—හනඹ හ දළමටභ  ක යුතු 
කයන්ගන්ද; 

 ඹන්න එතුභහ වන් කයන්ගනහිද? 

(ඇ) ගනොඑගර නේ, ඒ භන්ද? 

 
ரறல் தங்கரக்கள், வதரதுப் வதரளதுஶதரக்கு 

அலுல்கள் அஷச்சஷக் ஶகட்ட றணர:  

(அ) (i) தறன்ணன ரஷணகள்  சரனத்துக்கு  

அண்ஷறல்  றதகக்கரட்சறச் சரஷனவரன்ஷந 

றர்ரறப்தற்கும் தற 

ஆம்தறக்கப்தட்டிதக்கறன்நர; 

 (ii) அவ்ரவநணறல், இற்கரகச் வசனறடுற்கு 

றர்தரர்க்கப்தட்ட தத்றல் ற்ஶதரது 

வசனறடப்தட்டுள்ப தத்வரஷக ரது; 

 (iii) இன் றர்ரப் தறகள் ற்ஶதரது தர்த்ற 

வசய்ப்தட்டுள்பர; 

 (iv) இல்ஷனவணறல், றர்ரறக்கப்தட ஶண்டி 

ஞ்சறத்ள்ப தகுறகள் ரஷ; 

 (v) ஶற்தடி தகுறகபறன் றர்ரறப்தைகஷப தர்த்ற 

வசய்ற்கரக வசனறட றர்தரர்க்கப்தட்டுள்ப 

தத்வரஷக ரது 

ன்தஷ அர் இச்சஷதக்கு அநறறப்தரர? 

(ஆ) (i) ஶஶன குநறப்தறடப்தட்ட தைற றதகக் கரட்சறச் 

சரஷனஷத் றநப்தற்கு றர்தரர்க்கப்தட்டுள்ப 

றகற ரது; 

 (ii) ஶற்தடி றதகக்கரட்சறச்சரஷன ஆம்தறக்கப் 

தடுஷத் வரடர்ந்து வயறஷப றதகக் 

கரட்சறச்சரஷனஷ தோடுற்கு டடிக்ஷக 

டுக்கப்தடுகறன்நர; 

 ன்தஷ அர் குநறப்தறடுரர? 

(இ) இன்ஶநல், ன்? 

 

asked the Minister of Botanical Gardens and Public 

Recreation:  

(a) Will he inform this House - 

 (i) whether the construction of a zoological 

garden near the Pinnawala Elephant 

Orphanage has  commenced; 

 (ii) if so, the amount of money that has been 

spent by now, out of the amount expected 

to be spent for it; 

 (iii) whether the construction work of it has 

been completed by now; 

 (iv) if not, what construction work is remaining; 

and 

 (v) the amount of money expected to be spent 

to complete the remaining construction 

work? 

(b) Will he state - 

 (i) the date on which the aforesaid new 

zoological garden is expected to be declared 

open; and 

 (ii) whether, action will be taken to close down 

the Dehiwala Zoological Garden with the 

opening of the aforesaid zoological garden? 

(c) If not, why? 
 

ගරු ිලගන්ස ගුණර්ධන භවතහ (ජරේඳහදන වහ 
ජරහඳවන අභහත—තුභහ ව ආණ්ඩු ඳහර්ලසග  ප්රලධහන 
හවිධහඹකතුභහ) 
(ரண்தைறகு  றஶணஷ் குர்ண - லர்ங்கல், 

டிகரனஷப்தை அஷச்சதம் அசரங்கத் ப்தறன் 

தொற்ஶகரனரசரதம்)  

(The Hon. Dinesh Gunawardena - Minister of Water Supply 

and Drainage and Chief  Government Whip) 

ගරු නිගඹෝජ— කථහනහඹකතුභනි, උ්ගහිද උද—හන වහ ගඳොදු 

විගනෝදහ කභක ක යුතු අභහත—තුභහ ගනුගන් භහ එභ ප්රලලසනඹ  

ිළිතතුය රඵහ ගදනහ. 

(අ) (i) ඔේ. 

  ඳශමු අිලඹය ආයේබ කය තිගේ. 

 (ii) ගන් කය ඇති ප්රලතිඳහදන මුදර න රුිළඹල් 
මිලිඹන 5,020න් රුිළඹල් මිලිඹන  582ක් ළඹ කය 
තිගේ. 

 (iii) අන් කය ගනොභළත. 

 (iv) අබ—න්තය භහර්ග ඳ්ගධතිගඹහි ඉතිරි ළඩ 

  මු අයගණහි ඉතිරි ළඩ 

  ිළවිසුේ භළිලරි ප්රලගේල ඳත්රන කවුු  වහ රිඹ නළතුේ 
ගඳොශ 
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  රස අයණ 

  උබඹ ජීවීන්, කිඹුරන් වහ ර්ඳ උඹන 

  විගේක ප්රලග්ගල (Rest area) 

  කුරුලු උඹන 

  ශභහ උද—හනඹ 

   කගෝද—හනග  ගදන අිලඹය (ගරෝක කරහඳඹ) 

 (v) රුිළඹල් මිලිඹන  4,438 

(ආ) (i) ගභභ  කගෝද—හනඹ ඳශමු අිලඹගයහි ගකො ක් 
ගභභ ර්ඹ අහනග දී භවජනඹහ වහ වි ත 
කිරීභ  අගේක්හ ගකගර්. 

 (ii) හ දළමටභක් රිදු ගනොගේ. 

(ඇ) අදහශ ගනොගේ. 

 
ගරු බු්ගධික ඳතියණ භවතහ 
(ரண்தைறகு தைத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ගරු නිගඹෝජ— කථහනහඹකතුභනි, භග  ඳශමුළනි අතුරු 

ප්රලලසනඹ ගභඹයි. "රුිළඹල් මිලිඹන 5,020ක් ගන් ගරහ 

තිගඵනහ"ඹ කිඹරහ ඇභතිතුභහ කිඹනහ. ඒගකන් දළන  විඹදේ 

කයරහ තිගඵන්ගන් රුිළඹල් මිලිඹන 582යි. දශ ලගඹන් දවගඹන් 

එකක් ඳභණයි විඹදේ කයරහ තිගඵන්ගන්. 

දවගඹන් නඹක් ත විඹදේ කශ යුතු තිගඵනහ. 

ඇසතගේන්තු කශ මු දගරන් දවගඹන් එකක් විඹදේ කයරහ ගේ 

වි ත කයන්න වදන්ගන් ගභොන හග   කතු  කතක්ද කිඹරහ භහ 

දළන ගන්න කළභළතියි. ගරු ඇභතිතුභනි, ඔඵතුභහ විඹ බහය 

ඇභතිතුභහ ගනොවුණ ක ඔඵතුභහග  ප්රලහභහක ක දළනුභ අනු භ  

උ කතයඹක් රඵහ ගදන්න. 

 
ගරු ිලගන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்தைறகு  றஶணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

 අගනක් ළඩ ක යුතු කය ගගන ඹනහ කිඹරහ භහ ඉතහ 

ඳළවළිලලි ිළිතතුයක් රඵහ දුන්නහ. ගගවීේ අන් වුණහභයි මුදල් 

ළඹ වුු  ගර රකන්ගන්. දළන  ළඩ ක යුතු යහශිඹක් කය 

ගගන ඹන ගල්ඛනඹ භහ කිඹනු රළබුහ. ඒ —හඳ තිග  ළඩ කය 

ගගන ඹනහ. —හඳ තිගඹන් —හඳ තිඹ ළඩ නිභ කිරීගභන් ඳසු 

එභ ගගවීේ කය ගගන ඹනහ. ඒ ක යුතු කය ගගන ඹන්න මුදල් 

තිගඵනහ.   

 
ගරු බු්ගධික ඳතියණ භවතහ 
(ரண்தைறகு தைத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ගරු නිගඹෝජ— කථහනහඹකතුභනි, භග  ගදළනි අතුරු ප්රලලසනඹ 

ගභඹයි. ඒ ේපූර්ණ —හඳ තිඹ අන් කයන්න අගේක්හ 

කයන්ගන් කුභන ර්ග දීද?  

 
ගරු ිලගන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்தைறகு  றஶணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු නිගඹෝජ— කථහනහඹකතුභනි, අගේ න හකල්ඳඹක් 

ගර  කගෝද—හනඹක් නිර්භහණඹ ගකො  රිඅඹහ කභක කිරීගේ 

ළඩ වනක් තිගඵනහ. එහි ඳශමුළනි අිලඹය ගේ ය 

අහනග දී අිළ වභහය කයන්න ඵරහගඳොගයො කතු නහ. වි ත 

ප්රලග්ගලර  කගෝද—හන කස කයරහ වභහය කිරීගේදී ඊ  අල— 

ගන ක ේඳ ක ඇති කයරහ ඒ අනු තභයි අිළ ඒහ ඉය 

කයන්ගන් කිඹරහ ගරු භන්ත්රීතුභහ ගවොහකහයභ දන්නහ. අගේ 

ඉරක්කඹ ප්රලධහනතභ  කගෝද—හනඹක් ඵ  ක, රහකහගේ 

ආකර්ණීඹ  කගෝද—හනඹ ඵ  ක ගභඹ ඳරිර්තනඹ කය 

ගළනීගභන් එහි ටිනහකභ ජනතහ  රඵහ දීභ ක, භවනුය  ගභන් 

කයන හචහයකඹන් ආකර්ණඹ කය ගළනීභ  පුු න් 

ගක්න්ද්රාසථහනඹක් ඵ  ඳ ක කිරීභ කඹ. 

 
ගරු බු්ගධික ඳතියණ භවතහ 
(ரண்தைறகு தைத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ගරු නිගඹෝජ— කථහනහඹකතුභනි, භග  තුන්ළනි අතුරු 

ප්රලලසනඹ ගභඹයි.  ගේ  කගෝද—හනග   ක යුතු ආයේබ කිරීගභන් 

ඳසගර -වි ත කිරීගභන් ඳසගර- ගභොනභ ආකහයඹකින් ක 

ගදහිර  කගෝද—හනඹ වරහ දභන්ගන් නළවළයි කිඹරහ ගරු 

ඇභතිතුභහ වන් කයන්න  ගඹදුණහ. ගදහිර  කගෝද—හනඹ 

ඳ කහ ගගන ඹන ගභන් අල— නේ ගදහිර  කගෝද—හනග  

ඉන්න  කතු ිළන්නර  ගගන ඹන්න පුු න්. අිළ දළක්කහ 

භ කතර ගුන් ගතොටුගඳොශ වි ත කයන ගකො  කටුනහඹකින් 

භවය ඵඩු ගගනිහිල්රහ දභරහ තභයි වි ත කගශර කිඹරහ. ඉතින් 

භභ දළන ගන්න කළභළතියි- 

 
ගරු ිළඹහකය ජඹය කන භවතහ (රිවිල් ගුන් ගරහ 
අභහත—තුභහ) 
(ரண்தைறகு  தறங்க ஜத்ண - சறறல் றரணச் ஶசஷகள் 

அஷச்சர்) 

(The Hon. Piyankara Jayaratne  - Minister of Civil Aviation)  

නළවළ, නළවළ. [ඵහධහ කිරීභක්] 
 

 

ගරු බු්ගධික ඳතියණ භවතහ 
(ரண்தைறகு தைத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

වරි, වරි. ඔඵතුභහ ඳසගර කථහ කයන්න ගකෝ. [ඵහධහ කිරීභක්] 

 
නිගඹෝජ— කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ගරු භන්ත්රීතුභනි, ඔඵතුභහ ප්රලලසනඹ අවන්න. 

 
ගරු බු්ගධික ඳතියණ භවතහ 
(ரண்தைறகு தைத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ගරු නිගඹෝජ— කථහනහඹකතුභනි, භග  ප්රලලසනඹ ගේකයි. 

ගදහිර  කතු  කත ඳ කහ ගගන ඹන ගභන් එහි රිටින 

තුන්ගගන් ගකො ක් ගවෝ ගගන ඹන්න ඵරහගඳොගයො කතුක් 

තිගඵනහද?  කතු  කත වන්ගන් නළති ඵ ඇ කත. තුන්ගගන් 

ගකො ක් ගගන ඹන්න ඵරහගඳොගයො කතු ගනහද?  තුන් ගළන 

කිේහභ ගන ක අඹගන් නළඟිටින්ගන්.  

 
ගරු ිලගන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்தைறகு  றஶணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගදහිර  කගෝද—හනඹ ළසීභ  ඵරහගඳොගයො කතුක් 

ගනොභළති ඵ  භහ ිළිතතුරු දුන්නහ.  

 
ගරු බු්ගධික ඳතියණ භවතහ 
(ரண்தைறகு தைத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

නළවළ, ඒක ගකොගශර වරහ ගළහිල්රක් ගන්. භභ අවන්ගන් 

තුන් ටිකක් වරි ගගන ඹනහද කිඹරහයි.  

 
ගරු ිලගන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்தைறகு  றஶணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ඉන්න ගකෝ. ගකොයි තයේ රසනද? අගේ හගීතඹ  න න අලි 

ඉන්න එකභ තළන ගදහිර  කගෝද—හනඹයි. ඒක ඵරන ගකො  
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ඳහර්ලිගේන්තු 

ඇති න ආකර්ණඹ ගකොයි තයේ සුන්දයද? ඒ නිහ එඹ ආයක්හ 

කිරීභ අගේ යුතුකභක්. අිළ ඒක ආයක්හ කයනහ. ඒ නිහ කරඵර 

ගන්න එඳහ. ගදහිර  කගෝද—හනඹ වන්ගන් නළවළ.  

 
 

භවළලිගභ කනිසඨ විදුවර : අඩු ඳහඩු 
கரலிக கணறஷ்ட றத்றரனம் : குஷநதரடுகள் 

MAHAWELIGAMA PRIMARY SCHOOL : SHORTCOMINGS 
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4.  ගරු අකිර වියහජ් කහරිඹේ භවතහ 
(ரண்தைறகு அகறன றரஜ் கரரறசம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 

අධ—හඳන අභහත—තුභහගගන් ඇස ප්රලලසනඹ -  (2):  

(අ) (i) භවළලිගභ කනිසඨ විදුවගල් ගේ න වි  
ඉගගනුභ රඵන රිසුන් 249  ඉගළන්වීභ වහ 
රිටින්ගන් ගුරුරුන් තිගදගනක් ඳභණක් ඵ ක; 

 (ii) එභ විදුවර තුශ ත ක අඩු ඳහඩු රැක් ඳතින 
ඵ ක; 

 එතුභහ දන්ගනහිද? 

(ආ) (i) එභ විදුවගල් ඳ කනහ ගුරු පුයේඳහඩු ිළයවීභ වහ 
ගභගතක් ිළඹය ගනොගළනීභ  ගවරතු කගර්ද; 

 (ii) රැකිඹහ වියහිත උඳහධිධහරින්ගගන් අඹදුේ ඳත්රන 
කළවීභක් ගකො  අදහශ ගුරු පුයේඳහඩු ිළයවීභ 
වහ  ක යුතු කයන්ගන්ද; 

 (iii) එභ විදුවගල් ඳතින අඩු ඳහඩු නිහ රිසුන්  
මුහුණදීභ  රිදුවී ඇති දළඩි දුසකයතහ ිළිතඵ 
ගොඹහ ඵරහ එභ අඩු ඳහඩු ේපූර්ණ කිරීභ  
ක යුතු කයන්ගන්ද; 

 ඹන්න එතුභහ ගභභ බහ  දන්න්ගනහිද? 

(ඇ) ගනොඑගර නේ,  ඒ භන්ද? 

 

கல்ற அஷச்சஷக் ஶகட்ட றணர:  

(அ) (i) கரலிக கணறஷ்ட றத்றரனத்றல் 

ற்ஶதரது கல்ற கற்கும் 249 ரர்களுக்கு 

கல்ற கற்தறப்தற்கரக தோன்த ஆசறரறர்கள் 

ரத்றஶ இதக்கறன்நரர்கள் ன்தஷத்ம்; 

 (ii) ஶற்தடி தரடசரஷனறல் ஶலும் தன 

குஷநதரடுகள் கரப்தடுகறன்நண ன்தஷத்ம் 

 அர் அநறரர? 

(ஆ) (i) ஶற்தடி தரடசரஷனறல் கரப்தடும் ஆசறரறர் 

வற்நறடங்கஷப றப்தைற்கு இதுஷ 

டடிக்ஷக டுக்கரஷக்கரண கரங்கள் 

ரஷ ன்தஷத்ம்; 

 (ii) வரறனற்ந தட்டரரறகபறடறதந்து றண்ப் 

தங்கஷபக் ஶகரரற,  குநறப்தறட்ட ஆசறரறர் 

வற்நறடங்கஷப றப்தைற்கு டடிக்ஷக 

டுப்தரர ன்தஷத்ம்; 

 (iii) ஶற்தடி தரடசரஷனறல் கரப்தடும் 

குஷநதரடுகள் கரரக ரர்கள் 

றர்ஶரக்கறத்ள்ப கடும் சறங்கள் வரடர்தரக 

ஆரய்ந்து அக்குஷநதரடுகஷப றர்த்ற வசய் 

டடிக்ஷக டுப்தரர ன்தஷத்ம் 

 அர் இச் சஷதக்கு அநறறப்தரர? 

(இ) இன்ஶநல், ன்? 

asked the Minister of Education:  

(a) Is he aware that - 

 (i) there are only three teachers to teach 249 

students who are studying at 

Mahaweligama Primary School by now; 

and 

 (ii) there are a number of other shortcomings in 

the aforesaid school? 

(b) Will he inform this House - 

 (i) the reasons that led not to take measures to 

fill the existing teacher vacancies of the 

aforesaid school; 

 (ii) whether action will be taken to fill the 

teacher vacancies concerned by calling for 

applications from the unemployed 

graduates; and 

 (iii) whether action will be taken to address the 

shortcomings, considering the hardships 

that the students undergo due to the 

shortcomings that exist in the aforesaid 

school? 

(c) If not, why? 

 
ගරු ඵන්දුර ගුණර්ධන භවතහ (අධ—හඳන අභහත—තුභහ) 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண - கல்ற  அஷச்சர்) 

(The Hon. Bandula Gunawardane - Minister of Education) 

ගරු නිගඹෝජ— කථහනහඹකතුභනි, එභ ප්රලලසනඹ  ිළිතතුය 

ගභගරයි. 

(අ)   (i)   2013.07.12 ිලන න වි  ත ක කඹ,  

  රිසුන් හඛ—හ 284කි. 1-3 දක්හ ඳන්ති ගදක 
ඵළගින්ද, 4 ගේරක ග  එක් ඳන්තිඹක්ද, 5  
ගේරක ග  ඳන්ති ගදකක්ද ලගඹන් ඳන්ති නඹක් 
ඇත. ගුරුරුන් ද ගදගනකු ගරඹ කයයි.  

  ඉන් එක් අගඹකු විදුවල්ඳති ලගඹන් ළඩ ඵරයි. 
දළන  ගුරු භව කමටන් ගදගදගනක් ප්රලසත නිහඩු 
රඵහ ඇත. ඉහග්රී්රි විඹ වහ ඳභණක් එක් 
ගුරුයඹකුග  හි ඹක් ඳතී. එභ පුයේඳහඩු 
2013.09.01ළනි ිලන රඵහ දීභ  නිඹමිත ගුරු 
ඳ කවීේ අතරින් ේපූර්ණ කිරීභ  අල— ිළඹය 
ගන්නහ ඵ ඳශහ ක අධ—හඳන අධ—ක් භහ ගත 
දන්හ එහ ඇත.  

 (ii) ත අඩු ඳහඩු ගගොඩක් ඳතින ඵ ිළිතගත 
ගනොවළකියි. ඳහනීඹ ජර හි ඹ ප්රලලසනඹ භ  වළයවීභ 
වහ ජරඹ ළඳයීභ  ිළඹය ගනිමින් තිගඵන ඵ 
ඳශහ ක අධ—හඳන අධ—ක් දන්හ තිගඵනහ. 

(ආ) (i) නළවළ. ිළඹය අයගගන තිගඵනහ. දළන භ ක 
හර්ධන වකහයරුන් ගර අනුයුක්ත කය ඇති 
උඳහධිධහරින් 55,000න් නළ ග නහිය ඳශහග ක 
ගරඹ  ඵහ ගගන ඇති හර්ධන 
වකහයරුන් අතුරින් ගුරුරුන් ගර  ඵහ 
ගත වළකි හර්ධන වකහයරුන් ගුරු ගරඹ  
ඵහ ගළනීභ  අල— ක යුතු යහජ— ඳරිඳහරන 
අභහත—හහලඹ වහ ඒකහඵ්ගධ ක යුතු කයගගන 
ඹනහ. ගභභ පුයේඳහඩු ිළයවීගභන් අනතුරු 
තදුය  ක විඹඹන් අනු ඳතින පුයේඳහඩු 
ඳභණක් උස ගඳශ භතුන්ගගන් පුයහලීභ 
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වහ තයග විබහගඹක් ඳ කහ ගුරු ගරහ 
—සථහ අනු ඵහ ගළනීභ තුිතන් 
2014.01.01ළනි දහ න වි  රහකහගේ රිඹලුභ ගුරු 
පුයේඳහඩු  ේපූර්ණ කිරීභ වහ අල— ළරසුේ 
කස ගකො  රිඅඹහ කභක කයගගන ඹනහ.  

 (ii) ඔේ. ඉවතින් ිළිතතුරු දී ඇත. 

 (iii) ඔේ. එභ විදුවගල් ඳතින අඩු ඳහඩු නිහ රිසුන්  
මුහුණදීභ  රිදුවී ඇති දළඩි දුසකයතහ ගේ තුිතන් 
භ  වළගයනහ. 

(ඇ) අදහශ ගනොගේ.  

 
ගරු අකිර වියහජ් කහරිඹේ භවතහ 
(ரண்தைறகு அகறன றரஜ் கரரறசம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු නිගඹෝජ— කථහනහඹකතුභනි, භහ ගේ ප්රලලසනඹ ඉිලරිඳ ක 

කයන ගකො  ක ඒ අඩු ඳහඩුකේ පුයහ තිබුගණ් නළවළ.  නමු ක 

ඔඵතුභහ ඒ ේඵන්ධගඹන් ක යුතු කයරහ තිගඵනහ නේ ඒ ගළන 

අඳ ඔඵතුභහ  සතුතින්ත ගන්න ඕනෆ, ගරු ඇභතිතුභනි. 

ඊ  අභතය භහ ඔඵතුභහගගන් ප්රලලසනඹක් අවන්න කළභළතියි. 

ගරු අධ—හඳන ඇභතිතුභනි, ඉහග්රී්රි අධ—හඳනඹ රඵහ දීභ වහ 

ිළහිටුන රද, හ දභහ තිබ කුලිඹහිළටිග  විද—හ ඨ ඨ හර්ර්ණඹක් 

ඔඵතුභහ ගිහිල්රහ ඳසු ගිඹ කහරග  වි ත කශහ. වි ත කශහ , 

නළත ක එඹ ඒ විධිඹ භ හ දභරහයි තිගඵන්ගන්. ගදගදගනක් 

විතයක් උග්ග ව එනහ; ඹනහ.  ඔඵතුභහ වි ත කයරහ ගිඹහ  

ඳසගර නළත ක එඹ හ දභහ තිගඵනහ.  

 
ගරු ඵන්දුර ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ඒ ගළන කළබිනට් ඳත්රිuකහක් ඉිලරිඳ ක කයරහ තිගඵනහ. රඵන 

ර්ග  රි  ප්රලහග්ගශික ලගඹන් ිළහිටුහ තිගඵන ඉහග්රී්රි ගුරු 

පුහුු  ආඹතන හර්ධනඹ කයන්න අල— cadre එක වහ න 

අනුභළතිඹ කශභනහකයණ ගරහ ගදඳහර්තගේන්තුගන් ඉල්රහ 

තිගඵනහ. ඒ අනු අඛණ්ඩ, ක්රනභ ක ළඩ ිළිතගශක් ඒ  පුහුු  

ක යුතු  වහ අිළ කස කයරහ තිගඵනහ.   
 

ගරු අකිර වියහජ් කහරිඹේ භවතහ 
(ரண்தைறகு அகறன றரஜ் கரரறசம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ඒ කිඹන්ගන්, ඔඵතුභහ ඒක වි ත කගශර ඒ ගභොන ක 

නළතිද? 
 

ගරු ඵන්දුර ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

නෆ, තිබුණහ. අඳ එගවභ වි ත කශහ  අල— භහන ේඳ ක 

රඵහ ගළනීභ ිළිතඵ ප්රලලසනඹක් භවය ගරහ  ඳතිනහ. අගේ 
ගුරු —සථහ  අනු භහින්ගදෝදඹ තහක්ක ක විද—හගහයර 

බහහගහයර  ඉහග්රී්රි උඳහධිධහරින් දවක් ඵහ ගන්න විබහගඹ 

ඳළළ කවහ. ගරු භන්ත්රීතුභනි, තභ භ  ඒ ඳ කවීේ ගදන්න 

පුු න්කභ රළබුගණ් ඳනස ගදගදනකු යි. ගභොකද, ඉහග්රී්රි 

උඳහධිධහරින් ඈත ඳශහ කර ඳ කවීේර  ඹන්න කළභළති නළවළ. ඒ 

නිහ කළබිනට් ඳත්රිuකහක් භඟින් ගිඹ තිග  ආඳසු අනුභළතිඹ රඵහ 

ග කතහ ඉහග්රී්රි ඩිේගරෝභහධහරින් අයගගන, ඔවුන්  පුහුු ක් දීරහ 

ඈත ඳශහ කර ගුරු ගරඹ  ඹන්න. ගුරු —සථහ  අනු 

එගවභ කයන්න පුු න් කිඹරහ අඳ කලින් හිතුහ  ප්රලහගඹෝගික 

භවය ඒහ කයන්න ඵළවළ.   

උදහවයණඹක් ලගඹන් කිේගො ක, අිළ උතුරු නළ ග නහිය 

ඳශහ කර  උඳහධිධහරින් ගේහ , —සථහ  අනු ගොඹහ 

ගන්න ඵළවළ. එතගකො  අිළ එඹ  ගන ක විකල්ඳඹක් වහ 

කළබිනට් අනුභළතිඹක් ගන්න ඕනෆ. එගවභ නළ කනේ ගුරු 

—සථහ උල්රහඝනඹ කශහඹ කිඹහ   කතීඹ මිති ගචෝදනහ 

කයනහ. 
 

ගරු බු්ගධික ඳතියණ භවතහ 
(ரண்தைறகு தைத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ගදන අතුරු ප්රලලසනඹ ගභඹයි. දළන් අධ—ඹන ගඳොදු වතික 
ඳත්රන උස ගඳශ විබහගඹ ඳ ක න්න ඳ න් ගගන තිගඵනහ. භහ 
ගේ කිඹන කහයණඹ එක්ගකෝ ත— ගන්න පුු න්. එගවභ 
නළ කනේ වුභනහගන් හවිධහනහ කභක ඹන ක  කථහ 
ගන්න පුු න්. ඔඵතුභහ නිගඹෝජනඹ කයන  ගවෝභහගභ 
ප්රලග්ගලග  විද—හ විඹ ප්රලලසන ඳත්රනඹක් භ  කරහ විඹඹ  අදහශ 
ප්රලලසන ඳත්රනඹක් ගඵදුහඹ කිඹහ දළන ගන්න රළබී තිගඵනහ. ගභඹ 
අත—ඹක් නේ ගේ ේඵන්ධගඹන් ගන්නහ රිඅඹහ භහර්ගඹ 
ගභොකක්ද කිඹහ ක, ගභඹ ඇ කතක් නේ ගේ රි්ගධ ගරහ 
තිගඵන්ගන් ගභොකක්ද කිඹහ ක අධ—හඳන ඇභතිතුභහගගන් භහ දළන 
ගන්න කළභළතියි. 

 

ගරු ඵන්දුර ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ගේ ප්රලලසනඹ ඉතහ ළදග ක. ගභොකද, ග්ගලඳහරන ඳක් ඳහ  
ගේදගඹන් ගතොය ශි— ගඹෝ තුන් රක්ඹක් ඳභණ ජීවිතඹ තීන්දු 
කය ගළනීභ වහ ගභභ විබහගඹ  ගඳනී රිටිනහ. ඒ හග භ 
පු්ගගරඹන් 34,000ක් ගභභ විබහග රිඅඹහලිඹ  ේඵන්ධ නහ. 
ඹේ කිරි අක්රනමිකතහක් තිගඵනහ නේ ඒ ේඵන්ධගඹන් දළනුේ 
දීභ වහ විබහග ගකොභහරිසතුභහ ගභගවයුේ අහක ගදකකු ක, 
hotline අහකඹකු ක දළනුේ දුන්නහ. ඊ  ඳසගර කහරකණ්ක  
න්ගතෝඹක් රඵන්න ඵරහගඳොගයො කතු න කවුරුන් ගවෝ 
ිළරික් විරින් ගේ අහක SMS භඟින් විවිධ ප්රලග්ගලර  ඹළේහ. ඊ  
ඳසගර ඒ දුයකථන අහක රළබුු  අඹ එභ අහකඹ  කථහ කයරහ 
අවනහ, "ගේ ගනොේභයඹ කහග ද?" කිඹරහ. ඊ  ඳසගර විබහග 
ගදඳහර්තගේන්තුගන් කිඹනහ, "ගභඹ විබහග ගදඳහර්තගේන්තුගේ 
ගනොේභයඹ.  ගභොකක්ද ප්රලලසනඹ?" කිඹරහ. උග්ග 7.30 රි  12.30 
දක්හ ගභළනි රි්ගධිඹක් රිදු වුණහ. අිළ යවස ගඳොලීරිඹ  බහය 
දුන්නහ, ගේ කඩහකේඳල්කහරි රිඅඹහ කයන්න උ කහව දළරුගේ 
කවුද කිඹහ ගොඹන්න කිඹරහ. ඊ  ඳසගර ඊග  ගවෝභහගභ 
ප්රලග්ගලග  විද—හ විඹ ප්රලලසන ඳත්රනඹක් භ  කරහ විඹඹ  අදහශ 
ප්රලලසන ඳත්රනඹක් ගඵදුහඹ කිඹන රි්ගධිඹ ිළිතඵ විබහග 
ගකොභහරිසයඹහ යවස ගඳොලීරිඹ  කිඹහ තිගඵනහ. ඒ කිඹන 
කරහ ප්රලලසන ඳත්රනඹ තභ අච්ු  ගවරහ ක නළවළ. එඹ විද—හ විඹ 
ප්රලලසන ඳත්රනඹ  අමුණන්න තඵහ තභ මුද්රාණඹ කයරහ ක නළවළ. 

ඒ නිහ අිළ ග ර්භක් ඇති භවජන නිගඹෝජිතරු වළටිඹ  
හග භ දරුන්  ආදයඹ කයන අඹ වළටිඹ , ග්ගලඳහරන ඳක් 
ඳහ  ගවෝ   කතිඹ ගනොඵරහ එළනි කඩහකේඳල්කහරින් ිළිතඵ 
යවස ගඳොලීරිඹ භ   එකතු වී නීත—නුූලර  ක යුතු කයනහ, 
විබහග ක්රනභඹ ඳ කහ ගගන  ඹන්න  අල— නිහ. එළනි කිරිභ 
ගදඹක් රිදු න්න  ඉඩ ගදන්ගන් නළවළ. අඩු ඳහඩුක් වුගණො ක 
දන්න්න. 

 

ගරු ඨ . වළරින් භවතහ 
(ரண்தைறகு தே. யரறசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 
ගරු  ඇභතිතුභනි, භභ තුන්න අතුරු ප්රලලසනඹ අවනහ.   

අනුයහධපුය ිලසත්රිuක්කග  ඳහල්ර ගුරුරුන් ේඵන්ධගඹන් 
ගඵොගවොභ ගලෝචනීඹ ත ක කඹක් ඇති ගරහ  තිගඵනහ.  ඒ ගළන 
ඳසු ගිඹ දචසර  ඔඵතුභහ ක පු ක ඳ කර දකින්න ඇති.  භවය 
ග්ගලඳහරනඥඹන් ගුරුරුන් දණ ගසනහ හග භ,  
තඹු කග කගභ ගකොට්ඨහ අධ—හඳන කහර්ඹහරඹ  අඹ ක භකුරෆ 
විද—හරග  ගුරුයගඹක් රීකඩහ පුහුු   වහ ගකොශම එනහඹ 
කිඹරහ ගළවළනු දරුන් ගදගදගනකු එක්කගගන ඇවි ක තිගඵනහ. 
වළඵළයි, අන්තිගේදී බිඹගභ ගවෝ රඹකදී තභයි අහුගරහ 
තිගඵන්ගන්, ගේ අඹග  නිර්සත්රන  ඡහඹහරඳ ගළනීගේදී.  
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ඳහර්ලිගේන්තු 

භහ ඔඵතුභහගගන් ඉල්රන්ගන්, ගේ හග  තරුණ ශභයින් 

එන ගකො  ඒ ගළන මට  ඩහ ඳරීක්හගන් ක යුතු කයන්න 

කිඹන එකයි. තරුණ ගනොගයි දළන් පුහික එගකක් ක එන්න 

ඵඹයි  භවය ගුරුරු ක එක්ක. ඒ ත ක කඹ  භහජඹ ිළරිහිරහ 

තිගඵනහ.  

 
ගරු ඵන්දුර ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

භසත ගුරු ඳයපුය භ එගවභ කිඹන්න එඳහ, ඔඵතුභහ ක 

ඉගගන ග කත  ගකගනකු ගර. 

 
ගරු ඨ . වළරින් භවතහ 
(ரண்தைறகு தே. யரறசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 
ගරු ඇභතිතුභහ  භ ග  ප්රලලසනඹ  අවන ගතක් ඉන්න ගකෝ. 

කරඵර ගන්න එඳහ.  

 
ගරු ඵන්දුර ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

වරිඹ  කිඹන්න.  

 
ගරු ඨ . වළරින් භවතහ 
(ரண்தைறகு தே. யரறசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 
භහ ඔඵතුභහගගන් ඉල්රන්ගන් ගභඹයි. ගේ හග  රීකඩහ 

ළඩ වන් වහ ගවෝ ගන ක හචහයඹක් වහ ශභයින් එක්ක 

ගගන ඹන ගකො  ගඵොගවොභ ග ර්භක් ඇති අඹ  ගේ  ශභයින් 

බහය ගදන්න ඕනෆ. එගවභ බහය ගදන්න අය ගළනීභක් 

තිගඵන්න  ඕනෆ. තරුණ දරුන් ගදන්ගනක් තරුණ ගුරුයගඹක්  

එක්ක එවීභ නිහ දළන භ ක ගරොකු ප්රලලසනඹක් ඇති ගරහ 

තිගඵනහ. ගේක ඳශමු ළනි තහ  රිදු වුණහ ගනොගන්න 

පුු න්. එභ නිහ ගේ කහයණග දී  ග ර්භක් ඇති රිඅඹහ කයන  

ගර ඒ ගදඳහර්තගේන්තු  ව  විදුවල්ර  උ ඳගදස ගදන ළඩ 

ිළිතගශක් වදන්න කිඹරහයි භහ ඔඵතුභහ  කිඹන්ගන්.  

 
ගරු ඵන්දුර ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ගරු නිගඹෝජ— කථහනහඹකතුභනි, ඳහල් දරුන් ගකොගවර ගවෝ 

රැගගන ඹහභ ිළිතඵ, තයගර  වබහගී කයවීභ ඹනහිලඹ ිළිතඵ 

ජහතික ප්රලතිඳ කතිඹ කස කය අහන ගරහ -වළභ කහගරකභ, භ  

ගඳය හි පු රිඹලුභ අධ—හඳන ඇභතිරුන්ග  කහරර ක- 

චක්රනගල්ඛ ඹහ තිගඵනහ. ගරු භන්ත්රීතුභනි, ඔඵතුභහ දන්නහ 

දවතුන්න ආණ්ඩුක්රනභ —සථහ හගලෝධනඹ අනු ගභඹ 

රිඅඹහ කභක කිරීගේ කහර්ඹඹ ඳශහ ක බහ විඹක් ඵ. 

තමුන්නහන්ගරරහ ගේ අවන්ගන් ක ඳශහ ක බහ ඳහල්ර ප්රලලසන. 

ඳහල් 9,731ක් තිගඵනහ. භ  අඹ ක තිගඵන්ගන් ඳහල් 354යි. 

ඒ ඒ ඳශහ කර ඉන්න ඳශහ ක අධ—හඳන ඇභතිතුභන්රහ, ඳශහ ක 

අධ—හඳන ගල්කේතුභන්රහ, ඒ ඳශහ කර කරහඳ අධ—ක්රු  

තභයි අනික් රිඹලුභ ඳහල්ර ඳරිඳහරන ක යු කත කයන්න ඕනෆ.  

 
ගරු ඨ . වළරින් භවතහ 
(ரண்தைறகு தே. யரறசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 
භ  භහගන්න ගරු ඇභතිතුභනි. ගේක ගඳොඩි ඳළවළිලලි 

කිරීභක්.  ඔඵතුභහ කිඹනහ ඔඵතුභහ  තිගඵන්ගන් ඳහල් තුන්රිඹ 

ගණනයි කිඹරහ. නමු ක ගේ ඳශහ කර ඳශමුළනි ගේරක ග  

විදුවල්ඳති ඳ ක කයන්ගන් අධ—හඳන අභහත—හහලගඹන්. ඳරිඳහරන 

නිරධහරින් ඳ ක කයන්ගන් ක අධ—හඳන අභහත—හහලගඹන්. යගට් 

අධ—හඳන ඇභතියඹහ වළටිඹ  ඔඵතුභහ  ගේ ග ර්ගභන් 

ගළරගන්න විධිඹක් නළවළ.  

 
ගරු ඵන්දුර ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

 ගරු භන්ත්රීතුභනි, ඳශහ කර  ල්ලි ගන් කයන්න, ළටුේ 

ගගන්න, ඒ ිළිතඵ විනඹ ක යුතු කයන්න ගනභ ඳශහ ක යහජ— 

ගරහ ගකොමිභක් තිගඵනහ. අඳ ගේක නියවුල් කය ගන්න ඕනෆ. 

භධ—භ ආණ්ඩුගේ යහජ— ගරහ ගකොමිභ  ඒක  භළිලව ක ගන්න 

ඵළවළ. ගේහ ඔඵතුභන්රහභ ඳ ක කය ග කත සහධීන ගකොමින් 

බහ ගන්. ඔඵතුභන්රහ ගන් කිේගේ, ගේහ  ග කිඹන ගකොමින් 

බහ ඳ ක කයන්න කිඹරහ.  

 
ගරු ඨ . වළරින් භවතහ 
(ரண்தைறகு தே. யரறசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 
සහධීන ගකොමින් බහ ඒක  විතයක් අදහශ නේ- 

 
නිගඹෝජ— කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ගරු භන්ත්රීතුභනි, ගේක උඳග්ගලක කහයක බහ ගනොගයි. 

ප්රලලසන ව ිළිතතුරු ඳභණයි ගේ අසථහගේ රඵහ ිලඹ යු කග ක.  

 
ගරු ඵන්දුර ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ඔේ. ගභඹ උඳග්ගලක කහයක බහ ගනොගයි. කරුණහකය 

ළදග ක විධිඹ  අිළ ගදන්නහභ හඩිගමු, මූරහනගඹන් කිඹන 

ආකහයඹ .  

 
ගරු ඨ . වළරින් භවතහ 
(ரண்தைறகு தே. யரறசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 
ගරු ඇභතිතුභනි, ඔඵතුභහ ගේගකන් ගළරගන්න වදන්න 

එඳහ.  

 
නිගඹෝජ— කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ප්රලලසන අහක 5-3285/'12-(2), ගරු ඨ . වළරින් භවතහ.  

 
ගරු ඨ . වළරින් භවතහ 
(ரண்தைறகு தே. யரறசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 
ගරු නිගඹෝජ— කථහනහඹකතුභනි, භහ එභ ප්රලලසනඹ අවනහ.  

 
ගරු ිලගන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்தைறகு  றஶணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු නිගඹෝජ— කථහනහඹකතුභනි, ඳශහ ක ඳහරන වහ ඳශහ ක 

බහ අභහත—තුභහ ගනුගන් භහ එභ ප්රලලසනඹ  ිළිතතුරු දීභ වහ 

භහඹක් කල් ඉල්රහ රිටිනහ.  
 
ප්රලලසනඹ භතු ිලනකදී ඉිලරිඳ ක කිරීභ  නිගඹෝග කයන රදී. 
றணரஷ ற்வநரத றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டஷபறடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 
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[ගරු ඨ . වළරින්  භවතහ] 
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නිගඹෝජ— කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ප්රලලසන අහක 6-3577/'13-(1), ගරු සුජී ගරනරිහව භවතහ. 
 

ගරු සුජී ගරනරිහව භවතහ 
(ரண்தைறகு சுஜல ஶசணசறங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

ගරු නිගඹෝජ— කථහනහඹකතුභනි, භහ එභ ප්රලලසනඹ අවනහ.  
 

ගරු ිළඹහකය ජඹය කන භවතහ 
(ரண்தைறகு  தறங்க ஜத்ண) 

(The Hon. Piyankara Jayaratne) 

ගරු නිගඹෝජ— කථහනහඹකතුභනි, දීර්ඝ ප්රලලසනඹක් ගභතුභහ අහ 

තිගඵන්ගන්. එභ නිහ එභ ප්රලලසනඹ  ිළිතතුරු රඵහ දීභ වහ භහ 

භහඹක් කල් ඉල්රහ රිටිනහ.  
 

ප්රලලසනඹ භතු ිලනකදී ඉිලරිඳ ක කිරීභ  නිගඹෝග කයන රදී. 
றணரஷ ற்வநரத றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டஷபறடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 

නිගඹෝජ— කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ප්රලලසන අහක 11 -2926/'12- (1), ගරු බු්ගධික ඳතියණ භවතහ. 

 
ගරු බු්ගධික ඳතියණ භවතහ 
(ரண்தைறகு தைத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ගරු නිගඹෝජ— කථහනහඹකතුභනි, භහ එභ ප්රලලසනඹ අවනහ. 

 
ගරු ිලගන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்தைறகு  றஶணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු නිගඹෝජ— කථහනහඹකතුභනි, අග්රාහභහත—තුභහ ව බු්ගධ 

ලහන වහ ආගමික ක යුතු අභහත—තුභහ ගනුගන් භහ එභ 

ප්රලලසනඹ  ිළිතතුය දීභ වහ ති ගදකක් කල් ඉල්රනහ. 
 

ප්රලලසනඹ භතු ිලනකදී ඉිලරිඳ ක කිරීභ  නිගඹෝග කයන රදී. 
றணரஷ ற்வநரத றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டஷபறடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 

නිගඹෝජ— කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ප්රලලසන අහක 12 -3347/'12- (1), ගරු ඨ . වළරින් භවතහ. 

 
ගරු ඨ . වළරින් භවතහ 
(ரண்தைறகு தே. யரறசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 
ගරු නිගඹෝජ— කථහනහඹකතුභනි, භහ එභ ප්රලලසනඹ අවනහ. 

 
ගරු ගප්රලරභරහල් ජඹගරකය භවතහ (විදුලිඵර වහ ඵරලක්ති 
නිගඹෝජ— අභහත—තුභහ) 
(ரண்தைறகு தறஶனரல் ஜஶசக - றன்லு, ரறசக்ற தறற 

அஷச்சர்)  

(The Hon. Premalal Jayasekara - Deputy Minister of Power 

and Energy) 

ගරු නිගඹෝජ— කථහනහඹකතුභනි, විදුලිඵර වහ ඵරලක්ති 

අභහත—තුමිඹ ගනුගන් භහ එභ ප්රලලසනඹ  ිළිතතුය දීභ වහ ති 

ගදකක් කල් ඉල්රනහ. 
 

ප්රලලසනඹ භතු ිලනකදී ඉිලරිඳ ක කිරීභ  නිගඹෝග කයන රදී. 
றணரஷ ற்வநரத றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டஷபறடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 

නිගඹෝජ— කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ගදන  ඹ.  

ප්රලලසන අහක 1 -2883/'12- (4), ගරු භන නහනහඹක්කහය 

භවතහ. 

 
ගරු අල්වහජ් ඒ.එච්.එේ. අසර් භවතහ 
(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

ගරු නිගඹෝජ— කථහනහඹකතුභනි, ගරු භන නහනහඹක්කහය 

භන්ත්රීතුභහ ගනුගන් භහ එභ ප්රලලසනඹ අවනහ. 

 
ගරු ඵන්දුර ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்தைறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ගරු නිගඹෝජ— කථහනහඹකතුභනි, භහ එභ ප්රලලසනඹ  ිළිතතුය දීභ 

වහ භහ තුනක් කල් ඉල්රනහ. 
 
ප්රලලසනඹ භතු ිලනකදී ඉිලරිඳ ක කිරීභ  නිගඹෝග කයන රදී. 
றணரஷ ற்வநரத றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டஷபறடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 
 

ගුන්විදුලි භධ—සථහන වහ හඛ—හත : ගන් කශ 
මුදර 

ரவணரலி றஷனங்களுக்கரண அஷனரறஷசகள் : 

எதுக்கலடு 
FREQUENCIES FOR RADIO STATIONS: ALLOCATION 

 

2903/’12 

2. ගරු ගජෝන් අභයතුහග භවතහ (ගරු යවි කරුණහනහඹක 
භවතහ ගනු ) 
(ரண்தைறகு ஶஜரன் அதுங்க - ரண்தைறகு ற 

கதரரக்க சரர்தரக)  

(The Hon. John Amaratunga on behalf of the Hon. Ravi 

Karunanayake) 
අග්රාහභහත—තුභහ ව බු්ගධ ලහන වහ ආගමික ක යුතු 

අභහත—තුභහගගන් ඇස ප්රලලසනඹ - (1)  : 

(අ) (i) ගුන්විදුලි භධ—සථහන වහ හඛ—හත ගන් කය 
ගදනු රඵන්ගන් විදුලි හග්ගල නිඹහභන ගකොමිභ 
භගින්ද;  

 (ii) 2006 ර්ග  රි  ගේ දක්හ එගර ගුන් විදුලි 
භධ—සථහනර  හඛ—හත ගන් කය දීගභන් 
යජඹ උඳඹහ ග ක ආදහඹභ එක් එක් භහගභ අනු, 
ගන් ගන් ලගඹන් ගකොඳභණද;  

 (iii) කලින් රඵහ දී තිබ හඛ—හතඹන්හි ඹේ ගනස 
කිරීේ කයන ර්ගග්ගද වහ එභ හඛ—හතඹභ න 
භහගේර  නළත ගන් කය දීේ කිරික් රිදු 
කයන ර්ගග්ගද; 

 (iv) එගර නේ, ඉවත (iii)හි වන් ව ඳරිිල හඛ—හත 
රළබුු  භහගේර නේ ව එභ භහගේර 
අධ—ක්රුන්ග  නේ කගර්ද; 

 (v) ගභගර ගුන්විදුලි හඛ—හත නළත ගන් කය 
දීභ තුිතන් යජඹ ර ක ආදහඹභ ගකොඳභණද;  

 ඹන්න එතුභහ වන් කයන්ගනහිද? 

(ආ) ගනොඑගර නේ,  ඒ භන්ද? 
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ඳහර්ලිගේන්තු 

தற அஷச்சதம் வதபத் சரசண,  அலுல்கள் 

அஷச்சதரணஷக் ஶகட்ட றணர:  

( அ) (i )  ரவணரலி றஷனங்களுக்கரண அஷனரறஷச 

எதுக்கலடு வரஷனத்வரடர்தைகள் எளங்குதடுத்ல் 

ஆஷக்குளறணரல் ஶற்வகரள்பப்தடுகறநர 

ன்தஷத்ம்; 

 ( i i )  2 0 0 6  தொல் இற்ஷநஷ ரவணரலி 

றஷனங்களுக்கு அஷனரறஷசஷ எதுக்கலடு 

வசய்ன் தோனம் அசரங்கத்றணரல் வதநப்தட்ட 

தரணம் வ்பவு ன்தஷ கம்தணற 

அடிப்தஷடறல் ணறத்ணறரகவும்; 

 ( i ii )  ற்வகணஶ எதுக்கப்தட்ட அஷனரறஷசகபறல் 

ரது ரற்நங்கள் ஶற்வகரள்பப்தட்டு அஶ 

அஷனரறஷசகள் தைற கம்தணறகள் ற்கரது 

லள் எதுக்கப்தட்டர ன்தஷத்ம்; 

 ( i v ) அவ்ரஶந, ஶற்தடி (iii )  இன் தறகரம் 

அஷனரறஷசகஷப வதற்தக்வகரண்ட கம்தணற 

கபறன் வதர்கஷபத்ம் அத்ஷக கம்தணறகபறன் 

தறப்தரபர்கபறன் வதர்கஷபத்ம்; 

 ( v)  ரவணரலி றஷனங்களுக்கு அஷனரறஷசகஷப 

லள்எதுக்கலடு வசய்ன்தோனம் அசரங்கத்றணரல் 

வதநப்தட்ட தரணத்ஷத்ம் 

 அர் கூதரர? 

(ஆ) இன்ஶநல், ன்? 

 
asked the Prime Minister and Minister of Buddha 

Sasana and Religious Affairs:  

(a) Will he state - 

 (i) whether allocation of frequencies for radio 

stations is done by the Telecommunication 

Regulatory Commission; 

 (ii) the revenue obtained by the Government 

through the allocation of frequencies to radio 

stations from the year 2006 to date separately 

on per company basis; 

 (iii) whether  there has been any changes done to 

the  previously allocated frequencies and any 

reallocation of the same frequencies  to new 

companies; 

 (iv)  if so, the names of the companies that received 

frequencies as per (iii) above and names of the 

directors of such companies; and 

 (v) the revenue received by the Government 

through reallocation of frequencies to radio 

stations? 

(b) If not, why? 
 

ගරු ිලගන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்தைறகு  றஶணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු නිගඹෝජ— කථහනහඹකතුභනි, අග්රාහභහත—තුභහ ව බු්ගධ 

ලහන වහ ආගමික ක යුතු අභහත—තුභහ ගනුගන් භහ එභ 

ප්රලලසනඹ  ිළිතතුය බහගත* කයනහ.  
 

* බහගේඹ භත තඵන රද ිළිතතුය: 
* சதரதேடத்றல் ஷக்கப்தட்ட றஷட : 

* Answer tabled: 

(අ) (i) ඔේ. 

 (ii) ඇමුු භ  ඵරන්න.   

 (iii) හඛ—හත ගනස කය ඇති නමු ක, ඒහ ප්රලතිඳ කතිභඹ 
තීයණඹක් භත දළන  තිගඵන භහගේ අතයභ විද—හනුූලර 
ක්රනභඹක  නළත ගන් කය ඇත.  

 (iv) අදහශ ගනොගේ.  

 (v) අදහශ ගනොගේ.  

(ආ) අදහශ ගනොගේ.  
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[ගරු ගජෝන් අභයතුහග  භවතහ] 

[ගභභ ඇමුු භ පුසතකහරග  ද තඵහ ඇත.] 
[இந் இஷப்தை தல் றஷனத்றலும் ஷக்கப்தட்டுள்பது] 

[This annex is also placed in the Library.] 
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7. ගරු ගජෝන් අභයතුහග භවතහ (ගරු අනුය ිලහනහඹක භවතහ 
ගනු ) 
(ரண்தைறகு ஶஜரன் அதுங்க - ரண்தைறகு அத 

றமரரக்க சரர்தரக)  

(The Hon. John Amaratunga on behalf of the Hon. Anura 

Dissanayake) 
ගඳොල් හර්ධන වහ ජනතහ තු හර්ධන අභහත—තුභහගගන් 

ඇස ප්රලලසනඹ -  (1) :  

(අ) (i) ගඳොල් ගහ කිරීගේ භණ්ඩරඹ ඹ ග ක ඇති ගඳොල් 
තු ගන ක පු්ගගරයින් ගත විකුණහ තිගේද; 

 (ii) එගර නේ, එභ තු මිරදී ග ක පු්ගගරඹන්ග  නේ 
කගර්ද; 

 ඹන්න එතුභහ වන් කයන්ගනහිද? 

(ආ) ගඳොල් ගහ කිරීගේ භණ්ඩරඹ  අඹ ක හරිඹගඳොර 
යන්ගදනිඹ  කග ක වහ ඳන්නර නහඹිරි කතන්කඩර 
ගහර්ඩ්රන්ඩ් කග ක ගරකඹන් කුරුණෆගර ගගන් කග ක 
ිළහිටි ඇන්ජගරෝ කගතහි (භළල් කත) ගරග  ගඹදවීගේ 
ඳදනභ වහ ඊ  අදහශ ේඵන්ධතහ කගර්ද ඹන්න එතුභහ 
ගභභ බහ  දන්න්ගනහිද? 

(ඇ) (i) ර් 2012 රි  ගේ දක්හ ශ්රීව රහකහ  ගඳොල් 
ආනඹනඹ කය තිගේද; 

 (ii) එගර නේ, එභ ප්රලභහණඹ ගකොඳභණද; 

 (iii) ගේ න වි  රිඹලුභ ආකහයග  ගඳොල් 
ගහකරුන් ගත රඵහදී ඇති වන කගර්ද; 

 ඹන්න ක එතුභහ ගභභ බහ  දන්න්ගනහිද? 

(ඈ) ගනොඑගර නේ,  ඒ භන්ද? 

 
வங்கு அதறறதத்ற, க்கள் ஶரட்ட அதறறதத்ற 

அஷச்சஷக் ஶகட்ட றணர:   

( அ) (i )  வங்குப் தறர்ச்வசய்ஷகச் சஷதறன் கலளள்ப 

வன்ணந்ஶரட்டங்கள் தறநதக்கு றற்தஷண 

வசய்ப்தட்டுள்பர ன்தஷத்ம்; 

 ( i i )  ஆவணறன், ஶற்தடி ஶரட்டங்கஷபக் 

வகரள்ணவு வசய்ர்கபறன் வதர்கள் ரஷ 

ன்தஷத்ம் 

 அர் குநறப்தறடுரர? 

( ஆ) வங்குப் தறர்ச்வசய்ஷகச் சஷதக்குச் வசரந்ரண 

ரரறப்வதரன ந்வணற ஶரட்டம் ற்தம் தன்ணன 

ரம்தறரறத்ன்கடன கரர்ட்னன்ட் ஶரட்டத்றன் 

ஊறர்கள் குதரகல் கஶணத்ஷறல் அஷந்துள்ப 

அன்ஜஶனரத்ஷறல் (வல்த்) ஶசஷறல் 

ஈடுதடுத்ப்தடும் அடிப்தஷட ற்தம் இற்கு 

ற்தைஷடரண வரடர்தை ரவன்தஷ அர் இச் 

சஷதறல் அநறறப்தரர? 

( இ) (i )  2012ஆம் ஆண்டு வரடக்கம் இற்ஷநஷறல் 

இனங்ஷகக்குத் ஶங்கரய் இநக்குற 

வசய்ப்தட்டுள்பர ன்தஷத்ம்; 

 ( i i )  ஆவணறன், இன் அபவு வ்ப 

வன்தஷத்ம்; 

 ( i ii )  ற்ஶதரது அஷணத்துற வங்குப் தறர்ச் 

வசய்ஷகரபர்களுக்கும் 

வதற்தக்வகரடுக்கப்தட்டுள்ப றரங்கள் 

ரஷ ன்தஷத்ம் 

 அர் இச்சஷதக்கு அநறறப்தரர? 

( ஈ) இன்ஶநல், ன்? 

 
asked the Minister of Coconut Development and 

Janatha Estate Development: 

(a) Will he state - 

 (i) whether coconut estates that come under 

the Coconut Cultivation Board have been 

sold to other persons; and 

 (ii) if so, the names of those persons who 

purchased those estates? 

 (b) Will he inform this House of the basis on 

which the employees of Randeniya Estate 

in Wariyapola and Gardland Estate in 

Nambiriththankadawala in Pannala, that 

belong to the Coconut Cultivation Board 

have been employed in Angelo Estate 

(Melwatta) in Ganewatta, Kurunegala, and 

the connection relating to that? 

(c) Will he also inform this House - 

 (i) whether coconuts have been imported to Sri 

Lanka from the year 2012 to date; 

 (ii) if so, the number imported; and 

 (iii) the reliefs provided to all types of coconut 

cultivators as at present?  

(d) If not, why? 

 

ගරු ඒ.ඨ . ජග ක පුසඳකුභහය භවතහ (ගඳොල් හර්ධන වහ 
ජනතහ තු හර්ධන අභහත—තුභහ) 
(ரண்தைறகு .தே. ஜகத் தைஷ்தகுர - வங்கு அதறறதத்ற, 

க்கள் ஶரட்ட அதறறதத்ற அஷச்சர்) 

(The Hon. A.P. Jagath Pushpakumara - Minister of Coconut 

Development and Janata Estate Development) 

ගරු නිගඹෝජ— කථහනහඹකතුභනි, භහ එභ ප්රලලසනඹ  ිළිතතුය 

බහගත* කයනහ.  
 

* බහගේඹ භත තඵන රද ිළිතතුය: 
* சதரதேடத்றல் ஷக்கப்தட்ட றஷட : 

* Answer tabled: 
 

(අ) (i) නළත.  

 (ii) ඉවත ිළිතතුය අනු ඳළන ගනොනඟී. 

(ආ) එළන්නක් හර්තහ වී ගනොභළත.  

(ඇ) (i) ගභභ අභහත—හහලඹ භඟින් ගඳොල් ආනඹනඹ කය නළත.  

 (ii) ඉවත ිළිතතුය අනු ඳළන ගනොනඟී. 

 (iii) 

01. ගඳොල් අලුතින් ගහ කිරීභ වහ ගනොමි රග  
ගඳොල් ඳළශ රඵහ දීභ. (අක්කය ¼  රි  5 දක්හ)  
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ඳහර්ලිගේන්තු 

02. ගඳොල් ගහ වහ ජර ේඳහදන ඳ්ගධති ඉිලකිරීභ 
වහ මුර— වනහධහය ළඳයීභ.  

03. ගඳොල් ඉඩේ අතුරු ගබෝග හිත ගගොවිඳශක් ගර 
හර්ධනඹ කිරීභ වහ වනදහයී ගඳොලී අනුඳහත 
ඹ ග ක ඵළහකු වහ  ඒකහඵ්ගධ කේරුක ණඹ 
ආගඹෝජන ක්රනභඹ ඹ ග ක ණඹ රඵහ දීභ.  

04. ක්රනභහනුූලර ගඳොල් ගහ කිරීභ, ගඳොල් ගහ 
ක්රනභහනුූලර ඳ කහ ගළනීභ, නඩ කතු කිරීභ වහ 
ගයෝග වහ ඳලිගඵෝධ භර්දනඹ ිළිතඵ ගහකරුන් 
දළනු ක කිරීභ.  

05. කහඵනික ගඳොගවොය නිසඳහදනඹ  වහ ගඳොල් 
ගහ  කහඵනික ගඳොගවොය ගඹදීභ වහ මුර— 
වනහධහය රඵහදීභ. 

06. කේරුක පුයය ළඩ වන ඹ ග ක ගඳොල් 
ගහකරුන් ඒකයහශී කය කණ්ඩහඹේ ගර 
ඵරගළන්වීභ.  

07. පුනරු කථහඳන ළඩ වන් ඹ ග ක ඳතින ගඳොල් 
ගහගේ පුයේඳහඩු ිළයවීභ වහ ගඳොල් ඳළශ 
ගනොමිරග  රඵහ දීභ.  

08. ගඳොල් ගහගේ ඳිතගඵෝධ භර්දනඹ වහ ගඹදවුේ 
රඵහ දීභ. 

09. ගඳොල් ඉඩේ වහ ගඳොල් ගහ හර්ධනඹ කිරීභ 
වහ න තහක්ණඹ රඵහ දීභ.  

(ඈ) ඉවත ිළිතතුය අනු ඳළන ගනොනඟී. 
 

ඳරිඳහරන ඳශහ ක ගඵදීභ : හගලෝධන 
றர்ரக ரகரப் தறரறறடல்கள்: றதத்ங்கள் 

DELIMITATION OF ADMINISTRATIVE PROVINCES: 

AMENDMENTS 
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8. ගරු අල්වහජ් ඒ.එච්.එේ. අසර් භවතහ (ගරු විජිත 
ගේරුගගොඩ භවතහ ගනු ) 
(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர் - ரண்தைறகு றஜற 

ஶததவகரட சரர்தரக)  

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer on behalf of the Hon. 

Vijitha Berugoda) 

ඳශහ ක  ඳහරන  වහ  ඳශහ ක බහ අභහත—තුභහගගන් ඇස ප්රලලසනඹ 

- (1) :  

(අ) (i) බ්රිමතහන— ඳහරනඹ ඹ ග ක වහ නිදවරින් ඳසු                   
ශ්රීව රහකහගේ ඳරිඳහරන ඳශහ ක ගඵදීේ ප්රලකහලඹ  
ඳ ක කශ ර්ඹන් කගර්ද;  

 (ii) එභ එක් එක් අසථහගේදී ශ්රීව රහකහ තුශ ඇති 
කයන රද ඳශහ ක කගර්ද;  

 (iii) එභ ඳශහ ක ගඵදීේ හගලෝධනඹ ව අසථහන් 
කගර්ද;  

 (iv)  ඒ අනු ඇති කයන රද ඳශහ ක නේ ලගඹන් 
කගර්ද; 

 ඹන්න එතුභහ ගභභ බහ  දන්න්ගනහිද?         

(ආ) ගනොඑගර නේ,  ඒ භන්ද? 

 
உள்ளூரட்சற, ரகர சஷதகள் அஷச்சஷக் ஶகட்ட 

றணர:  

( அ) (i )  தறரறத்ரணற ஆட்சறறன் கலளம் சுந்றத்துக்குப் 

தறன்ணதம் இனங்ஷகறல் றர்ரக ரகரப் 

தறரறறடல்கள் தறகடணப்தடுத்ப்தட்ட 

ஆண்டுகள் ரஷவன்தஷத்ம்; 

 ( i i )  ஶற்தடி எவ்வரத சந்ர்ப்தத்றலும் 

இனங்ஷகறல் ற்தடுத்ப்தட்ட ரகரங்கள் 

ரஷவன்தஷத்ம்; 

 ( i ii )  ஶற்தடி ரகர தறரறறடல்கள் றதத்ப்தட்ட 

சந்ர்ப்தங்கள் ரஷவன்தஷத்ம்; 

 ( i v )  அவ்ரத ற்தடுத்ப்தட்ட ரகரங்கள் வதர் 

ரலறரக ரஷவன்தஷத்ம் 

 அர் இச்சஷதக்கு அநறறப்தரர? 

( ஆ) இன்ஶநல், ன்? 

 
asked the Minister of Local Government and 

Provincial Councils:  

(a) Will he inform this House - 

 (i) of the years in which declarations on 

delimitation of administrative provinces in 

Sri Lanka were made under the British rule 

and after independence; 

 (ii) of the number of provinces that were 

established in Sri Lanka on each of those 

occasions;  

 (iii) of the instances when those delimitations 

were amended; and 

 (iv) of the names of the provinces which were 

established accordingly?  

(b) If not, why? 

 
ගරු ිලගන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்தைறகு  றஶணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු නිගඹෝජ— කථහනහඹකතුභනි, ඳශහ ක ඳහරන වහ ඳශහ ක 

බහ අභහත—තුභහ ගනුගන් භහ එභ ප්රලලසනඹ  ිළිතතුය බහගත* 

කයනහ.  

 

* බහගේඹ භත තඵන රද ිළිතතුය: 
* சதரதேடத்றல் ஷக்கப்தட்ட றஷட : 

* Answer tabled: 
 

(අ) (i) ර් 1833/1845/ 1873/ 1886/1889 

 (ii) ර් 1833  -  භධ—භ ඳශහත 

     -  නළ ග නහිය ඳශහත 

     - උතුරු ඳශහත 

     -  දකුු  ඳශහත 

     -  ඵසනහහිය ඳශහත 

  ර් 1845  -  ඹම ඳශහත 

  ර් 1873  -  උතුරු භළද ඳශහත 

  ර්  1886  -   ඌ ඳශහත 

  ර්  1889   -  ඵයගමු ඳශහත 

 (iii) (අ) 1988 ළේතළේඵර් 08 ිලනළති අහක 522/ 09 දයන ගළට් 
ඳත්රනඹ ප්රලකහය උතුරු නළ ග නහිය ඳශහ ක ඒකහඵ්ගධ කය 
ඇත.  

  (ආ) 2006 ඔක්ගතෝඵර් 16 න ිලන ගේරසඨහධිකයණ 
තීන්දුක  අනු ඒකහඵ්ගධ කයන රද උතුරු නළ ග නහිය 
ඳශහත උතුය ව නළ ග නහිය ඳශහ ක ලගඹන් ගන් කය 
ඇත.  
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(iv) 1988 - 

  01. ඵසනහහිය ඳශහත 

  02. ඹම ඳශහත 

  03. ඌ ඳශහත 

  04. ඵයගමු ඳශහත 

  05. භධ—භ ඳශහත 

  06. උතුරු නළ ග නහිය ඳශහත 

  07. දකුු  ඳශහත 

  08. උතුරු භළද ඳශහත.  

 2006 

  01. ඵසනහහිය ඳශහත 

  02. ඹම ඳශහත 

  03. ඌ ඳශහත 

  04. ඵයගමු ඳශහත 

  05. භධ—භ ඳශහත 

  06. නළ ග නහිය ඳශහත 

  07. දකුු  ඳශහත 

  08. උතුරු භළද ඳශහත.  

  09. උතුරු ඳශහත.  

(ආ) අදහශ ගනොගේ.  

 
ගරු අල්වහජ් ඒ.එච්.එේ. අසර් භවතහ 
(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

ගරු නිගඹෝජ— කථහනහඹකතුභනි, භහ ගේ ිළිතඵ ගඳොඩි 

ඳළවළිලලි කය ගළනීභක් කය ගන්න කළභළතියි. භන්ත්රීයඹකු 

ලගඹන් භහ තමුන්නහන්ගරගගන් අවනහ, were these 

declarations on delimitation of administrative provinces in 

Sri Lanka made on the basis of "traditional homeland"?   

 
නිගඹෝජ— කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ගරු භන්ත්රීතුභනි, ඳළවළිලලි කය ගළනීභක් කිරීභ  අකහලඹක් 

නළත.  
 

ගරු අල්වහජ් ඒ.එච්.එේ. අසර් භවතහ 
(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

Sir, the Hon. Minister can table the Answer but I also 

have the right to raise a Supplementary Question. It has 

not been debarred. I am asking a very pertinent question.  
 
ගරු ිලගන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்தைறகு  றஶணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

Hon. Deputy Speaker, as we have time, we can give 

him two or three minutes. 
 

ගරු අල්වහජ් ඒ.එච්.එේ. අසර් භවතහ 
(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

Sir, what I am asking is, were these administrative 

provinces in Sri Lanka demarcated on the basis of the so-

called "traditional homeland" and what were the areas and 

towns included? 

 
ගරු ිලගන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்தைறகு  றஶணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

We have given full particulars starting from 1833. 

Declarations have been made in 1845, 1873, 1886, 1889  

and in 1988. The final declaration was in 2006. At no 

stage had it been declared that these were being 

demarcated on the basis of "traditional homeland". So, 

the "traditional homeland" theory was never applied to 

the demarcation of provinces. 
 

ගරු අල්වහජ් ඒ.එච්.එේ. අසර් භවතහ 
(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

Even during the British time? 
 

ගරු ිලගන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்தைறகு  றஶணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

I was not living during the British time. 
 

ගරු අල්වහජ් ඒ.එච්.එේ. අසර් භවතහ 
(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

I know.  
 

ගරු ිලගන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்தைறகு  றஶணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

But, I think the British also did not follow that theory. 

They followed an economic rule in order to collect 

revenue. That is how it originated. Even today, those 

provincial boundaries have been declared aiming on 

development.  
 
නිගඹෝජ— කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ප්රලලසන අහක 9 - 3872/'13 - (1), ගරු ගලවහන් ගරභරිහව 
භවතහ. 

 

ගරු අල්වහජ් ඒ.එච්.එේ. අසර් භවතහ 
(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

ගරු  නිගඹෝජ— කථහනහඹකතුභනි,  ගරු ගලවහන් ගරභරිහව 

භවතහ ගනුගන් භහ එභ ප්රලලසනඹ අවනහ. 
 

ගරු ිලගන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்தைறகு  றஶணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු නිගඹෝජ— කථහනහඹකතුභනි, ධීය  වහ ජරජ ේඳ ක 

හර්ධන අභහත—තුභහ ගනුගන් භහ එභ ප්රලලසනඹ  ිළිතතුය දීභ 

වහ ති ගදකක් කල් ඉල්රහ රිටිනහ.   
 
ප්රලලසනඹ භතු ිලනකදී ඉිලරිඳ ක කිරීභ  නිගඹෝග කයන රදී. 
றணரஷ ற்வநரத றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டஷபறடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 
 

නිගඹෝජ— කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ප්රලලසන අහක 10 - 2904/'12 - (1), ගරු යවි කරුණහනහඹක 

භවතහ. 
 

ගරු ගජෝන් අභයතුහග භවතහ 
(ரண்தைறகு ஶஜரன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
ගරු  නිගඹෝජ— කථහනහඹකතුභනි,  ගරු යවි කරුණහනහඹක 

භවතහ ගනුගන් භහ එභ ප්රලලසනඹ අවනහ. 
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ඳහර්ලිගේන්තු 

ගරු ිලගන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்தைறகு  றஶணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, අග්රාහභහත—තුභහ ව බු්ගධ ලහන වහ 

ආගමික ක යුතු අභහත—තුභහ ගනුගන් භහ එභ ප්රලලසනඹ  ිළිතතුය 

දීභ වහ ති ගදකක්  කල් ඉල්රහ රිටිනහ.   
 
ප්රලලසනඹ භතු ිලනකදී ඉිලරිඳ ක කිරීභ  නිගඹෝග කයන රදී. 
றணரஷ ற்வநரத றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டஷபறடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 
නිගඹෝජ— කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ගඳෞ්ගගලික කරුු  ඳළවළිලලි කිරීභ, ගරු යනිල් වික්රනභරිහව 

භවතහ. 

 

 

ගරු යනිල් වික්රනභරිහව භවතහග  ගඳෞ්ගගලික 
කරුු  ඳළවළිලලි කිරීභ 

ரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்கறணது 

வசரந் றபக்கம் 
PERSONAL EXPLANATION BY HON. RANIL 

WICKREMASINGHE 
 

ගරු යනිල් වික්රනභරිහව භවතහ (විරු්ගධ ඳහර්ලසග  
නහඹකතුභහ) 
(ரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க - றர்க்கட்சற தொல்ர்) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe - Leader of the 

Opposition) 

ගරු නිගඹෝජ— කථහනහඹකතුභනි, සථහය නිගඹෝග 84 ව 19 

(11) ඹ ග ක අද භභ ගේ ප්රලකහලඹ කයනහ. 

භ  ගේ ගභොගවොග ක රිහිඳ ක නහ, අඞ්ගු කතය නිකහග  තික 

නිඳහතග  ධතිඹ ඳන්නහකග  භවහ  ගග  ව කළනි සත්රනග  

එන ගහථහක්.  

"ප්රලලසන කයනු රළබ පු්ගගරගඹක් ගන ක කතහකින් අ නික් 

කතහ යි ද, කතහ ඵහහිය ඳළ කතක  ගඹොමු කයයි ද, 

ගකෝඳඹ ක, ්ගගේඹ ක, ගනොතු  ක ඳශ කයයි ද, ඒ පු්ගගරඹහ 

කතහ  ගඹෝග— ගනොගේ" ඹනුගන් එහි වන් නහ.  

එගර වු ක, එභ පු්ගගරඹහග  ප්රලකහලඹක් භඟින් ගේ ගරු 

බහ ගනොභ  ඹනු රළඵ තිගඵන නිහ ත— ගවිතදයවු කිරීභ යි 

ගේ කරුු  භහ ඉිලරිඳ ක කයන්ගන්.  

ගරු නිගඹෝජ— කථහනහඹකතුභනි, දඹහරිරි ජඹගරකය හි පු 

භන්ත්රීතුභහ ඳසු ගිඹ යක කහරඹ තුශදී න්ධහන ආණ්ඩු  

එකතු වීභ වහ හකච්ඡහ ඳළළ ක ව ඵ ගේ ගරු බහගේ 

ගදඳහර්ලසග භ භන්ත්රීරු ගඵොගවෝ ිළරික් දන්නහ. ඹම ඳශහ ක 

බහ භළතියණඹ ඳළළ කවීභ  ඵරහගඳොගයො කතුගන් රිටිඹදී 2013 

ගර් මුල් බහගග දී ඹිත ක ගභභ හි පු භන්ත්රීතුභහ ආණ්ඩු  

එකතු න ගඹෝජනහ ේඵන්ධගඹන් හකච්ඡහ කය තිබුණහ. 

ඳහර්ලිගේන්තු තුශ ඳක් භහරු ගකො  අභහත— ධුය රඵහ ගළනීභ 

අඳවසු නිහ ඹම ඳශහ ක බහ භළතියණඹ ඳළළ කවීභ ක භ  එහි 

භව ඇභති ධුය අගේක්ක කඹ ඵහය ගළනීභ  ක, ඒ වහ 

නීත—නුූලර ඳහර්ලිගේන්තුගන් ඉ ක වීභ ක ඳදනේ කය ගනිමින් 

හකච්ඡහ ඳ කහ තිබුණහ. ඒ ිළිතඵ භහධ—රද හර්තහ ඳශ 

වුණහ. නමු ක එභ හකච්ඡහ අහර්ථක වුණහ.  

දඹහරිරි ජඹගරකය හි පු භන්ත්රීතුභහ ඳසු ගිඹ යක කහරඹ 

තුශදී න්ධහන ආණ්ඩු  එකතු වීභ වහ හකච්ඡහ ඳළළ කවීභ ක, 

ඹම ඳශහ ක බහ භළතියණඹ ඳළළ කවීභ  ඵරහගඳොගයො කතුගන් 

රිටිඹදී 2013 ගර් මුල් බහගග දී එතුභහ නළත ආණ්ඩු  එකතු 

වීභ ේඵන්ධගඹන් හකච්ඡහ කිරීභ ක නිහ ජහතික ගරක 

හගභග  බහඳති ධුයඹ  එතුභහ ඳ ක කිරීභ ගළන එහි ප්රලධහනීන්ග  

කළභළ කතක් තිබුගණ් නළවළ. ඒ ගනු  ගරු ගජෝන් අභයතුහග 

භන්ත්රීතුභහ ගතෝයහ ග කතහ. 

ඉන් ඳසු තභහ කිරි විග ක ක එක් ක ජහතික ඳක්ඹ අත 

ගනොවරින ඵ  ගේිලකහගේදී ක, භහධ— වමුරදී ක, භහධ—ඹ  ක එභ 

භන්ත්රීතුභහ ප්රලකහල කශහ. ඒ අසථහගේදී භ  ක, අගේ ඳක්ග  

ගජ—සඨයින්  ක තීයණ කිහිඳඹක් ගළනීභ  රිදු වුණහ. 

අනුය ඵණ්ඩහයනහඹක භවතහ, ඩී.බී. විගජ්තුහග ජනහධිඳතියඹහ 

භ  හකච්ඡහ ඳළළ කව අසථහගේදී ඵණ්ඩහයනහඹක භළතිනිඹ 

අනුය ඵණ්ඩහයනහඹක භවතහග  ඳක් හභහජික කඹ තවනේ 

කශහ.  දඹහරිරි ජඹගරකය හි පු භන්ත්රීතුභහ ේඵන්ධගඹන් එළනි 

ිළඹයක් අනුගභනඹ කයන්ගන්ද, නළතිනේ ත ක අසථහක් රඵහ 

ගදන්ගන්ද ඹන්න ිළිතඵ අඳ හකච්ඡහ කශහ. ඳක්ඹ අත 

ගනොවරින ඵ  දඹහරිරි ජඹගරකය භන්ත්රීතුභහ නළත ප්රලකහල කශ 

නිහ ඒ අසථහ රඵහ දීභ  භහ තීයණඹ කශ අතය, ඒ වහ එභ 

භන්ත්රීයඹහ ේඵන්ධගඹන් ඳළළති විනඹ රිඅඹහ භහර්ග භථඹක  

ඳ ක කිරීභ ද අඳ තීයණඹ කශහ. ඒ න වි  ඳක්ග  නිරයණඹ 

විගේචනඹ කිරීභ ේඵන්ධගඹන් එභ භන්ත්රීයඹහ  විනඹ 

ඳරීක්ණඹක් තිබුණහ. එභ විනඹ ඳරීක්ණග දී ඔහු විරින් කයන 

රද ප්රලකහලලින් භවය කරුු  අතිලගඹෝක්ති ගර වික ති කය 

භහධ— භඟින් ඉිලරිඳ ක කය ඇති ඵ ක, භවය ප්රලකහලඹන් තභහ 

විරින්භ කශ ඵ ක ිළිතගගන තිබුණහ. නමු ක එළනි ත ක කඹක් 

අනහගතග දී ඇති ගනොන ඳරිිල ක යුතු කිරීභ  ඔහු ේපූර්ණ 

එක  කඹ ලිඛිත ඳශ කශහ. ඒ අනු ඳරීක්ණ ඳ කහගගන 

ඹහභ අනල— ඵ  තීයණඹ ගකො  විනඹ කමිටු විරින් ඳරීක්ණ 

ක යුතු  අහන කශහ.   දඹහරිරි ජඹගරකය හි පු භන්ත්රීතුභහ 

ලිඛිත ප්රලකහල කය ඇති එක  කඹ භග  ප්රලකහලඹ  ඇතුු  කිරීභ 

වහ 2012.12.05ළනි ිලන රිරිගකොතදී ඳළළති විනඹ ඳරීක්ණ 

හර්තහ බහගත* කයනහ. 

එහි  ගේ විධිඹ   වන් කය තිගඵනහ: 

"ඳහර්ලිගේන්තු භන්ත්රී දඹහරිරි ජඹගරකය භවතහ  විරු්ගධ ඇති ගචෝදනහ 

ේඵන්ධගඹන් ඔහු විරින් කයන රද ප්රලකහලලින් භවය කරුු  භහධ— 

භඟින් අතිලගඹෝක්තිඹක් ගර ව  වික ති  කය ඵයඳතශ කරුණක් ගර 

වළ ග න ඳරිිල විදවහ දක්හ ඇති ඵ ක ඳයි. ඒ අතයභ භවය ප්රලකහලඹන් 

කයන රද ඵද ඔහු විරින් ිළිත ගනී.  

නමු ක එළනි ත ක කඹක් අනහගතග දී ඇති ගනොන ඳරිිල ක යුතු කිරීභ   

ඔහු ේපූර්ණ එක  කඹ ඳශ කයයි." 

එතුභහ ඒක අ කන් කය තිගඵනහ. භග  කථහ  ඒක 

ඇතුශ ක කයන ගර  භහ ඉල්රනහ. ගේ ඔක්ගකොභ කයරහ 

තිගඵන්ගන් භහධ— විරිනුයි. ඒ අනු ජලි  11 ළනි ිලන දඹහරිරි 

ජඹගරකය භළතිතුභහ භ  එක් ක ජහතික ඳක්ග  

භවගල්කේයඹහ, විනඹ භණ්ඩරග  බහඳති තිරක් භහයඳන 

භවතහ, නීති ගල්කේ දඹහ ඳළල්ගඳොර භවතහ වහ  නීතිඥ අගරන්ද්රා 

රිරිර්ධන භවතහ ඳළළ කව හකච්ඡහගේිල දඹහරිරි ජඹගරකය 

භළතිතුභහ විරින් දීර්ඝ ගර කරුු  දළක්ව අතය  පු ක ඳ ක  වහ 

විදම ක භහධ— තභහග  ප්රලකහලඹ ළයිල ගර ප්රලචහයඹ කය ඇති 

ඵ ක, ඳක්ඹ ගවෝ ඳක් නහඹක කඹ විගේචනඹ කිරීගේ කිරිදු 
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————————— 
*  පුසතකහරග  තඵහ ඇත. 
*  தணறஷனத்றல் ஷக்கப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 
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අදවක් තභහ තුශ ගනොභළති ඵ ක, ගකගර ගත ක තභහ විරින්  රිදු 

කයන රද කිරිඹේ ගවෝ ප්රලකහලඹකින් ඳක්ඹ ගවෝ ඳක් 

නහඹක කඹ ගවෝ ඳක්ග  භවගල්කේයඹහ ගවෝ ඹේ 

අඳවසුතහක  ඳ ක වග  නේ  ඒ ිළිතඵ රිඹ කනගහටු ප්රලකහල 

කයන ඵ ක කිඹහ රිටිඹහ. 2013.07.11 න ිලන දඹහරිරි ජඹගරකය  

භන්ත්රීතුභහ ප්රලකහල කශ කරුු  ඇතුශ ක කිරීභ වහ  2013.07.15 

න  ිලන ඳළති විනඹ කමිටු රැසවීගේ තීයණඹ භහ බහගත* 

කයනහ.  

දළන භ ක භහ එඹ කිඹහ  තිගඵනහ.  ඒ හර්තහ  විනඹ 

භණ්ඩරගඹන් ජලි 15 ළනි දහ අනුභත  කය ඳක්ග  ක ත—හධිකහරි 

භණ්ඩරඹ  ඉිලරිඳ ක කශහ. ක ත—හධිකහරි භණ්ඩරග  නිර්ග්ගලඹ 

ිළිත ගගන  ක යුතු එතළනින් අන් කශහ.   

ක ත—හධිකහරි භණ්ඩරඹ භඟින් අදහශ විනඹ කමිටුගේ හර්තහ 

ව දඹහරිරි ජඹගරකය භන්ත්රීතුභහ විරින් අදහශ හකච්ඡහගේදී 

ඉිලරිඳ ක කයන රද කරුු  රකහ ඵරහ අනතුරු, එතුභහ 

ේඵන්ධගඹන් ඳළළති විනඹ ඳරීක්ණ ව විනඹ ිළඹය අන් 

කිරීභ  තීයණඹ කශ ඵ ක, ඉිලරිග දී  ඳක් —සථහ ව විනඹ 

රීති භහරහ උල්රහඝනඹ ගනොන ආකහයගඹන් ක යුතු කයනු ඇති 

ඵ ක, ඳක්ග  රිඹලු ක යුතුර  රිඹ දහඹක කඹ රඵහ ගදනු 

ඇති ඵ ක ඵරහගඳොගයො කතු න ඵ, ඳක්ග  භව ගල්කේතුභහ 

විරින් 2013 ජලි 18 ිලනළති ලිඹහ ඳිලහික තළඳෆගරන් ඹන රද 

ලිිළගඹන් දන්හ  තිගඵනහ. ඒ ලිිළඹ ක භහ දළන් කිගඹේගේ ගේක  

ඇතුශ ක කයන්නයි. 2013 ජලි 18 ිලනළති එභ ලිිළඹ ක භහ  බහගත* 

කයනහ.  

එභ ලිිළඹ ිළිතගනිමින් ගවෝ අභිගඹෝග කයමින් ගවෝ දඹහරිරි 

ජඹගරකය භන්ත්රීතුභහ ිළිතතුරු එහ තිබුගණ් නළවළ. එගවභ නේ 

එතුභහ  ඒක ප්රලතික්ගරඳ කයන්න තිබුණහ. ඊ  ඳසු ජලි 18න ිලන 

දඹහරිරි ජඹගරකය භන්ත්රීතුභහ භහ ක, ඳක්ග  භව 

ගල්කේතුභහ ක මුණ ගළසුණහ. ජලි 23ළනි අ වරුහදහ 

කුරුණෆගර ිලසත්රිuක්කග  එක් ක ජහතික ඳක් ඳශහ ක බහ 

අගේක්කඹන් ග කරීගේ හකච්ඡහ  ක එතුභහ වබහගි වුණහ. 

එගව ක එදහ වළන්දෆගේ ආණ්ඩු ඳළ කගතන් රළබුු  ඳක වුඩඹක් 

අනු ඹමින් දඹහරිරි ජඹගරකය භන්ත්රීතුභහ රිඹලු ගදනහ විභතිඹ   

ඳ ක කයමින්  ඊශ  දගර එනේ ජලි 24ළනි  ඵදහදහ තභහ එක් ක 

ජහතික ඳක්ගඹන් ඉ ක න ඵ ක ඹම ඳශහ ක බහ  එක් ක 

ජනතහ නිදවස න්ධහනගඹන් තයග කයන ඵ ක කිඹමින් 

ඳහර්ලිගේන්තුගේදී විගලර ප්රලකහලඹක් කශහ. 

ගරු නිගඹෝජ— කථහනහඹකතුභනි, ගභහි ඳ කනහ පුදුභ වගත 

ග්ග නේ ජලි 11ළනි දහ ඳක්ඹ ක, එහි නහඹක කඹ ක ලිඛිත 

ිළිතගන්නහ පු්ගගරඹහ, ජලි 18ළනි දහ හිකක ඒ ිළිතඵ 

තදුය  ක තවවුරු කයන පු්ගගරඹහ, ජලි 23ළනි දහ ඳක්ග  ඹම 

ඳශහ ක බහ අගේක්කඹන් ග කරීභ  ේඵන්ධ න පු්ගගරඹහ ජලි 

24ළනි දහ ඳක්ඹ ක, නහඹක කඹ ක විගේචනඹ කයමින් එයින් 

ඉ ක වීභයි. ගේ පු්ගගරඹහග  ගළඹුය ව විලසහන්තබහඹ 

ගභයින් ිළිතබිඹු ගනහ.  

ගරු නිගඹෝජ— කථහනහඹකතුභනි, අඞ්ගු කතය නිකහග  

චතුක්ක  නිඳහතග  රහවක  ගග  4. උදකයවද සත්රනග  එන 

ගහථහක් ගේ අසථහගේදී රිහිඳ ක ගනහ. ගරෝකග  විල් වතය 

ර්ගඹක් තිගඵනහ. භවය වි  ගනොගළඹුරු විල් ගළඹුරු හග  

ගඳගන නහ. භවය වි  ගළඹුරු විල් ගනොගළඹුරු හග  

ගඳගනනහ. ත භවය වි  ගළඹුරු විල් ගළඹුරු හග භ 

ගඳගනනහ. ත ක භවය වි  ගනොගළඹුරු විල් ගනොගළඹුරු 

විධිඹ භ ගඳගනනහ. පු්ගගරයින්ද එගරභ ඵ එහි කිඹළගනහ.  

එදහභ ඳහර්ලිගේන්තුගේදී වරින් ප්රලනහන්දු භන්ත්රීතුභහ කථහ 

කයමින් දඹහරිරි ජඹගරකය භන්ත්රීතුභහ  විරු්ගධ ගචෝදනහ 

කිහිඳඹක් ඉිලරිඳ ක කශහ.   

ඳහර්ලිගේන්තු ේප්රලදහඹ අනු එභ ප්රලකහලඹ අත— නේ ගභභ 

බහ ගර්බඹ තුශදී තභන් එඹ ිළිතගනොගන්නහ ඵ  ප්රලකහලඹක් 

කය, ඒ ගචෝදනහ ේඵන්ධගඹන් විබහගඹක් කයන්නළයි 

කථහනහඹකතුභහගගන් ඉල්රහ රිටින්න තිබුණහ. අද ක ගේ ප්රලකහලඹ 

කයන්ගන් ඒ ේප්රලදහඹ අනුයි.  

දඹහරිරි ජඹගරකය භන්ත්රීතුභහ ඳහර්ලිගේන්තුගන් අස වුගණ් 

ජුලි 29 න ඳුදහ. එගවභ නේ, බ්රේවසඳතින්දහ ගවෝ රිකුයහදහ 

ඳහර්ලිගේන්තු  ඳළමික රහ ගභගවභ ප්රලකහලඹක් කයන්න  

තිබුණහ. එගර ප්රලකහලඹක් රිදු කගශර නළවළ. ඳහර්ලිගේන්තුගේදී 

ප්රලකහලඹක් ගනොකය නිලසලේද රිටිග  ඇයි? ගේ ගළන දළන ගළනීභ 

ළදග ක කිඹහ භහ කල්ඳනහ කයනහ. ඳසු නඩු දහනහ කිඹහ ළඩක් 

නළවළ, ඳහර්ලිගේන්තු  ඇවි ක ගේ ගළන කිේගේ නළ කනේ. ඇ කත 

ලගඹන්භ දඹහරිරි ජඹගරකය භන්ත්රීතුභහ ඉල්රහ අසවග  න 

ේප්රලදහඹක් ඇති කිරීභ  ගනො, ඳශහ ක බහ භළතියණඹ  තයග 

කිරීභ  නේ නීත—නුූලර ඳහර්ලිගේන්තු භන්ත්රී ධුයගඹන් ඉල්රහ 

අස විඹ යුතුයි. ගහමිණී ජඹවික්රනභ ගඳගර්යහ, ඳර්රි භයවීය, එේ.එස. 

අභයරිරි, ඩේලිේ.ජී.ඨ .එන්. දනහඹක, එස.බී. නහවින්න, ඵර්ටි 

ිලහනහඹක, අගලෝක ඩිගභහගහ ඹන භව කරුන්ද ඳශහ ක බහ 

භළතියණ වහ තයග කිරීභ  ගේ ආකහයගඹන් 

ඳහර්ලිගේන්තුගන් ඉල්රහ අස වී තිගඵනහ. දඹහරිරි ජඹගරකය 

භන්ත්රීතුභහ රිදු කගශර එභ නීතිඹ ිළිතඳළදීභයි.  

දඹහරිරි ජඹගරකය භන්ත්රීතුභහ  එගයහි රිඅඹහ ගකො  

ඳක්ගඹන් ඉ ක ගනොකිරීභ ේඵන්ධගඹන් භවය ඳහක්ෂිකයින් 

භ  ගදොස ඳයනහ. දඹහරිරි ජඹගරකය භන්ත්රීතුභහ  

ඳහර්ලිගේන්තු  ඳළමිණීභ වහ භ  රහ දුන්ගන් භභයි. 2001 

ර්ග  භළතියණඹ වහ එක් ක ජහතික ඳක්ගඹන් 

කුරුණෆගර ිලසත්රිuක්කඹ  තයග කයන්නළයි භභ ඳශමු තහ  ඒ 

භවතහ  ජී.එල්. ඨ රිස අභහත—යඹහග  නිගරදී ගඹෝජනහ කශහ. 

ඒ අනු එභ භළතියණඹ  ඉිලරිඳ ක ව දඹහරිරි ජඹගරකය භවතහ 

අඩුභ භනහඳ රඵහ ගනිමින් අන්තිභඹහ ඵ  ඳ ක ව ක, 2004 

ගර් භව භළතියණග දී ඹිත තයග කිරීභ  අඳ ඔහු  භ  ඳහදහ 

දුන්නහ. කුරුණෆගර ිලසත්රිuක්කග  භවය භන්ත්රීරුන් ඊ  එගයහි 

වුද, අඳ ඒ සථහයග  රිටිඹහ. ගකගර නමු ක දඹහරිරි ජඹගරකය 

භවතහ එභ භළතියණඹ ජඹග්රාවණඹ ගකො  ඳහර්ලිගේන්තු  

ඳළමික ඹහ. එතුභහ  ඳහර්ලිගේන්තු තුශ තභන්ග  ළඩ ක යුතු 

ඉිලරිඹ  ගගන ඹෆභ වහ ඳක්ග  ගජ—සඨඹනු ක, භභ ක ෆභ 

අසථහක්භ රඵහ දුන් අතය, ඳහර්ලිගේන්තු කණ්ඩහඹගේ 

නිගඹෝජ— ප්රලධහන හවිධහඹකයඹහ ගරද දඹහරිරි ජඹගරකය 

භන්ත්රීතුභහ ඳ ක කශහ. ඒ ඔසගර ඔහු  ඉිලරිඹ  ඳළමිණීභ  වළකි 

වුගණ් එක් ක ජහතික ඳක්ඹ නිහයි. විගලරගඹන්භ අගේ 

ගදහිර ේගේරනග දී භභ එතුභහ  කථහක් දුන්නහ. භභ එගර 

තීයණ ගනොග කතහ නේ ඔහු  තභ ඳහර්ලිගේන්තු ග්ගලඳහරනඹ  

ිළවිසීභ  වළකිඹහ රළගඵන්ගන් නළවළ. ඔහු ඉිලරිඹ  ඹහ වළකි  

චරිතඹක් ගර එදහ භහ දුටුහ .  

ගරු නිගඹෝජ— කථහනහඹකතුභනි, බුදුයජහණන් වන්ගර 

ළරියු ක භව ගතරුන් වන්ගර අයඵඹහ ගදහ දහශ කරුණක් ගේ 

අසථහගේදී භහ රිහිඳ ක කිරීභ  කළභළතියි. එනේ, උඳකහය 

කයන්නහද, උඳකහය දන්නහද, ක තගේිලඹහද ගරො දුර්රබ ඵයි. 

ග්ගලඳහරනඹ ව කලී ඉසීගභන් ඹහ යුතු ගභනක් ඵ ග කරුේ 

ගගන ඒ අනු රිඅඹහ කිරීභ  දඹහරිරි ජඹගරකය භන්ත්රීතුභහ  

ගනොවළකි වුණහ. භහ හිතන්ගන් ගේ ගරු බහගේ ගදඳළ කග කභ 

ඉන්න අඹ ගේ කහයණඹ භතක තිඹහ ගන්න ඕනෆ. එළනි ග්ග 
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————————— 
*  පුසතකහරග  තඵහ ඇත. 
*  தணறஷனத்றல் ஷக்கப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 



ඳහර්ලිගේන්තු 

ග්ගලඳහරනග දී භවරුන්  රිදු ගනහ. අහනහ  එතුභහ  රිදු 

වුග  ක එඹයි. විඹට්නහේ ජහතික භික්ෂූන් වන්ගර නභක් න තිහ 

නහ වහ වන්ගර ගදස ඳරිිල අඳ  ඇ කග ක ටික කහරඹයි. එඵළවින් 

ගවමින් ඹහ යුතුයි.  

ගේ කරුු  ඉිලරිඳ ක කයමින්, 2013 ජලි 24 ළනි ිලන දඹහරිරි 

ජඹගරකය භන්ත්රීතුභහ ඳහර්ලිගේන්තුගේදී කශ අත—ගඹන් ිළරිපුන් 

ප්රලකහලඹ භභ ේපූර්ණගඹන්භ ප්රලතික්ගරඳ කයනහ.  

 
නිගඹෝජ— කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

There is a Question of Privilege to be raised by the 

Hon. Alhaj A.H.M. Azwer. 

  
 

 

යප්රලහද: 2013 ජලි 26 න ිලන "සුඩර් ඔිත" 
හර්තහ   

சறநப்தைரறஷ : 2013 தஷன 26ஆந் றகற 

'சுடர் எபற' அநறக்ஷக  
PRIVILEGE:  "SUDAR OLI" REPORT OF              

26TH  JULY 2013 

  

ගරු අල්වහජ් ඒ.එච්.එේ. අසර් භවතහ 
(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

Hon. Deputy Speaker, I thank you for giving me 

permission to raise this matter of Privilege.  

ரன் 25.07.2013ஆம் றகற தரரளுன்நத்றல் றகழ்த்ற 

உஷஷத் றரறதைதடுத்ற உண்ஷக்கு தொரண வசய்றஷ 

26.07.2013ஆம் றகற 'சுடர் எபற' தத்றரறஷக 

வபறறட்டுள்பது. றழ்ப் வதண்கள் எய்ரரக டந்து 

வசல்கறன்நணர் ன்தம் வகரளம்தை கரறல் றழ் க்கள் ர்த்க 

துஷநறல் ஆறக்கம் வசலுத்துகறன்நணர் ன்தம் ரன் 

கூநறரக இப்தத்றரறஷகறல் குநறப்தறடப்தட்டுள்பது. ணது 

உஷறல், 'எய்ரம்', றழ் க்கபறன் ர்த்க 'ஆறக்கம்' 

ஶதரன்ந ரர்த்ஷகஷப ரன் ஶதசஶறல்ஷன. "து 

ட்தைக்குரறர்கபரண றழ் க்கள் வகரளம்தறல் அஷறரண 

சூலில் து றரதர டடிக்ஷககஷப அகரக 

ஶற்வகரண்டு தஷப் தரதங்கள்" ன்தரன் கூநறஶணன். 

இஷணச் சறங்கப வரறறல் இவ்றம் கூநறஶணன்: 

Column 1019 of  the Hansard dated 25th July, 2013 

states, I quote:   

"අද උතුරු ගකොශම ඉරහ දකුණ  ඹන්න; ළල්ර කත  ඹන්න. 

භට් ක්කුලිග  ඉරහ, ගකොච්ිකකගඩ් ඉරහ ළල්ර කත  ඹන්න. අගේ සුවද 

මිතුයන්; ද්රාවිඩ ජහතිකයින් ගභොන තයේ අරහකහය විධිඹ  බිසනස කයනහද; ... "  

එගවභයි භහ කිේගේ. "අගේ සුවද මිතුයන්" කිඹන චනයි භහ 

කිේගේ.   

"றழ்ப் வதண்கள் எய்ரரக டக்கறன்நரர்கள்" ன்தம் 

ரர்த்ஷகஷப இப்தத்றரறஷகறன் சஷத றததர் ஶண்டு 

வன்ஶந சறதஷ்டித்து ளறத்ள்பரர் ன்த ண்த் 

ஶரன்தகறன்நது. 30 ஆண்டு கரனரக றனற தங்கரண 

த்த்கரனத்றன்வதரளது வகரளம்தறஶன றழ் க்கள் 

ரத்றன்நற ஷண க்களும் தப்தேறத்டன்ரன் 

ரழ்ந்ரர்கள். ஆணரல், ஶகு ஜணரறதற யறந் ரஜதக்ஷ 

அர்கள் தங்கரத்ஷ எறத்து ரட்டில் சரரணத்ஷ 

ற்தடுத்ற தறன்ணர் றழ்ப் வதண்கள்கூட வள்பத்ஷ 

ஶதரன்ந தகுறகபறல் வ்பவு சுந்றரக 

டரடுகறன்நரர்கள் ன்தஷத்ரன் ரன் சஷதறல் 

சுட்டிக்கரட்டிஶணன்.  இஷண இவ்ரத வசரன்ஶணன்; Sir, I 
quote further from the same Column:  

"றழ்ப் வதண்கள் தவும் வதரட்டும் ஷத்து அகரக உஷடறந்து 

வீறறஶன வசல்கறன்ந கரட்சறஷ ரங்கள் இந் யறந் ரஜதக்ஷ 

ஆட்சறறல்ரன் கண்டுகபறக்கக்கூடிரக இதக்கறன்நது. அன்த த்த்ம் 

ஷடவதற்ந கரனத்றல் அவ்ரத அர்கபரல் ஶதரக தொடிறல்ஷன; 

டரட தொடிறல்ஷன. தத்ரல் - தேறரல் அர்கள் 

டுடுங்கறணரர்கள். அப்தடிரண றஷனஷஷ இல்னரல் வசய்து 

ரர்? அஷண ரங்கள் தொலில் அநற ஶண்டும்."  

- யன்சரட் வரகுற 218 - இன.7. தத்ற 1019. 

இப்தத்றரறஷக ன்ஷணப்தற்நற றகவும் 

கரழ்ப்தைர்ச்சறத்டதம் கலழ்த்ரணதொஷநறலும் வசய்றகள், 

கட்டுஷகஷப வபறறட்டுதஷ க்கரகக் 

வகரண்டிதக்கறன்நது. இத்ஷண ரட்கபரக ரன் 

அஷணப்தற்நற அனட்டிக்வகரள்பறல்ஷன. ஆணரல், இந் 

உர் சஷதறன் வகபத்றஷணத் க்குஷநரக றர்சறத்துச் 

வசய்ற வபறறடுஷச் சஷத வதஶண ஷககட்டிப் 

தரர்த்துக்வகரண்டிதக்க தொடிரது. ணஶ, ஶற்வசரன்ண 

வசய்றறல் ன்தஷட சறநப்தைரறஷ தொற்நறலும் 

லநப்தட்டுள்பரல், இஷண றசரரறத்துத் க்க ண்டஷண 

ங்குற்கு டடிக்ஷக டுக்குரத இவ்வுர் சஷதறன் 

உதப்தறணர்கபறன் உரறஷகஷபத்ம் ப்தறசரங்கஷபத்ம் 

ஶதணும் - the guardian of the rights and privileges of the 
Members - உங்கபறடம் ரன் றரக 

ஶண்டிக்வகரள்கறன்ஶநன். 

Sir, I raise this matter according to the provisions of 

the Parliament (Powers and Privileges) Act and  Standing 

Order No. 24 (6). Sir, I want this matter to be referred to 

the Committee on Privileges.  

 
නිගඹෝජ— කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

This matter will be referred to the Committee on 

Privileges.  

 
ගරු අල්වහජ් ඒ.එච්.එේ. අසර් භවතහ 
(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

Thank you, Sir.  

 
නිගඹෝජ— කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ප්රලධහන ක යුතු ආයේබග දී ගඹෝජනහ ිළිතඵ දළනුේ දීභ, ගරු 

ගයෝරි ගරනහනහඹක භව කමිඹ. 
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ගඳෞ්ගගලික භන්ත්රීන්ග  ඳන ක ගකටුේඳ ක 
ணற உதப்தறணர் சட்டதோனங்கள் 

PRIVATE MEMBERS' BILLS 

 
ඳශහ ක ඳහරන ආඹතන ඡන්ද විභසීේ (හගලෝධන) 

ඳන ක ගකටුේඳත 
உள்ளூர் அறகரசஷதகள் ஶர்ல்கள் (றதத்ம்) 

சட்டதோனம் 
LOCAL AUTHORITIES ELECTIONS (AMENDMENT) BILL  

 
ගරු ගයෝරි ගරනහනහඹක භව කමිඹ 
(ரண்தைறகு (றதற) ஶரவ ஶசணரரக்க) 

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake) 

ගරු නිගඹෝජ— කථහනහඹකතුභනි, යගට් භසත 

ජනගවනගඹන් රිඹඹ  51.5ක් ව කහන්තහ ජනගවනඹ යගට් 

ආර්ථික, හභහජයීඹ ලගඹන් විවිධ අහල ඔසගර ඉතහ ඉවශ 

භට් ගේ දහඹක කඹක් රඵහ ගදනහ. 

 
නිගඹෝජ— කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ගරු භන්ත්රීතුමිඹනි, ඔඵතුමිඹ  අය  තිගඵන්ගන් ඳන ක 

ගකටුේඳත ඉිලරිඳ ක කිරීභ යි. 

 
ගරු ගයෝරි ගරනහනහඹක භව කමිඹ 
(ரண்தைறகு (றதற) ஶரவ ஶசணரரக்க) 

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake) 

ඳන ක ගකටුේඳත ඉිලරිඳ ක කයන්න තභයි වදන්ගන්. 

ගරු නිගඹෝජ— කථහනහඹකතුභනි, කථහනහඹකතුභහ  භග  

ක තගේදී කඹ ඳශ කයමින් ගේ ඳන ක ගකටුේඳත ඉිලරිඳ ක 

කිරීභ  භහ ක යුතු කයනහ. ඉතහභ කභ ගකටිගඹන් - 

 
නිගඹෝජ— කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ඳහර්ලිගේන්තු ේප්රලදහඹ  අනු එගවභ අසථහ නළවළ ගරු 

භන්ත්රීතුමිඹ. 

 
ගරු ගයෝරි ගරනහනහඹක භව කමිඹ 
(ரண்தைறகு (றதற) ஶரவ ஶசணரரக்க) 

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake) 

ගේ ඳන ක  ගකටුේඳත ඉිලරිඳ ක කිරීභ  ගදළනි ය  ක 

අසථහ රඵහ දීභ ේඵන්ධගඹන් ගරු කථහනහඹකතුභහ  භග  

ක තගේදී කඹ ඳශ කයනහ. 

 
නිගඹෝජ— කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ඒක ඳසු කයන්න. ඒ ඳන ක  ගකටුේ ඳග ක නභ ඉිලරිඳ ක 

කිරීභ  ඳභණයි අසථහ රළගඵන්ගන්. 

 
ගරු ගයෝරි ගරනහනහඹක භව කමිඹ 
(ரண்தைறகு (றதற) ஶரவ ஶசணரரக்க) 

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake) 

ඕනෆ නේ ඔඵතුභහ  ක භහග  ක තගේදී කඹ ඳශ කයන්නේ. 

ගභොකද ගිඹ ළගර් ඳන ක ගකටුේඳත ඉිලරිඳ ක කයපු අසථහගේදී 

භහ හිතන වළටිඹ  ඔඵතුභහ තභයි ඳසු ඉිලරිඳ ක කිරීභ  ක යුතු 

කයනහඹ කිඹරහ කිේගේ. ඒ නිහ භහ ගේ  අසථහගේදී ඉතහභ කභ 

ගකටිගඹන් ගරු කථහනහඹකතුභහ  ගේ යගට් කහන්තහන් 

ගනුගන් ක තගේදී කඹ ඳශ කයමින් ඳශහ ක ඳහරන ආඹතන 

ඡන්ද විභසීේ ආඥහඳනත හගලෝධනඹ කිරීභ වහ ව ඳන ක 

ගකටුේඳත ිළිතඵ ගඹෝජනහ භහ ඉිලරිඳ ක කයනහ. 

"ඳශහ ක ඳහරන ආඹතන ඡන්ද විභසීේ ආඥහඳනත හගලෝධනඹ කිරීභ 

වහ ව ඳන ක ගකටුේඳත ඉිලරිඳ ක කිරීභ  අය ිලඹ යුතු ඹ." 

 
ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(ரண்தைறகு ற கதரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
 
විරින් සථිය කයන රදී. 
ஆஶரறத்ரர். 

Seconded. 

 
ප්රලලසනඹ විභන රිලන් බහ ේභත විඹ. 
ඳන ක ගකටුේඳත ඊ  අනුූලර ඳශමුන ය කිඹන රිලන්, එඹ 

මුද්රාණඹ කිරීභ  නිගඹෝග කයන රදී.  
 
හර්තහ කිරීභ වහ 47(5) න සථහය නිගඹෝගඹ ඹ ග ක ඳන ක 

ගකටුේඳත ඳශහ ක ඳහරන වහ ඳශහ ක බහ  අභහත—තුභහ ගත ඳයන 
රදී. 

றணர றடுக்கப்தட்டு, ற்தக்வகரள்பப்தட்டது. 

இன்தடி, சட்டதோனம் தொன்தொஷந றப்தறடப்தட்டு, அச்சறடப்தடக் 

கட்டஷபறடப்தட்டது. 
 

சட்டதோனம் றஷனக்கட்டஷப இன. 47(5) இன்தடி  உள்ளூரட்சற, 

ரகர சஷதகள் அஷச்சதக்கு அநறக்ஷக வசய்ப்தடுற்கரகச் 

சரட்டப்தட்டது. 
 

 
Question put, and agreed to. 

Bill accordingly read the First time, and ordered to be printed. 
 

The Bill stood referred, under Standing Order No. 47(5), to the 
Minister of Local Government and Provincial Councils for report. 

 
නිගඹෝජ— කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ප්රලධහන ක යුතු. අද ිලන න—හඹ ඳත්රනග  විඹ අහක 1. ගර්ගු 

ආඥහ ඳනත ඹ ග ක ගඹෝජනහ අනුභත කිරීභ. ගරු යහජි ක 

රිඹමරහිළටිඹ භවතහ. 
 

 

ගර්ගු ආඥහඳනත :  ගඹෝජනහ 
சுங்கக் கட்டஷபச் சட்டம் : லர்ரணம் 
   CUSTOMS ORDINANCE : RESOLUTION  

 
[අ.බහ. 1.43] 

 
ගරු යහජි ක රිඹමරහිළටිඹ භවතහ (විදුලි හග්ගල වහ 
ගතොයතුරු තහක්ණ අභහත—තුභහ) 
(ரண்தைறகு ஞ்ஜறத் சறம்தனரதறட்டி - வரஷனத் 

வரடர்தைகள், கல் வரறல்தட்தறல் அஷச்சர்) 

(The Hon. Ranjith Siyambalapitiya - Minister of 

Telecommunication and Information Technology) 

ගරු නිගඹෝජ— කථහනහඹකතුභනි, අග්රාහභහත—තුභහ ව බු්ගධ 

ලහන වහ ආගමික ක යුතු අභහත—තුභහ ගනුගන් භහ ඳවත 

වන් ගඹෝජනහ ඉිලරිඳ ක කයනහ: 

"(235 ළනි අධිකහයඹ ව) ගර්ගු ආඥහඳනග ක 10 ළනි ගන්තිඹ ඹ ග ක 

ආනඹන තීරු ගහසතු ේඵන්ධගඹන් ව, 2013.07.12 ිලන ඉිලරිඳ ක කයන 

රද ගඹෝජනහ අනුභත කශ යුතු ඹ. 

(2013 ජනි 20 ිලනළති අහක 1815/14 දයන අති විගලර ගළට් ඳත්රනඹ) 

(අභහත— භණ්ඩරග  අනුභතිඹ දන්හ තිගේ.)" 
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ඳහර්ලිගේන්තු 

ගරු නිගඹෝජ— කථහනහඹකතුභනි, අද ිලන විහදඹ  ගනු රඵන 

ගභභ ගඹෝජනහ ගළන භහ ළගකවින් කරුු  ඉිලරිඳ ක කිරීභ  

කළභළතියි. යජඹ විරින් ග්ගශීඹ යන් කර්භහන්තකරුන්  ිලරි දීභක් 

ලගඹන් ගභගතක් ආනඹනික ය කතයන් වහ කිරිදු ඵ්ගදක් අඹ 

ගනොකයන රදී. එගව ක ර්තභහනග  අන්තර් ජහතික ලගඹන් යන් 

මිර ඳවශ ඹෆභ ක, ගේ න වි  ග්ගශීඹ ගගශ ගඳොගශර ය කතයන් 

ඳවුභක මිර රුිළඹල් 40,000 දක්හ ඳවශ ළටීභ ක ළරකිල්ර  

ගගන, ග්ගශීඹ ගගශ ගඳොගශර මිර ගණන්හි සථහය කඹ රකහ, 

ඒ වහ රිඹඹ  ඳවක ආනඹන තීරු ඵ්ගදක් ව එභ රිඹඹ  ඳවක 

ආනඹන තීරු ඵ්ගද භත රිඹඹ  රිඹඹක අධිබහයඹක් 2013 ජුනි භ 

21 ිලන රි  රිඅඹහ කභක න ඳරිිල ඳනන රදී. එභ ආනඹන තීරු 

ඵදු හගලෝධන නිගඹෝග රිඅඹහ කභක කයන රද 1962 අහක 19 දයන 

ආදහඹේ හයක්ණ ආඥහඳනත ඹ ග ක ව 2013 ජුනි භ 20 ිලනළති 

අහක 1815/14 දයන ගළට් නිගේදනඹ ඳහර්ලිගේන්තුගේ අනුභළතිඹ 

වහ ඉිලරිඳ ක කයනහ. 

ගරු නිගඹෝජ— කථහනහඹකතුභනි, භහ ගේ අසථහ දකින්ගන් 

ඵදු ක්රනභඹ ආර්ථිකඹ වළරියවීභ වහ ඉතහභ ක ප්රලහගඹෝගික ගඹොදහ 

ගන්නහ අසථහක් ගරයි. භහ ගේ අසථහ දකින්ගන් ය ක ඵදු 

ක්රනභඹ යහජ— ආදහඹභ උඳඹහ ගළනීභ  ගභන්භ යගට් ආනඹනඹ සුදුසු 

ඳරිිල ඳහරනඹ කිරීභ  ක, ඒ හග භ යගට් මූර— ඳ්ගධතිඹ ආයක්හ 

කය ගළනීභ  ක ඹන ගතළදෆරුේ කරුු  වහ ගඹොදහ ගන්නහ භනහ 

අසථහක් ගරයි. ගේ අසථහ යගට් ඉිලරි ආර්ථික ගභන  ඵදු 

ක්රනභඹ ඉතහභ අත—ල— ගර, ප්රලහගඹෝගික ගර ගඹොදහ ග ක 

අසථහක්. ගරු නිගඹෝජ— කථහනහඹකතුභනි, ගභහි එක 

කහයණඹක් තභයි, යහජ— ආදහඹභ උඳඹහ ගළනීභ. ත ක කහයණඹක් 

තභයි ය ක ආර්ථිකඹ  ඉතහ ඍජු ඵරඳහන ආනඹන ගගශහභ 

ය   අල— ඳරිිල ගශඳහ ගළනීභ. ත ක ඳළ කතකින් ඵළලුගො ක 

ගභඹ යගට් මූර— ඳ්ගධතිඹ, යගට් ඵළහකු ක්රනභඹ, යගට් මූර— 

ආඹතනර ළඩ ක යුතු ආයක්හ කය ගළනීභ වහ ගඹොදහ 

ගන්නහ ව සුවිගලරෂී අසථහක්. 

ගරු නිගඹෝජ— කථහනහඹකතුභනි, ගරෝකග  යන් මිර 2011 

රි  ග කගතො ක ගේ න වි   ඉතහභ ශීඝ්රි ගර අඩු වීභක් ගරහ 

තිගඵනහ. 2011 ළේතළේඵර් භහග දී ඇගභරිකහනු ගඩොරර් 

1,900ක් ව ය කතයන් ගෝෝයි අවුන්ඹක මිර අද න වි  

ඇගභරිකහනු ගඩොරර් 1,300 දක්හ, එනේ රිඹඹ  30කින් -කළඨ  

ගඳගනන ගර විලහර ප්රලභහණඹකින්- අඩු ගරහ තිගඵනහ. 

ගේ ත ක කඹ අගේ ග්ගශීඹ ගගශ ගඳොශ  ක ඵරඳහ 

තිගඵනහ.  2012 අහනග  රි  ගේ දක්හ  කහර කහනු තුශ 

ඵළලුගො ක අගේ යගට් ක ය කයන් මිර රිඹඹ  15ක  ළඩි 

ප්රලභහණඹකින් අඩු ගරහ තිගඵනහ, ගරු නිගඹෝජ— 

කථහනහඹකතුභනි. ය කයන් මිර අඩුවීභ ක, මිනිසසුන්ග  ඉල්ලුභ 

ළඩි වීභ ක භ  අගේ යගට් ය කයන් ආනඹනික ප්රලභහණඹ 

ප්රලභහණහ කභක විලහර ගර ළඩි ගරහ තිගඵනහ. ඒ භ  අගේ 

යගට් ය කයන් වහ ඹන ආනඹනික විඹදභ ගේ කහර සීභහ තුශ 

කළඨ  ගඳගනන ආකහයග  ශීඝ්රි ළඩිවීභක් අඳ  දකින්න  පුු න්. 

2012 ජනහරි රි  ජුනි දක්හ ය කයන් ආනඹනඹ වහ අගේ 

යග න් ඇදී ගිඹ ඇගභරිකහනු ගඩොරර් මිලිඹන 136.2, 2013 එභ 

කහනු -2013 ජනහරි රි  ජුනි දක්හ- ගතගවො ක ඇගභරිකහනු 

ගඩොරර් මිලිඹන 200.3 දක්හ ළඩි ගරහ තිගඵනහ, ගරු 

නිගඹෝජ— කථහනහඹකතුභනි. එඹ රිඹඹ  50ක  ආන්න ළඩි 

වීභක්.  අගේ භසත ආනඹනික විඹදභ ළඩි වීභ  ඉතහ ඳළවළිලලි 

එකතුක් වළටිඹ  ගේ කහර සීභහ තුශ  ය කයන් ආනඹනඹ වහ 

ගිඹ විඹදභ  එකතු ගරහ තිගඵනහඹ කිඹන එක අිළ කිඹන්න 

අල—යි. ඒ කහනු ක එක්ක ඵළලුගො ක 2012 ජුනි භහඹ තුශ දී 

ය කයන් ගගන්වීභ  අිළ ළඹ කගශර ඇගභරිකහනු ගඩොරර් ද රක් 

11.6 යි. 2013 ජුනි භහඹ ග කගතො ක ඇගභරිකහනු ගඩොරර් ද 

රක් 19.3ක් ය කයන් ගගන්වීභ  අිළ විඹදේ කය තිගඵනහ. ගේක 

රිඹඹ  40ක කළඨ  ගඳගනන ළඩි වීභක්. ගරු නිගඹෝජ— 

කථහනහඹකතුභනි, ඒ නිහ අඳ  එහි ඹේ කිරි ඳහරනඹක් අල— 

ගරහ තිගඵනහ. ආනඹනික විඹදභ ගේ ආකහයඹ  ළඩිවීභ 

ිළිතඵ ඹේ කිරි ගෞභ— ඳහරනඹක් අඳ  අල— ගරහ 

තිගඵනහ.  

ගරු නිගඹෝජ— කථහනහඹකතුභනි, ඒ හග භ ත ක 

ඳළ කතකින් ඵළලුගො ක ළරකිඹ යුතු ත ක විගලර කරුණක් 

තිගඵනහ. ගරෝකග  ළඩිභ ය කයන් ඉල්ලුභ තිගඵන ය ක් 

වළටිඹ  අගේ අල්ළරි ඉන්ිලඹහ ගළන කථහ කයන්න පුු න්. 

ගේ ිලනර ඉන්ිලඹහනු රුිළඹර හර්තහගත විධිඹ  අප්රලභහණ ගරහ 

තිගඵනහ. අද දගර ප්රල  කතිඹක භභ දළක්කහ ගභගතක් රිදු ව 

ළඩිභ අප්රලභහණඹ  ඉන්ිලඹහ මුහුණ දීරහ තිගඵනහ කිඹරහ. ගේ 

ත ක කඹ ඹ ග ක ඉන්ිලඹහගේ ය කයන් මිර රහකහ  ඩහ අඩුවීභ 

තුශ අිළ භවහ විඹදභක් දයරහ ගගන්න ය කයන් විවිධ ළයිල 

ක්රනභලින් ඉන්ිලඹහ  ව ගන ක එළනි මිර අඩු අල්ළරි 

ය ර   ඹහභ ගේ කහර කහනු තුශ රි්ගධ ගරහ තිගඵනහ.  

ගේ තුශ අිළ දයන්නහ ව භවහ විලහර ආනඹනික විඹදභ ය   

කිරිදු ප්රලගඹෝජනඹක් නළතු ළඹ ගනහ හග භ ඒ ළරැිල ක්රනභඹ  

ඹන අඳනඹන වහ අඳ  රළගඵන්ගන් ක ළරැිල විධිග  

ආනඹනික ද්රා—ඹන්, ගරු නිගඹෝජ— කථහනහඹකතුභනි. ගේ 

ත ක කඹ ඳහරනඹ කය ගළනීභ  ක අඳ  අල— ගනහ. 2013 ජලි 

26ළනි දහ "The Wall Street Journal" පු ක ඳග ක තිබුු  ය කයන් 

ඉන්ිලඹහ  ඹහභ ිළිතඵ ප්රල  කති හර්තහක් භ  රළබුණහ. ඒ, 

ළරැිල විධිඹ  ගිඹ කුඩහ ඹහත්රනහක තිබිරහ ය කයන් කිගරෝ 20ක් 

අල්රහ ගළනීභ ිළිතඵ හර්තහක්. ගේ අල්රහ ග ක එක් අසථහක් 

ඳභණයි. නමු ක ගේ හග  අල්රහ ගළනීභ  ගනොවළකි වුු , ගොඹහ 

ගළනීභ  ගනොරළබුු  අසථහන් විලහර ලගඹන් තිගඵනහ. ගේ 

හග  ග්ගල් රිඹ ගුණඹකින් තිබීභ නිහ අිළ විලහර ගඩොරර් 

ප්රලභහණඹක් විඹදේ කයරහ -විග්ගල විනිභඹ රඵහ දීරහ- ගේ 

ගගන්න ය කයන් ළරැිල ආකහයගඹන් ගන ක ය ර  

අඳනඹනඹ වීභ තුශ අගේ ආර්ථිකඹ  විලහර ඵරඳෆභක් ඇති 

ගනහ, ගරු නිගඹෝජ— කථහනහඹකතුභනි. ගේ ත ක කඹ  ක අිළ 

ඹේ කිරි ඳහරනඹක් ඇති කය ගළනීගේ අල—තහක් ගේ න වි  

ඉසභතු ගරහ තිගඵනහ.  

ගරු නිගඹෝජ— කථහනහඹකතුභනි, ය කයන් එිලගනදහ මූර— 

අල—තහ වහ මූර— ඳවසුකේ ඳඹහ ගළනීගේ ප්රලධහනභ 

හධකඹක් ඵ  ඳ ක ගරහ තිගඵන ඵ අිළ දන්නහ. ගභොකද 

ය කයන් ඹේ ප්රලභහණඹක් අයගගන මූර— ආඹතනඹක  ගවෝ 

ඵළහකුක  ඹහභ තුශ අගනකු ක මූර— ඳවසුකේ ඳඹහ ගන්නහ  

ඩහ ඉතහභ යර, ඳවසු, ක්ක ක ක්රනභඹ  මූර— ඳවසුකේ ඳඹහ 

ගළනීගේ වළකිඹහ ජනතහ  තිගඵනහ. ඒ නිහභ අද යගට් ණඹ 

ප්රලභහණගඹනු ක ඹේ කිරි ඵරඳෆභක් ගේ ය කයන් මිර ක එක්ක ඇති 

ගරහ තිගඵනහ.  

ගරු නිගඹෝජ— කථහනහඹකතුභනි, 2013 භළයි භහඹ න වි  

ය කයන් උක  තඵහ ගගන රඵහ දී ඇති ණඹ ප්රලභහණඹ ඵළලුගො ක 

ගේ යගට් හක ජ ඵළහකු රුිළඹල් බිලිඹන 590ක  ආන්න මුදරක් 

ය කයන් ඇඳඹ  තඵහ ගගන ණඹ රඵහ දීරහ තිගඵනහ. ඒ හග භ 

මූර— භහගේ 2013 භළයි ග්ගදී බිලිඹන 32ක  ආන්න මුදරක් 

ය කයන් ඇඳඹ  තඵහ ගගන -උක  තඵහගගන- ණඹ රඵහ දීරහ 

තිගඵනහ. ඒ හග භ අගනකු ක උකස ආඹතන 2013 භළයි ග්ගදී 

රුිළඹල් බිලිඹන 11ක  ආන්න මුදරක් ය කයන් උක  තඵහ 

ගගන ණඹ රඵහ දීරහ තිගඵනහ. ඒ මුු  ප්රලභහණඹ රුිළඹල් බිලිඹන 

633ක් නහ. ගරු නිගඹෝජ— කථහනහඹකතුභනි, ගේක 

ප්රලතිලතඹක් වළටිඹ  ග කගතො ක හක ජ ඵළහකුර මුු  ණඹ 

ප්රලභහණගඹන් රිඹඹ  20ක  ආන්න ප්රලභහණඹක් ය කයන් උක  

තඵහගගන රඵහ දුන්නු ණඹයි. ඒ හග භ මූර— ආඹතනර ණඹ 

ප්රලභහණගඹන් රිඹඹ  7ක ඳභණ ප්රලභහණඹක් උක  තඵහ ගගන 
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දුන්නු ණඹයි. ඒ නිහභ ක ගේ ය කයන් මිගරහි ඹේ කිරි ඳහරනඹක් 

ඇති කය ගළනීගේ අල—තහක් -ගේ මිර අනල— විධිඹ  ඳවශ  

ඹෆගේදී ඹේ කිරි ඳහරනඹක් ඇති කය ගළනීගේ අල—තහක්- ගේ 

යගට් මූර— සථහය කඹ ගනුගන් යජඹ  ඇති ගරහ තිගඵනහ. 

ය කයන් ආනඹනග දී රිඹඹ  5ක ඵ්ගදක් ව ඒ ඵ්ගද භත 

රිඹඹ  රිඹඹක අධිබහයඹක් ගඹදවීභ තුශ අිළ අද ඵරහගඳොගයො කතු 

න කහයණහ තුනක් තිගඵනහ. ඳශමුළනි එක තභයි, ගේ 

ගරහගේ ඹන ආර්ථික ක්රනභගේදඹ තුශ ඹේ කිරි ආදහඹභක් උඳඹහ 

ගළනීභ. ගදළනි කහයණහ තභයි, විගලරගඹන් ආනඹනඹ වහ 

ඹේ කිරි ඳහරනඹක් ඇති කය ගළනීභ. 

 
ගරු (ආචහර්ඹ) වර් ද රිල්හ භවතහ 
(ரண்தைறகு (கனரறற) யர்  சறல்ர) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

ගරු ඇභතිතුභනි, ඔඵතුභහ භ  විනහඩිඹක් ගදන්න ගඳොඩි 

ඳළවළිලලි කිරීභක් කය ගන්න. ගරු ඇභතිතුභනි, ඵ්ගදක් දහරහ ඒ 

ඵ්ගද  අධිබහයඹක් දභන්ගන් ඇයි? ඒක  ගවරතු ගඳොඩ්ඩක් 

ඳළවළිලලි කයන්න.  

 
ගරු යහජි ක රිඹමරහිළටිඹ භවතහ 
(ரண்தைறகு  ஞ்ஜறத்  சறம்தனரப்தறட்டி) 

(The Hon. Ranjith  Siyambalapitiya) 
ඳළවළිලලි කයන්නේ.  

ගභහිදී අඳ ඵරහගඳොගයො කතු න ඳශමුළනි කහයණහ, යහජ— 

ආදහඹභ ළඩි කය ගළනීභයි. ගදන කහයණහ, අසීමිත ඉවශ ඹන 

ආනඹනඹ ිළිතඵ ඹේ කිරි ඳහරනඹක් ඇති කය ගළනීභයි. 

තුන්න කහයණහ, යගට් මූර— ඳ්ගධතිඹ සථහය කය ගළනීභයි.  

අගේ මිත්රන ගරු වර් ද රිල්හ භළතිතුභහ අවපු ප්රලලසනඹ  ිළිතතුය 

ගේකයි. එතුභහ ඇහුගේ, අඳ රිඹඹ  5ක ඵ්ගදක් ඳනරහ ඒක  

රිඹඹ  රිඹඹක අධිබහයඹක් ගළහුගේ ඇයි කිඹන එකයි. ඊ  ඵරඳෆ 

කහයණහ ගදකක් තිගඵනහ.  අගේ ගර්ගු හගක්ත අනු අඳ  ගේ 

වහ රිඹඹ  5ක ඵ්ගදක් ගවන්න පුු න්. ඊශ  ඳන්තිඹ විධිඹ  

තිගඵන්ගන් රිඹඹ  15ක ඵ්ගදක් ගවන එක. නමු ක අිළ රිඹඹ  

15ක ඵ්ගද  ඹන්න කල්ඳනහ කගශර නළවළ. අඳ  ඉතහ ඳවසුගන් 

රිඹඹ  15ක ඵ්ගද  ඹන්න තිබුණහ. නමු ක ගභඹ රිඹඹ  10ක 

සීභහගේ ඳ කහ ගත යුතුයි කිඹරහ අදවස කයපු නිහ රිඹඹ  5 

ඵ්ගද  රිඹඹ  රිඹඹක අධිබහයඹක් එකතු කයරහ එඹ රිඹඹ  10 

ත ක කග  තිඹහ ගන්න අිළ තීයණඹ කශහ. ඒක තභයි ප්රලධහන 

කහයණහ. ගදළනි කහයණහ, අඳ  අල— ගරහක ගේ අධිබහයඹ 

ඉ ක කය ගළනීභ ඵ්ගද ඉ ක කය ගළනීභ  ඩහ ඳවසුගන් 

කයන්න පුු න් වීභයි. ගභන්න ගේ කහයණහ ගදක නිහ තභයි 

රිඹඹ  5ක ඵ්ගදක් ව රිඹඹ  රිඹඹක අධිබහයඹක් ඒක  එකතු 

කයන්න යජඹ වළටිඹ  අිළ තීයණඹ කගශර.  

 
ගරු (ආචහර්ඹ) වර් ද රිල්හ භවතහ 
(ரண்தைறகு (கனரறற) யர்  சறல்ர) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

ගඵොගවොභ සතුතියි, ගරු ඇභතිතුභනි.  

 
ගරු යහජි ක රිඹමරහිළටිඹ භවතහ 
(ரண்தைறகு  ஞ்ஜறத்  சறம்தனரப்தறட்டி) 

(The Hon. Ranjith  Siyambalapitiya) 
ගරු නිගඹෝජ— කථහනහඹකතුභනි, යගට් ඵදු ක්රනභඹ යගට් 

අල—තහ ඳරිිල ඉතහ ඳළවළිලලි ගශඳහ ග ක අසථහක් වළටිඹ  

භ  ගේ අසථහ වන් කයන්න  පුු න්. ගරු නිගඹෝජ— 

කථහනහඹකතුභනි, අද මුදල් අභහත—හහලඹ  ේඵන්ධ, ඒ හග භ, 

භව ඵළහකු  ේඵන්ධ කහයණඹක් ිළිතඵ කථහ කයන ගේ 

ගභොගවොග ක ත ක කරුු  ර්ඳඹක් කිඹන්න භභ ඵරහගඳොගයො කතු 

ගනහ.  

ගරු නිගඹෝජ— කථහනහඹකතුභනි, අඳ ගේ රිඹලු මූර—භඹ 

ගඹෝජනහ, අදවස, ගයගුරහරි ගේ ඳහර්ලිගේන්තු  රැගගන එන්ගන් 

අනහගත ආර්ථිකභඹ ඹවඳත වහයි. ඒ ඵ  අඳ  ගවො 

ආදර්ලනඹක් තිගඵනහ. භභ කිඹහ ඵළලුහ මුදල් වහ ක්රනභේඳහදන 

අභහත—හහලග  2012 හර්ෂික හර්තහ. ගේක ගේ යගට් ආර්ථිකඹ 

ිළිතඵ ඉතහ ඳළවළිලලි කළඩඳතක්; ඉතහ ඳළවළිලලි කතන්දයඹක්. 

වුභනහගන් කිඹන ගකනකු  ගේක න කථහක් හගගයි.    

අතිගරු ජනහධිඳති භහින්ද යහජඳක් භළතිතුභහ 2005 දී ගේ ය  

බහය ග ක ගරහගේ රි  2012 ගදළේඵර් 31 දක්හ අවුරුදු 7ක 

කහර සීභහ තුශ ග ක විවිධ ආර්ථිකභඹ තීයණ ිළිතඵ ගේ 

බහගේ ගනොගඹක් විධිඹ  හද විහද කයරහ, අභිගඹෝගඹ  රක් 

ගරහ, අිළ ග කත තීන්දු ක එක්ක ගේ ය  ආර්ථිකභඹ ලගඹන් 

ගකොගතක් දුය  ඉිලරිඹ  ඇවි ක තිගඵනහද කිඹන එක අඳ  ඉතහ 

ඳළවළිලලි ගභභ හර්තහගන් කිඹන්න පුු න්. ගේ කහර සීභහ 

තුශදී තභයි ගේ යගට් ඳළළති දරුු තභ අබ—න්තය යු්ගධඹ අහන 

වුගණ්. අිළ එඹ ඳළ කතකින්භ තිඹමු ගකෝ. ගේ දසර භවරු ඒ 

ගළන කථහ කයන්න එතයේ කළභළති නළවළ. එඹ ඳළයක  රි්ගධිඹක් 

ආදී ලගඹන් විවිධ ග්ගල් කිඹනහ. අිළ එඹ ඳළ කතකින්භ 

තළබු ක ගභභ අවුරුදු 7 තුශ ගේ ය  ආර්ථිකභඹ ලගඹන් 

ගකොගතක් දුය  ඉිලරිඹ  ආහද කිඹහ ඵරන්න 2012 මුදල් වහ ක්රනභ 

ේඳහදන අභහත—හහලග  හර්ෂික හර්තහගේ හක්ෂිේත  වන් 

වළන්හඩ්ගත කිරීභ වහ බහගත* කයන්න භහ ඔඵතුභහගගන් 

අය ඉල්රනහ. 

ගේ විසතය අනහගත ඳයේඳයහ ක ඵරහ ගත යුතුයි. ගේ ය   

ආදයඹ කයන මිනිසසු උග්ග,  ගභඹ කිඹ විඹ යුතුයි කිඹහ භහ 

කල්ඳනහ කයනහ, ගරු නිගඹෝජ— කථහනහඹකතුභනි.  

ගේ හර්තහගේ ඉතහ ඳළවළිලලි තිගඵනහ, ගේ යගට් ආයු 

අගේක්හන්. 2005 දී ගේ යගට් ඉඳදුු  දරුකු  ආයු ගළන 

අගේක්හක් තඵහ ගන්න පුු න් වුගණ් අවුරුදු 68යි. වළඵළයි,  

2012 ග්ගදී අගේක්හ කයන්න පුු න් අවුරුදු 75ක් -අවුරුදු 

75.1ක්- ජී ක ගන්න. ආර්ථිකභඹ කරුු , භහජභඹ කරුු , 

ආධ—හ කමික කරුු  ඹන ගේ රිඹල්ගල් අහන ප්රලතිපරඹ 

භනු—ඹකුග  ආයු කහරඹ ළඩි වීභයි. භනු—ඹකු ළඩිගඹන්භ 

කළභළති ග්ග තභයි, ඹවඳ ක විධිඹ  ළඩි කහරඹක් ජී ක වීභ. ගභභ 

කහර සීභහ තුශ ආයු ප්රලභහණඹ ක ඉතහ ඳළවළිලලි ළඩි ගරහ 

තිගඵනහ, ගරු නිගඹෝජ— කථහනහඹකතුභනි.  

අිළ හභහන—ගඹන් ඵළලුගො ක, 2005 ග්ගදී ගේ යගට් විදුලි 

ඵරඹ හිත ගගල් තිබුගණ් රිඹඹ  77යි. 2012 ග්ගදී එඹ රිඹඹ  

93යි. 2005 දී ගේ යගට් නර ජර ඳවසුකේ තිගඵන නිහ තිබුගණ් 

රිඹඹ  30යි. 2012 දී එඹ රිඹඹ  43.5යි. ඒ හග භ 2005 දී ගේ 

යගට් සථහය දුයකථන තිබුගණ් - ගභඹ භ  අදහශ විඹයි  ගරු 

නිගඹෝජ— කථහනහඹකතුභනි- 12,44,000යි. 2012 දී එඹ 

34,49,000යි. ළඩි වීභ රිඹඹ  177යි. 2005 දී ගේ යගට් ජහගභ 

දුයකථන තිබු ගණ් 33,62,000යි. 2012 දී එඹ 2,03,24,000යි. ළඩි 

වීභ රිඹඹ  504යි. 2005 දී අන්තර්ජහර ඳවසුකේ  1,15,000යි 

තිබුගණ්. 2012 දී එඹ  4,23,000යි. ළඩි වීභ රිඹඹ  267යි.  

ගේ යගට් භහර්ගර ිලග ක ළඩි ගරහ තිගඵනහ. 2005 දී ගේ 

යගට් භවහ භහර්ගර ිලග කිගරෝමට ර් 1,11,436යි. 2012 දී එඹ 

කිගරෝමට ර් 1,15,179යි. අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහග  ඳහරන කහරඹ 

තුශ ගේ යගට් භවහ භහර්ගර ිලග කිගරෝමට ර් 3,743කින් ළඩි 
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————————— 
*  පුසතකහරග  තඵහ ඇත. 
*  தணறஷனத்றல் ஷக்கப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 



ඳහර්ලිගේන්තු 

ගරහ තිගඵනහ. අිළ ගන්නහ ආර්ථිකභඹ තීන්දුර අහන 

ප්රලතිපරඹ ගළනයි භහ ගේ කථහ කයන්ගන්, ගරු නිගඹෝජ— 

කථහනහඹකතුභනි.  

අිළ යහඹල් ගළන කථහ කයනහ. ඊග  ගඳගර්දහ ඇගභරිකහනු 

ගඩොරර් 400ක විඹදමින් ගකො ශම යහඹ  ේඵන්ධ දළළන්ත 

අලු ක ඳර්ඹන්තඹ වි ත කශහ.  [ඵහධහ කිරීභක්] ඔඵතුභහ අවගන්න. 

[ඵහධහ කිරීභක්] වරි. ගඵොගවොභ සතුතියි. ගේගකන් ඇති ගච්ච 

ප්රලතිපරඹ අවගන්න. 2005 ර්ග දී මුු  බහණ්ඩ ගභගවයුේ 

හඛ—හ ගභරිනක් ග ොන්  37,300යි. 2012 අහන ග්ගදී ගභරිනක් 

ග ොන්  65, 030යි. ඒ අනු ගේ යගට් බහණ්ඩ ගභගවයුේ ප්රලභහණඹ 

රිඹඹ  74ක් ළඩි වී  තිගඵනහ. ගේහ නිකේභ ළඩි වුණහ 

ගනොගයි, ගරු නිගඹෝජ— කථහනහඹකතුභනි. විවිධ ආකහයගඹන් 

ග ක රිඹලු ිළඹයර අහන ප්රලතිපරඹ තභයි ජනතහ ගේ භුක්ති 

විඳින්ගන්. ඒ නිහයි අඳ  ඒ ගළන ආඩේඵයගඹන් කථහ කයන්න  

පුු න් ගරහ තිගඵන්ගන්.  

ඊශ   අගේ යගට් ගදොසතය භව කරු හඛ—හ ඵරමු. ගේක ක 

ය ක ආර්ථිකග  ඉිලරි ගභන ගළන ඵර්ගදී ඉතහභ ළදග ක 

කහයණහක්. 2005 ර්ඹ ගනගකො  අගේ යගට් ගදොසතය 

භව කරු රි ටිග  12,692 යි. 2012 ර්ඹ  අහන ගන ගකො  

ගදොසතය භව කරු 18,252ක් ඉන්නහ. යජග  ගයෝවල්ර 

වද—රුන්ග  හඛ—හ රිඹඹ  43කින් ළඩි ගරහ තිගඵනහ. 

කහ  ද ගේ ඹවඳත? ගේ යගට් භසත පුහික මිනිසුන් යි ඹවඳත. 

ගවිලඹන් - නර්ස ගනෝනරහ- හඛ—හ ඵළලුගො ක, 2005 ර්ග දී  

හිටිග   20,332 යි. 2012 ර්ඹ  අහන ගනගකො   30,217යි.  

ගේ යගට් ගඳොදු ජනතහ    ගෞඛ— ඳවසුකේ රඵහ දීභ වහ 

හ කතු ගරවිකහන් රිඹඹ  47කින් ළඩි ගරහ තිගඵනහ. ඒ 

හග භ ගයෝවල්ර ඇන් හඛ—හ 2005 ර්ග දී 61, 937යි. 

අද තිගඵන ඇන් හඛ—හ  73,437යි. රිඹඹ  20ක  ආන්න 

ප්රලභහණඹකින්  ගයෝගීන්  අල— ඇන් හඛ—හ ළඩි වී තිගඵනහ. 

ඒක ක විගලර ඳවසුකභක්.  

භහධ—ගේදී ගවෝදයඹන් ගේ ගළරරිග  ඉන්නහ. ඒ නිහ ගේක 

පුන පුනහ කිඹන්න ඕනෆ කහයණහක්. 2005 ර්ග දී ගේ යගට් 

මුු  භහධ— හඛ—හ - යජග  ව ගඳෞ්ගගලික ඳ කතය, විදම ක-  

313යි. අද ඒ ප්රලභහණඹ  644ක් ගරහ තිගඵනහ.  භහධ— හඛ—හ 

රිඹඹ  105කින් ළඩි ගරහ තිගඵනහ, ගරු නිගඹෝජ— 

කථහනහඹකතුභනි. එයින් යජග  භහධ— ළඩි ගරහ තිගඵන්ගන්, 

රිඹඹ  5යි. අගනක් රිඹල්රභ ගඳෞ්ගගලික භහධ—ඹ. ගේ යගට් 

භහධ— නිදව නළවළ කිඹරහ  භවරු කිඹනහ. ගේ යගට් තයේ 

භහධ— නිදවක් ගන ගකොගවර ක තිගඵනහඹ කිඹහ භහ හිතන්ගන් 

නළවළ. යු්ගධඹක් කශ කහනුක වුණ ක රිඹඹ  රිඹඹකින් 

ගඳෞ්ගගලික භහධ— ළඩි ගරහ තිගඵනහ, ගරු නිගඹෝජ— 

කථහනහඹකතුභනි. [ඵහධහ කිරීේ] අවගගන ඉන්න. ගේහ 

ඔඵතුභන්රහ වළභ දහභ කථහ කයපු ග්ගල්. ගේහ තභයි ගේ යගට් 

ජනතහ  දළන ගන්න අල—. රිඹඹ  105කින් ගේ යගට් භහධ— 

ළඩි ගරහ තිගඵනහ. ඒ 105න් රිඹඹ  5යි යජග  භහධ—ඹ. 

අගනක් රිඹඹ   95 භ ගඳෞ්ගගලික  භහධ—. ගේ යගට් යු්ගධඹක් 

කයන කහනුකයි ගභගර භහධ— ප්රලභහණඹ ළඩි වුගණ්. [ඵහධහ 

කිරීේ] තමුන්නහන්ගරරහ  ගේහ අවගගන ඉන්න අභහරුයි; ය ක  

නළවළ. වළඵළයි,  ගේහ තභයි ඉිලරිඹ  ඹන ජහතිඹක  ළදග ක 

ග්ගල්, ගරු නිගඹෝජ— කථහනහඹකතුභනි.  

උ කඳහදනඹ කයන රද විදුලිඹ ගභගහගොට් ප්රලභහණඹ 

ගකොඳභණද කිඹරහ ඊශ   අිළ ඵරමු. 2005 දී උ කඳහදනඹ කයන 

රද විදුලිඹ ගභගහගොට් ප්රලභහණඹ 2,411යි. අද එඹ ගභගහගොට් 

3,312ක් දක්හ ර්ධනඹ ගරහ තිගඵනහ. ඒ කිඹන්ගන් රිඹඹ  

37ක ළඩිවීභක් තිගඵනහ. ගේ රිඹල්රභ ඉතහභ ළදග ක 

ආර්ථිකභඹ කරුු . භභ කලින් කිේහ හග  ඔඵතුභන්රහ  ගේහ 

ඒ තයේ ය ක නළවළ. ගේහ ඇගවන ගකො   වරි අභහරුයි. වළඵළයි 

ගේහ අවගගන ඉන්න ඕනෆ. ඔඵතුභන්රහ  ගේහ ය ක නළති 

වුණහ , ගේහ ජහතිග  ඉිලරි ගභන , ධනහ කභක රිතන 

මිනිසුන්  ඉතහ ළදග ක. අඳ ඉිලරි ගභනක් ඹන්න වදන ජහතිඹක්. 

ගභළනි ග්ගල් මිනිසුන් උග්ග, ව දළන ගන්න අල—යි, ගරු 

නිගඹෝජ— කථහනහඹකතුභනි.  

අන්තිභ  ගභතුභන්රහ අවයි ගේහ ණඹ ගරහ ගන්ද ග කග ක 

කිඹරහ. ග ක ණඹ ප්රලභහණඹ ක ගේ හර්තහගේ වන් කය 

තිගඵනහ. ගරු යවි කරුණහනහඹක භන්ත්රීතුභනි, භභ 

ඔඵතුභන්රහග  ආණ්ඩු කහරඹ  ඹන්ගන් නළවළ. දශ ග්ගශීඹ 

නිසඳහිලතග  ප්රලතිලතඹක් වළටිඹ  ග කගතො ක, 2005 ග්ගදී යජග  

මුු  ණඹ ප්රලභහණඹ 90.6යි. 2012 ය අහන ග්ගදී -ගේ 

ඔක්ගකෝභ ටික කයරහ- ණඹ ප්රලභහණඹ රිඹඹ  79.1යි. ඊශ   අිළ 

ඒක පු්ගගර ආදහඹභ ඵරමු. 2005 දී ඒක පු්ගගර ආදහඹභ 

ඇගභරිකහනු ගඩොරර් 1,241යි. 2012 ය අන් ග්ගදී එඹ 

ඇගභරිකහනු ගඩොරර්  2,923යි. ඒ කහරග  විරැකිඹහ රිඹඹ  

7.8යි. අද එඹ රිඹඹ  4යි. ඒ නිහයි ගරු නිගඹෝජ— 

කථහනහඹකතුභනි භහ කිේගේ ගභළනි ග්ගල් අධහනඹ  ගඹොමු 

වීභ ඉතහභ අඩු ඵ. ගඵොගවෝ වි  අඳ අය භහධ— වඹසීඹඹභ 

අයගගන ඵළලු ක, ගේහ ප්රලචහයඹ නහ අඩුයි කිඹරහ අඳ  

ගේනහ. අඳ ගේහ කථහ කශ යුතුයි; අධහයණඹ කශ යුතුයි; 

අගඵෝධඹ  ගත යුතුයි.  

අඳ ආරිඹහගේ ආලසචර්ඹඹ ගළන කථහ කයනහ. ගේක 

රිහිනඹක් ගරහ නළවළ. ගරු නිගඹෝජ— කථහනහඹකතුභනි, ගේ 

කරුු  ක එක්ක අඳ  ඉතහභ ඳළවළිලලි විලසහඹක් ගගොඩ න හ 

ගන්න පුු න්, 2005න් ආයේබ කයපු භහින්ද ිකන්තනඹ ක එක්ක 

ඉසයව  ඹන ගේ ගභන ඹථහර්ථඹක් කිඹරහ. විවිධ ඵහධක 

තිගඵනහ. අල් තළන ගේ රි්ගධිඹ වුණහ, අල් ප්රලහග්ගශීඹ 

බහගේ ගේ රි්ගධිඹ වුණහ, අල් ගගේ ගභගවභ වුණහ කිඹරහ 

නියගේක් කථහ කයන්න කරුු  ඕනෆ තයේ අඳ  ගවොඹහ ගන්න 

පුු න්. නමු ක ය   ආදයඹ කයන මිනිසුන් වළටිඹ  අඳ කථහ 

කයනහ නේ ගේ ගළන අඳ  න්ගතෝ ගන්න පුු න්. ගේ 

ගභන  වගඹෝගඹ දක්පු මිනිසුන්  -කකුගරන් ඇදපු මිනිසුන්  

ගනොගයි, ඒ අඹ  වරි අභහරුයි- ගභඹ ගවො ගච්තනහක්; 

තභන්ග  ගගව අවක ගිහින් නළවළ. අලුතින් වගඹෝගඹ 

දක්න්න කට්ටිඹ  එන්න ක පුු න්. අද කථහ කයන ඔඵතුභන්රහ 

ගව  දගර ඇවි ක අඳ  ඒ ගළන උඳගදස දුන්න ක අඳ පුදුභ 

න්ගන් නළවළ. ගභොකද ඒ තයේ සුවිගලරෂී ගභනක් අඳ ඇවි ක 

තිගඵනහ.  

ගරු නිගඹෝජ— කථහනහඹකතුභනි, ඇස වගගන,  එගවභ 

නළ කනේ ගන කණ්ණහඩිඹක් දභහගගන ගේක  විවිධ ග්ගල් 

කිඹන්න පුු න්. වළඵළයි හධහයණ හිතන, ගේ ය   ආදයඹ 

කයන ඕනෆභ පු්ගගරගඹකු  ගේ කහයණහ ගළන න්ගතෝ න්න 

පුු න්. ගේ 2005 - 2012 කිඹන කහනු ඒ තයේභ සුවිගලරයි. 

ගේගක් වහගන්න ගදඹක් නළවළ. අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහ ගේ ය  

ඳහරනඹ කශ භහින්ද ිකන්තනඹ ක භ  ඉිලරිඹ  ඹන කහනු 

තුශ අඳ ගවො ඳළවළිලලි ගභනක්, හර්ථක ගභනක්, තුටුදහඹක 

ගභනක් ඇවි ක තිගඵනහ.  

ගරු නිගඹෝජ— කථහනහඹකතුභනි, ආර්ථිකඹ ිළිතඵ අලු ක 

හර්තහක් භ  රළබුණහ. භග  ගරහ දළන් අන් ගන්න කිට්ටු 

ඇති. ඒ නිහ එඹ කිඹරහ භභ භග  කථහ අන් කයන්න 

කළභළතියි.  

"දකුු  ආරිඹහගේ ශ්රීව රහකහ ඉිලරිගඹන්" ඹන ශීර්ඹ ඹ ග ක, 

2013 ජලි භ 20 ළනි ිලන "හිරු නිේස" ගේ අඩවිග   ඳශ ව 

ලිිළඹකින් ගකො ක් භහ උපු හ දක්නහ. එහි ගභගර වන් වී 

තිගඵනහ:  
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[ගරු යහජි ක රිඹමරහිළටිඹ  භවතහ] 
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"2013 ගර් දකුු  ආරිඹහගේ ඉවශභ ආර්ථික ර්ධන ගේගඹ                      

ශ්රීව රහකහගන් හර්තහ නු ඇතළයි නතභ ආර්ථික විලසගල්ණ හර්තහ 

ප්රලකහල කයනහ. අදහශ හර්තහර දළක්ගන්ගන් ගේ ගර් දී ශ්රීව රහකහගේ 

ආර්ථික ර්ධන ගේගඹ  6.8%ක් නු ඇති ඵයි. ඉන්ිලඹහගේ ආර්ථික 

ර්ධන ගේගඹ 5.6%ක භට් ගේ ඳතිනු ඇති. 2014 ගර් දී ශ්රීව රහකහගේ 

ආර්ථික ර්ධන ගේගඹ 7.2% දක්හද, ඉන්ිලඹහගේ ආර්ථික ර්ධන ගේගඹ 

6.2% දක්හද ර්ධනඹ නු ඇතළයි අගේක්හ ගකගයනහ. " 

 
ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(ரண்தைறகு ற கதரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු ඇභතිතුභනි, 2010 ඳළළති ආර්ථික ර්ධන ගේගඹ-  

[ඵහධහ කිරීභක්] එහි කඩහ ළටීභක් තිගඵනහ ගන්ද?  

 
ගරු යහජි ක රිඹමරහිළටිඹ භවතහ 
(ரண்தைறகு  ஞ்ஜறத்  சறம்தனரப்தறட்டி) 

(The Hon. Ranjith  Siyambalapitiya) 
කිරිභ කඩහ ළටීභක් රිදු ගරහ නළවළ, ගරු භන්ත්රීතුභනි.  

 
ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(ரண்தைறகு ற கதரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
රිඹඹ  8ක් තිබුු  ආර්ථික ර්ධන ගේගඹ රිඹඹ  6.8ක් දක්හ 

අඩු ගනහ ගන්ද? 

 
ගරු යහජි ක රිඹමරහිළටිඹ භවතහ 
(ரண்தைறகு  ஞ்ஜறத்  சறம்தனரப்தறட்டி) 

(The Hon. Ranjith  Siyambalapitiya) 
ගරු භන්ත්රීතුභනි, අඩු වීභ, ළඩි වීභ කිඹන්ගන් කඩහ ළටීභක් 

කිඹරහ ඔඵතුභහ ගේ ගරු බහ  කිඹන්න වදනහ නේ, 

ඔඵතුභහ ක, භභ ක ආර්ථික විද—හ ගළන කථහ කයරහ ළඩක් නළවළ. 

කඩහ ළටීභ කිඹරහ කිඹන්ගන් ළටුේ ගගහ ගන්න ඵළරි, ළඩ 

ක යුතු කයගගන ඹන්න ඵළරි යගට් ක යුතු ඇණ හිටීභයි. ගේහ 

ිලවහ ගේ විධිඹ  අසුඵහදී ඵරන්න එඳහ. වළඵළයි, ගේ හර්තහගේ 

ඉතහ ඳළවළිලලි වන් නහ. ඔඵතුභහ ගේ  ත ක කඹ ගරෝකඹ ක 

එක්ක හන්දනඹ කයරහ ඵරන්න. ගරෝකග  අගනක් ය ල්ර 

ඔඹ කිඹන ර්රදී තිබුු  ත ක කඹයි, ඔඵතුභන්රහ වළභ දහභ ක 

ආර්ථිකඹ කඩහ ළටුණහඹ කිඹරහ කිඹන්න වදන ශ්රීව රහකහගේ අඳ 

රිඹලු ගදනහභ එකතු ගරහ ඇති කය තිගඵන ත ක කඹයි ිළිතඵ 

ඉතහ ගවොඳින් අධහයණඹ කයන්න කිඹරහ භහ ඉල්රනහ. ඔඵතුභහ 

අගේ ඳහගල් භකහලීනඹකු වළටිඹ , ආර්ථික විද—හ ගළන ඹභක් 

දන්නහ ගකගනකු වළටිඹ  ගේ යගට් මිනිසුන්   වරි ග්ග කිඹන්න 

උ කහව කයන්න.  එක තළනකින් ප්රලලසනඹක් අවරහ, ඒ ප්රලලසනඹ  

විලරිග  ගවෝ කවුරු වරි ගදන ිළිතතුයක් අයගගන  ඒහ භහධ—ර 

ඳශ කයරහ, ගේ ඹන ධනහ කභක ගභන  අකුල් ගවශන්න  

උ කහව කයන්න එඳහ ගරු භන්ත්රීතුභනි.  ඔඵතුභහ ඔඹ කිඹන 

ර්ඹ තුශ ගරෝකග  ඳළළති ත ක කඹ ගභොකක්ද කිඹරහ ඔඵතුභහ 

දන්නහ. අගනක් ය ර ඳළළති ත ක කඹ ගභොකක්ද, ඉන්ිලඹහගේ 

ඳළළති ත ක කඹ ගභොකක්ද, එඹ  හගේක් අිළ ගකොච්චය 

ඉවිතන් රිටිනහද කිඹන එක අහක කල්ඳනහ කය ඵරන්න 

කිඹන ඉල්ලීභ කයනහ.   

ගරු නිගඹෝජ— කථහනහඹකතුභනි, ගේ කහර සීභහ තුශ ගේ ය  

ඳළමික  ඉිලරි ගභන ිළිතඵ ගේ ක්රනභගේදග  ගකො සකරුන් 

වළටිඹ  අිළ ආඩේඵය නහ. ගේ අනහළකි  තුශ අඳ  ඹන්න 

පුු න් සුවිගලරෂී ගභන ිළිතඵ ක අිළ ආඩේඵය නහ. 

ඔඵතුභන්රහ  ක අිළ ආයහධනහ කයනහ.  

භභ ඊග  කුලිඹහිළටිඹ ආනඹ තුශ අගේ ඳක්ග  ක යුතුර 

ගඹගදමින් රිටිඹහ.  භහ ප්රලජහතන්ත්රනහදඹ ගරු කයන්ගනක් වළටිඹ   

විඳක්ඹක් නළති ගයිද කිඹරහ භ  ඵඹ හිතුණහ.  ඒ තයේ දළළන්ත 

ජනතහක් ගේ ගභන  විවිධ ආකහයගඹන් එකතු ගනහ.  ඒ නිහ 

ඒ ගළන නළත නළත කල්ඳනහ කය ඵරන්න කිඹරහ භහ 

ඔඵතුභන්රහ  ක කිඹනහ. භහින්ද ිකන්තනඹ කිඹරහ කිඹන්ගන් 

රිඹලු ගදනහ  එකතු විඹ වළකි, රිඹලු ඳක්ර , රිඹලු ජහතිර , 

රිඹලු කණ්ඩහඹේර  එකතු විඹ වළකි ක්රනභගේදඹක්. කරුණහකය 

ඒ ගළන ඔඵතුභන්රහ නළත නළත ක රිතන්න කිඹන ආයහධනහ 

කයමින්, ඔඵතුභහ  සතුතින්ත ගමින් භහ නිවඬ නහ.  

ගඵොගවොභ සතුතියි.  
 

ප්රලලසනඹ බහභිමුඛ කයන රදී. 
றணர டுத்றம்தப்வதற்நது. 

Question proposed. 

 

නිගඹෝජ— කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

මටශ   ගරු ඉයහන් වික්රනභය කන භවතහ.  

Before he starts, will an Hon. Member propose the 

Hon. Shehan Semasinghe to take the Chair?  

 
ගරු අල්වහජ් ඒ.එච්.එේ. අසර් භවතහ 
(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

I propose that the Hon. Shehan Semasinghe do now 

take the Chair. 
 

ගරු තිස කයල්ලිඹ්ගද භවතහ (ශභහ හර්ධන වහ කහන්තහ 
ක යුතු අභහත—තුභහ) 
(ரண்தைறகு றஸ்ம கல்லித் - சறதர் அதறறதத்ற, கபறர் 

அலுல்கள்  அஷச்சர்) 

(The Hon. Tissa Karalliyadde - Minister of Child 

Development and Women’s Affairs) 

 
විරින් සථිය කයන රදී. 
ஆஶரறத்ரர். 

Seconded. 

 

ප්රලලසනඹ විභන රිලන්, බහ ේභත විඹ. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்தக்வகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

අනතුරු නිගඹෝජ— කථහනහඹකතුභහ මූරහනගඹන් ඉ ක 
වුගඹන්, ගරු ගලවහන්  ගරභරිහව භවතහ  මුරහනහරඪ විඹ. 

அன் தறநகு, தறறச் சதரரகர் அர்கள் அக்கறரசணத்றணறன்த 

அகனஶ, ரண்தைறகு வசயரன் ஶசசறங்க அர்கள்  ஷனஷ 

கறத்ரர்கள். 

Whereupon MR. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and THE 
HON. SHEHAN SEMASINGHE took the Chair. 

 
[අ.බහ. 2.07] 
 

ගරු ඉයහන් වික්රනභය කන භවතහ 
(ரண்தைறகு இரன் றக்கறத்ண) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

මූරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, අද ිලන ඉිලරිඳ ක කය තිගඵන  

ගර්ගු ආඥහඳනත ඹ ග ක ගඹෝජනහ -ගර්ගු ආඥහඳනග ක 10 ළනි   

ගන්තිඹ ඹ ග ක ආනඹන තීරු ගහසතු ේඵන්ධගඹන් ව 

ගඹෝජනහ- ිළිතඵ  හකච්ඡහ කයන ගේ අසථහගේදී භභ 

වන් කයන්න ඕනෆ, ය කයන්ර  මට  ප්රලථභගඹන් ඵ්ගදක් ඳනහ 

තිබුගණ් නළති ඵ. භෆත කහරග දී තභයි රිඹඹ  5ක ඵ්ගදක් 

දළේගේ. දළන් ඒක  අධිබහයඹක් එකතු කිරීගභන් රිඹඹ  5  තිබුු  

ඵ්ගද රිඹඹ  10  ළඩි කයරහ තිගඵනහ.  

ගරු අභහත—තුභහ කථහ කයන වි  වන් කශහ, ගේ ගර්ගු ඵ්ගද 

ළඩි කයන්න ගවරතු, ආදහඹභ උඳඹහ ගළනීභ  ක ආනඹන ඳහරනඹ 

කිරීභ  ක කිඹරහ. ආදහඹභ උඳඹහ ගළනීභ ගළන අිළ රිඹලු ගදනහ භ 
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ඳහර්ලිගේන්තු 

ේපූර්ණගඹන්භ ඳළවළිලලියි.  ඵදු ළඩි කශහභ ඊ  ළඩිඹ ආදහඹභක් 

රළගඵනහ. ආනඹනඹ ඳහරනඹ කයන්න ගරහ තිගඵන්ගන් 

අඳනඹනඹ කඩහ ළටීභ නිහයි. භභ ගභතළනදී 'කඩහළටීභ' කිඹන 

චනඹ බහවිත කයනහ.  අිළ ඵළලුගො ක, අවුරුදු ර්ඳඹක  

ප්රලථභගඹන් -අවුරුදු දවඹක  විතය ඉවතදී- දශ ග්ගශීඹ 

නිසඳහදනගඹන් රිඹඹ  34ක්, රිඹඹ  35ක් විතය වුණහ, ගේ යගට් 

අඳනඹනඹ. අද එඹ රිඹඹ  16 දක්හ ඳවත ළටිරහ තිගඵනහ. 

අඳනඹනග  කඩහ ළටීභක් අනිහර්ඹගඹන්භ තිගඵනහ. ඒ නිහ 

දළන් ආනඹනඹ සීභහ කයන්න රිදු ගරහ තිගඵනහ. ගේක 

ආනඹනග  ප්රලලසනඹක් ගනොගයි, ගේක අඳනඹනඹ ිළිතඵ 

තිගඵන ප්රලලසනඹක්. තයගකහරී ගරෝකඹ ක එක්ක අඳ  අගේ 

අඳනඹනඹ ළඩි කයන්න ඵළරි ගරහ තිගඵනහ.  

මූරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, ඒ හග භ කිේහ, ඵ්ගදක් 

ගනු  අධිබහයඹක් දළේභහ කිඹරහ. ඒක  ගවරතු වළටිඹ  ඒ 

අධිබහයඹ අයින් කයන්න ගරගවරියි කිඹරහ කිේහ.  භභ හිතන 

වළටිඹ  ඒ අධිබහයඹ අයින් කයන්න ගරගවරියි කිඹන එක ගරොකු 

විහිු ක්.  අඳ  කිේහ, ගරෝක ගගශ ගඳොගශර මිර ඉවශ  ඹන 

ගකො  අිළ ඉන්ධන ගළශපුේ ගහසතුක් දහන්න ඕනෆ කිඹරහ. ගරෝක 

ගගශ ගඳොගශර මිර ඳවශ  ගිඹහභ ඉන්ධන ගළශපුේ ගහසතු 

තභ ක තිඹහ ගගන ඉන්නහ. ගේහ ජනතහ ගනොභ  ඹන්න 

කයන රිඅඹහලිඹන් කිඹන එක වන් කයන්න  ඕනෆ. ඉන්ධන 

ගළශපුේ ගහසතු ක අයින් කයන්න අසථහ තිබුණහ. ගරෝක 

ගගශ ගඳොගශර මිර ඉවශ  ඹනහ; භවය ගරහ  ඳවශ  

එනහ. එගවභ නේ ඒක අයින් කයන්න ඕනෆ.  

ඒ විතයක් ගනොගයි, අිළ විදුලිඹ ගළන කල්ඳනහ කශහභ, විදුලිඹ 

අඩු විඹදභකින් නිසඳහදනඹ කයන්න  පුු න්  න්ගන් ජරඹ 

තිගඵන ප්රලභහණඹ  අනුයි.  නමු ක අිළ දන්නහ,  ළස නිහ ගේ 

ජරහල ිළරිරහ ඉතිරී ගිහිල්රහ තිගඵන ඵ. භවය තළන්ර රිඹඹ  

100ක්භ  ජරඹ තිබිරහ ක, අඩු විඹදභකින් ජර විදුලිඹ නිසඳහදනඹ 

කයන්න  පුු න් වුණ ක, ඒ ගරහගේ ඉන්ධන බහවිතගඹන් කයන 

විදුලි නිසඳහදනඹ අඩු වුණ ක ඉන්ධන ගළශපුේ ගහසතු අයින් කගශර 

නළවළ. ඉතින් ය කයන්ර  අද එකතු කයන අධිබහයඹ ක 

අනිහර්ඹගඹන්භ අයින් කයන්ගන් නළවළයි කිඹන එක වන් 

කයන්න  ඕනෆ.  ඔඹ හග  ගඵොරු ගඳොගයොන්දු ගේ ගරු බහ  

ගදන එගකන් අිළ ශකින්න  ඕනෆ.   

කවුද ගේ ය කයන් ගන්ගන්? ගේ ය කයන් මිර දී ගන්ගන් 

හභහන—ගඹන් ගේ යගට් ගඳොදු ජනතහයි.  ිලඹක ඹක් විහව කය 

ගදනගකො   මු්ගදක්, භහරඹක්, තහලිඹක්  ගන්න  ඕනෆ.  ඕනෆභ  

හසක තිඹක ගන්න පුු න්.  

 
ගරු භන්ත්රීයගඹක් 
(ரண்தைறகு உதப்தறணர் எதர்) 

(An Hon. Member) 
ශභගඹක් ළඩි විඹ  ඳ ක වුණහභ. 
 

ගරු ඉයහන් වික්රනභය කන භවතහ 
(ரண்தைறகு இரன் றக்கறத்ண) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

ඔේ, ශභගඹක් ළඩි විඹ  ඳ ක වුණහභ, ගඳොඩි දරුගක් 

ඉඳදුණහභ කන්ර  කයහබු ගදකක් දභන්න ඕනෆ. ඒ හග  

අගේක්හන් තභයි හභහන—ගඹන් ගඳොදු ජනතහ  තිගඵන්ගන්. 

ගේ එක අසථහක්. ය කතයන් ඳවුභක මිර රුිළඹල් 55,000, 

රුිළඹල් 57,000 ඉරහ රුිළඹල් 40,000ක  විතය ඳවශ ඵළසහභ  

හභහන— ගඳොදු ජනතහ   තභන්ග  ඒ අගේක්හ ඉස  කය 

ගන්න පුු න් නහ. නමු ක දළන් ඒක ඉස  ගන්ගන් නළවළ. 

යජඹ ගභොනහද කගශර? ගේ අසථහ යජඹ දළක්කහ. යජඹ  ඒ 

රහබඹ රඵහ ගන්න ඕනෆ වුණහ. යජඹ ඒ රහබඹ ගඳොදු ජනතහ  

දුන්ගන් නළවළ. ගේක තභයි ඇ කතභ ත ක කඹ.  

විගලරගඹන්භ අඩු ආදහඹේරහභීන් විලරි අසථහරදී තභන් 

ශ  තිගඵන ය කතයන් ආබයණ අයගගන ගිහිල්රහ ඵළහකුක ගවෝ 

උකස ආඹතනඹක ගවෝ තිඹරහ ඹේ කිරි මුදරක් රඵහ ගන්න ඵ 

අිළ දන්නහ. නමු ක දළන් ඒ අඹ එගර රඵහ ගන්නහ මුදර ක අඩු 

ගරහ තිගඵනහ. ගභොකද ඉසය ය කතයන් ඳවුභක  රුිළඹල් 

50,000ක් රඵහ ගන්න පුු න් නේ, අද ඳවුභක  රුිළඹල් 

20,000ක් තභයි රඵහ ගන්න  පුු න් ගන්ගන්. ඒ නිහ ඒ අඹ  

රඵහ ගන්න වළකි මූර—භඹ ටිනහකභ ක අඩු ගරහ තිගඵන 

ගභොගවොතකදී තභයි ගභළනි ඵදු ළඩි වීභක් යජඹ කයරහ 

තිගඵන්ගන්. ගේගකන් ඳවය ගවන්ගන් හභහන— ගඳොදු 

ජනතහ භයි. භව ඵළහකුගේ ගනුගදනුර  ක, අගනක් ඵළහකුර 

ගනුගදනුර  ක, ය කතයන්ලින් ගනුගදනු කයන 

—හඳහරිකඹන්  ක ගේ ඵ්ගද ඵර ඳහන්ගන් නළවළ. අිළ ගඳොඩි 

මිනිවහග  ආණ්ඩු, අිළ ගඳොඩි මිනිවහග  ආර්ථිකඹ ගගොඩ 

න නහ කිඹන එක කිඹන්නයි යජඹ වළභ තිසගරභ ෆඹේ 

කයන්ගන්. නමු ක ඇ කත භ ගේ ඵ්ගද —හඳහයර  අදහශ න්ගන් 

නළවළ. ගේක හභහන— ගඳොදු ජනතහ  ඳභණයි අදහශ න්ගන්. 

ඕනෆභ —හඳහයඹක  ය කතයන් ගන්න ක පුු න්, විකුණන්න ක 

පුු න්, රහබඹ ේපූර්ණගඹන්භ ගන්න ක පුු න්. නමු ක ගේක 

ඵර ඳහන්ගන් හභහන— මිනිසසුන්  ඳභණයි. යජඹ වළභ තිසගරභ 

ගඳන්න්න වදන්ගන් ගන ක ිකත්රනඹක්. ගේ යජඹ භවහ 

—හඳහරිකගඹෝ එක්ක මුක්කු ගව ගගන ඹන යජඹක් කිඹරහ අිළ 

වන් කයන්න  ඕනෆ. ඒ නිහ තභයි අද අඳ  ගේ ග්ගල් 

ඳහරනඹ කයන්න  ඵළරි ගරහ තිගඵන්ගන්.  

අද යහජි ක රිඹමරහිළටිඹ ඇභතිතුභහ ගනොගඹකු ක ග්ගල් ගළන 

කථහ කශහ. එක එක ග්ගල් අද ඉවශ  ගිහිල්රහ තිගඵනහ කිඹරහ 

එතුභහ කිේහ. ගයෝවල්ර තිගඵන ඇන් ප්රලභහණඹ ඉවශ ගිහිල්රහ 

තිගඵනහ ලු, වද—රුන් ප්රලභහණඹ, ගවිලඹන් ප්රලභහණඹ ඉවශ 

ගිහිල්රහ තිගඵනහ ලු. ඒ හග භ විදුලිඹ රඵහ ගදන එක ගළන එක 

එක ප්රලතිලත කිේහ. ඇ කත භ ප්රලලසනඹ ගේකයි. ගභොන යජඹ 

තිබුණ ක කල් ඹ කභ ගේහ රිඹල්රක්භ ිලයුු  නහ; ඉවශ  

ඹනහ. ඒක සබහ ධර්භගඹන්භ රිදු න ගදඹක්.  

නමු ක අද අඳ  තිගඵන ප්රලලසනඹ ඒක ගනොගයි, හභහන— 

ර්ධන ගේගඹ  ළඩිගඹන් ගේ ය  ිලයුු  ගනහද නළ්ගද කිඹන 

එකයි. හභහන— ර්ධන ගේගඹ  ඩහ ළඩිගඹන් ිලයුු  ගනහ 

කිඹරහ කිඹනහ නේ අිළ තර්ක කයරහ ගඳන්නහ එගවභ ිලයුු  

වීභක් නළවළයි කිඹරහ. 

අද යවි කරුණහනහඹක භන්ත්රීතුභහ ප්රලලසනඹක් ඇහුහ. ගභොකක්ද 

අවපු ප්රලලසනඹ? රිඹඹ  8  තිබුු  ගේ යගට් දශ ග්ගශීඹ නිසඳහදනඹ 

අවුරුදු ගදකක  ඳසගර රිඹඹ  6  ළටිරහ තිගඵනහ ගන්ද 

කිඹරහ. අද ගභොනහද භව ඵළහකුගේ අධිඳතිතුභහ ඳ කතයර  

කිඹරහ තිගඵන්ගන්. අගේ යගට් rating එක ළටිරහ කිඹරහ rating 

agency එකකින් කිේහභ, ඔහු තර්ක කයරහ rating agency එක  

ඵක නහ. Rating agency එක  ඵළණරහ වරිඹන ඹළ. මිනිසසු 

කිඹන ග්ගල් අිළ සහධීන ිළිතගන්න ඕනෆ. එගවභ නළතු 

rating agency එක  ඵක නහ. වරිඹ භ භභ ඳහගර් ඹන ගකො  

භභ නීතිඹ කළඩුගො ක ගඳොලිස,- 

 
ගරු සුජී ගරනරිහව භවතහ 
(ரண்தைறகு சுஜல ஶசணசறங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

ඒ rating agency එක ඒ ගගොල්රන්ග  එකක් ගනගභයිද? 

ඒක ඳවුගල් එකක් ගනගභයිද? 

 
ගරු ඉයහන් වික්රනභය කන භවතහ 
(ரண்தைறகு இரன் றக்கறத்ண) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

ඳවුගල් එකක් ගනගභයිද දන්ගන් නළවළ. භභ ඳහගර් ඹන ගකො  

ගඳොලිස නිරහරිගඹක් භහ නතය කයරහ භ  කිේගො ක භභ යදක් 

රිදු කශහ කිඹරහ, ඒ ගරහගේ භභ ගඳොලිස නිරධහරිඹහග  එක්ක 
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තර්ක කයරහ වරි ඹන්ගන් නළවළ. එතගකො  ඒක ගඳොලිස 

නිරධහරිඹහග  ළයිල ගවොඹනහ හග  ළඩක් ගන්. එගවභ නේ 

භව ඵළහකුගේ අධිඳති ගගගනන තර්කඹ ක ඒ හග  එකක්. 

ඇ කත භ ගේ යගට් සුදුසු අඹ සුදුසු තළන්ර  ඳ ක කයන්න  ඕනෆ. 

ගේ හග  ගඵොශ තර්ක ඉිලරිඳ ක කයන ගකො  ගනොගඹක් 

ගනොගඹක් ප්රලලසන ඇති ගනහ. 

ඔහු භහධ— නිදව ගළන වන් කශහ. භහධ— නිදව ගළන අිළ 

කිඹන්න  ඕනෆ නළවළ. ඒ ගළන ජහත—න්තය වන් කයරහ 

තිගඵනහ, අනන්ත ක ය ල් ඒක හන්දනඹ කයරහ තිගඵනහ. 

රහකහගේ භහධ— නිදව ගළන කථහ කයන්න  ගිගඹො ක ඒහ එකින් 

එක කිඹන්න  අඳ  පුු න්. ඒක ගළන කථහ කයරහ ළඩක්භ 

නළවළ. S & P ආඹතනඹ  තභයි එතුභහ ගවගගන ගවගගන ගිග . 

ගභොකද, ඒ අඹ ඇ කත කිේහභ ඒ අඹග  ළයිල ගවොඹනහ. ඇ කත 

කථහ කශහභ ග්ගලගද්රාෝහිගඹක් කිඹරහ කිඹන්න වදනහ. ඒ අඹ  

ඒගකන් ළඩක් නළවළ. සහධීන තභයි ඒ අඹ ගේහ වන් 

කයරහ තිගඵන්ගන්. නමු ක ගේක ගඵොගවොභ අහනහන්ත 

ගදඹක්. 

යහජි ක රිඹමරහිළටිඹ ඇභතිතුභහ ආර්ථිකඹ ගළන ගන ක 

ගන ක ග්ගල් කථහ කශහ. භභ ක කළභළතියි ඒ අසථහ ගන්න. ඒ, 

භවය ග්ගල්ර  ිළිතතුරු ගදන්න. විගලරගඹන්භ අද කිරි ිළටි 

ගළන විලහර ප්රලලසනඹක් තිගඵන ඵ අිළ දන්නහ. කිරි ිළටි සුදුසුද 

නළ්ගද කිඹහ ප්රලලසනඹක් තිගඵනහ. ගේක ගඵොගවොභ ළදග ක ගදඹක් 

ගර රකන්න. අිළ ජී ක ගන්ගන් භේ කිරිලින් දරුන් 

වළගදන යුගඹක ගනොගයි. කිරි ිළටිලින් දරුන් වළගදන යුගඹක 

තභයි අිළ ජී ක ගන්ගන්. ඒ නිහ අගේ දරු ඳයේඳයහ ආයක්හ 

කයන එක ග ර්භක්. ඒ නිහ තභයි ගේක ළදග ක ගන්ගන්.  

අිළ ඉරිදහ ඳ කතයර දළක්කහ, ගෞඛ— අභහත—හහලගඹන් එකක් 

කිඹනහ, ඊ  ඳසගර ITI එගකන් ව ඳර්ග ණ ආඹතනලින් 

ගන ක ග්ගල් කිඹනහ. අිළ දන්නහ, භළයි 15 ළනි දහ ගෞඛ— 

අභහත—හහලඹ නසීරන්තගඹන් ගගගනන කිරි ිළටි ඳරීක්ණඹ  

බහජන කයන්න කිඹරහ කිේහඹ කිඹන එක. ඒහ ඳරීක්ණඹ  

බහජන කයරහ ප්රලලසනඹක් තිගඵන ඵ ITI ආඹතනගඹන් ගොඹහ 

ග කතහ. DCD -Dicyandiamide - කිඹන යහඹනික ද්රා— කිරි 

ිළටිර  එකතු ගරහ තිගඵනහ කිඹරහ ඒ ඳරීක්ණගඹන් 

ගඳන්නුහ. 

ගභොනහද ගෞඛ— අභහත—හහලගඹන් කිේගේ?  Fonterra කිඹන 

multinational company එක කිඹන එක අවරහ ජනතහ  

කිඹනහ, අගේභ   ඳර්ග ණ ආඹතනග  යගඳෝර්තු ළයිලයි 

කිඹරහ. ජහත—න්තය ඳර්ග ණ ආඹතනර යගඳෝර්තු, ජහත—න්තය 

භහගේ කිඹන ග්ගල් අවන්න රෆසතියි. නමු ක අගේ යගට් 

විද—හඥඹන් කිඹන ග්ගල් අවන්න රෆසති නළ්ගද කිඹහ භහ 

තමුන්නහන්ගරරහගගන් අවනහ. වළභ තිසගරභ  යජඹ ගඳන්න්න 

වදන්ගන් අගේ යගට් අඹ   තළන ගදනහඹ කිඹන එකයි.  භභ 

අවන්න කළභළතියි, ITI  එගක් ඉන්න විගලරඥඹන්  තළන දීරහ 

තිගඵනහද කිඹරහ.  ඒ යගඳෝර්තුගේ ඳළවළිලලි කිඹහ තිගඵනහ. 

Fonterra  ගකොේඳළනිග  ප්රලධහනිගඹක් ගභගවභ කිඹහ තිගඵනහ: 

“ITI failed to adhere to the accepted specific 

methodology”.   

දස තුන වතයක  උඩදී තභයි එගවභ කිඹහ තිගඵන්ගන්.  

ඊශ  , ඒ  ගකොේඳළනිග  ත ගකගනක් ගභගවභ කිඹහ තිගඵනහ: 

"We export to more than 150 countries across the 

globe but only Sri Lanka has questioned the quality of 

our products. We have had no problem with any of the 

other countries we export to, as they accept and 

endorse our high quality standards - the hallmark of 

Fonterra".  

එගවභ තභයි ඒ භහගේර ප්රලධහනීන් කිඹහ තිගඵන්ගන්. 

අවුරුදු ගණනහක  උඩදී භභ ක ජහත—න්තය ගකොේඳළනිඹක -

ජහත—න්තය ඵළහකුක- ළඩ කශහ.  ඒ අ ක දළර්ගභන් ඳසු තභයි 

ජහතික හර්ධන ඵළහකු  ආගේ.  ගභොන ආඹතනඹ  ළඩ කශ ක 

ත—තහඹ ප්රලකහල කයන්න ඒ අඹ  දළන ගන්න  ඕනෆ.  Fonterra  

එගක්  ප්රලධහන නිරධහරින් දළන ගන්න ඕනෆ, ත— ප්රලකහල කයන්න.  

අිළ දන්නහ, අගගෝසතු 4 ළනි දහ  රුරිඹහ ක, චීනඹ ක ඒ අඹග  

කිරි ිළටි ගන්න එඳහඹ කිඹහ තවනේ කයපු ඵ. රහකහගේ 

විද—හඥඹන් ඊ  ප්රලථභගඹන් ඒක කිේහ. නමු ක අගේ යගට් අඹ 

කිේහභ ඒක  ළරකිල්රක් දළක්වුග  නළවළ. අගේ වි්ගතුන්  

ළරකිල්රක් දළක්වුග   නළවළ.  නමු ක ඒ ය ල්ර ඒහ තවනේ 

කශහ  ඳසු දළන් කිඹනහ, "ඔේ දළන් ප්රලලසනඹක් තිගඵනහ 

හගගයි" කිඹරහ. ගෞඛ— අභහත—හහලග  නිරධහරිගඹක් ගභගවභ 

කිඹහ තිගඵනහ: 

 “There are tolerable levels of DCD, cadmium or 

arsenic in salt, rice, white sugar, flour and in some 

vegetables and yams”.   

ගභොනහද එතුභහ කිඹහ තිගඵන්ගන්. එතුභහ කිඹහ  තිගඵන්ගන්, 

ගේ  ජහති කිරිඹේ ප්රලභහණඹක් අනුබ කශහ  කභක් නළවළ 

කිඹන එකයි. ගභොන විහිු ක්ද ඒක? අද GMOA එගක් 

වද—රු -ගේ යගට් වද—රු-  ඳළවළිලලිභ කිඹහ තිගඵනහ,  

"ගේහ ගනො තිබිඹ යුතුයි" කිඹරහ.    

DCDර  බින්දු කිඹරහ කිඹහ තිගඵනහ; තිත කිඹරහ කිඹහ 

තිගඵනහ, ගේ යගට් අගේභ වද—රු. කහද අිළ විලසහ 

කයන්ගන්? හභහන— ජනතහ කහද විලසහ කයන්ගන්? ගේ  

ජහති අගේ කිරි ිළටිර  විතයක් ගනොගයි, අගේ අගනකු ක ආවහය 

ද්රා—ර ක තිගඵනහ කිඹරහ වන් කයන්න  ඕනෆ. 

අිළ දන්නහ විගලරගඹන්භ  උතුරු භළද ප්රලග්ගලග , 

අනුයහධපුයඹ ආන්න ප්රලග්ගලඹ කුගඩු ගයෝගඹ හු ක් ප්රලඵර 

ඳතින ප්රලග්ගලඹක් කිඹරහ. හු ක් ගරහ  වන් කශහ,  

ගඳොගවොයර  යහඹනික ද්රා—  ජරඹ  අඩහගු වී ඒ ජරඹ ඳහනඹ 

කිරීගභන් තභයි ගේ කුගඩු ගයෝගඹ වළිලරහ තිගඵන්ගන් කිඹරහ. 

නමු ක ඒ විධිඹ  විතයක් ගනොගයි. අිළ වළභ දහභ කන ඵ ක 

ිළ හගන ක ආනික් තිගඵනහ. ගේ ගළන  ගේ ඳළ කග ක ඉන්න 

භන්ත්රීරුන් විතයක් ගනොගයි, යජඹ ඳළ කග ක භන්ත්රීරුනු ක, 

ඇභතිරුනු ක කථහ කයරහ තිගඵනහ. විගලරගඹන්භ ඳශමු ළනි 

ගේිතග  රිටින ඇභතිරුනු ක කථහ කය තිගඵනහ ගේ හග  

ප්රලලසනඹක් තිගඵනහ කිඹරහ. නමු ක යජඹ ගභොනහද කය 

තිගඵන්ගන්? ගේහ න් කයනහ. ගේහ න් කයන්න ක 

ගවරතුක් තිගඵනහ. යජඹ ව ගේ හග  —හඳහයර ඉවශ 

නිරතරර රිටින නිරධහරින් අතගර් ඹේ කිරි ේඵන්ධතහක් 

තිගඵන නිහ තභයි ගේහ න් කයන්ගන්. අඳ  තිගඵන ප්රලලසනඹ 

ඒකයි.  

කළඩ්මිඹේ කිඹන්ගන් ිළිතකහ ගයෝගඹ ඇති කයන්න පුු න් 

ද්රා—ඹක්. ඒහ තභයි ගේ ආවහයර තිගඵන්ගන්. අද ිළිතකහ 

ගයෝගග   විලහර ර්ධනඹක් තිගඵනහ. අඳ  ගේහ ළඩිගඹන්භ 

එන්ගන් ආවහය වයවහයි. මූරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, අගේ 

කුඩහ දරුන් ගේ කිරි ඳහනඹ කයන නිහ ගේ ගළන අිළ ළඩි 

ළඩිගඹන් අධහනඹ  ගඹොමු කයන්න ඕනෆ. යජඹ ගේහ තවනේ 

කයන්න ඕනෆ. ජනතහ ෆහීභ  ඳ ක න තුරු ගේ ග්ගල් ගේ 

ය   ආනඹනඹ කයන එගකන් ශකින්න ඕනෆඹ කිඹරහ භහ 

වන් කයනහ.  

 ඊග  Fonterra ගකොේඳළනිඹ ඳශමු ළනි තහ  වන් 

කශහ, චීනඹ , රුරිඹහ  විතයක් ගනොගයි, ය ල් කිහිඳඹක භ 

ගේ  කිරි ිළටි ඹහ තිගඵනහ කිඹරහ. දළන් ප්රලලසනඹක් තිගඵනහ,   

යහඹනික ද්රා— ගේ ය   ගගන ඒභ ගළන ක, ඒහග  බහවිතඹ 
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ගළන ක.   යහඹනික ගඳොගවොයලින්  ආනික් ළනි එක එක ද්රා— 

ළඩි ළඩිගඹන් අගේ තුයර  එකතු න ප්රලලසනඹ තිගඵනහ. ඒ 

හග භ දළන් ගේ කිරි ිළටිර ක එළනි ප්රලලසනඹක් තිගඵනහ.  

අද භහ ගේ කථහ කයන ගභොගවොත න වි  ළලිගේරිඹ 
ප්රලග්ගලග  අවුරුදු 18ක ශි—ඹකුග   භ ත ග්ගවඹ භභදහන 

කයනහ. දස ගදකක  උඩදී, එනේ ඳුදහ භභ ඒ නි  ගිඹහ. ඒ 
අසථහ ඔහුග  භ ත ග්ගවඹ නි  ගගගනන අසථහ.  ඔහු 
අගඳො උස ගඳශ විබහගඹ ලිඹන්න රිටි ශි—ගඹක්. ඒ 
ගදභහිළඹන්ග  ඵරහගඳොගයො කතු ේපූර්ණගඹන්භ නළති ගරහ 
තිගඵනහ. ඔහු ඒ ප්රලග්ගලග  තිබුු  උ්ගගඝෝණර  ක 
ේඵන්ධ ගකගනක් ගනොගයි. ගකොශම ඳහරක ඉගගන ගන්නහ 
ශි—ගඹක්. අවුරුදු 18ක, 19ක දරුගක් වුණහභ ගගේ ගවෝ 
නගයග  ගභොනහ ගවෝ කරඵරඹක් තිගඵන ගකො  නළ කනේ 
ගභොනහ ගවෝ ගදඹක් රිදු න ගකො   ඳහය  ඵළවළරහ ඵරනහ. 

ඔහුග  ජීවිතඹ අහිමි වුණහ. ඔහු විතයක් ගනොගයි, ත ක 
ගදගදනකුග  ජීවිත ක එක්ක දළන භ තුන් ගදනකුග  ජීවිත අහිමි 
ගරහ තිගඵනහ. ගභොනහද ඇ කත භ ගේ ප්රලග්ගලග  මිනිසසු 
කගශර? ඔවුන් ඉල්ලුගේ ජරඹ. ඔවුන්  රළබුගණ් ගඩි උණ්ඩඹක්. 
ගේක ගඵොගවොභ අහනහන්ත රි්ගධිඹක්. ගේගක් මූලික ප්රලලසනඹ 
ගභොකක්ද?  විලහර කර්භහන්ත ගළන  ප්රලලසනඹක් තිගඵනහ.  ගේ 
විලහර කර්භහන්තර තිගඵන යහඹනික ද්රා— ව අඳ ද්රා— අගේ 
ඳ  ක, අගේ ජරඹ  ක එකතු ගන්ගන් ගකොගවොභද කිඹරහ 
ප්රලලසනඹක් තිගඵනහ. අද ප්රලලසනඹ තිගඵන්ගන්,  ගවරලීස භහගගේ 

ඩිේ ගප්රලොඩක්ට්ස ආඹතනඹ  ඳභණක් ගනොගයි. ඊ  ළඩිඹ විලහර 
ප්රලලසන තිගඵන ආඹතන තිගඵනහ. භහ ඒ ආඹතන අද වන් 
කයන්ගන් නළවළ.  

නමු ක භභ යජගඹන් ඉල්රනහ, ඒක ගළන ගොඹරහ ඵරන්න 
කිඹරහ.  ඒ ආඹතන ගළන විසතය අඳ ශ  තිගඵනහ. භවය ඒහ 
ජහත—න්තය ආඹතන, භවය ඒහ ග්ගශීඹ ආඹතන. ඒ අඹ ඒ 
ප්රලමිතිඹ , සුදුසු ක්රනභඹ  ඒ අඳ ද්රා— විනහල කයන්ගන් නළති ප්රලලසනඹ 
තිගඵනහ. තුන් ගදගනකු භළරුණහ. ඳණවක  ඩහ ගයෝවල්ගත 
ගරහ තිගඵනහ. අිළ ඳහනඹ කයන ජරග  pH අගඹ 6 -7 ඩහ 
ළඩි ගන්න ඕනෆ. නමු ක ඒ ප්රලග්ගලග  ජරග  pH අගඹ 4  
ඵළවළරහ තිගඵන්ගන්. ඔඹ factory එක ආන්න එඹ 3  ඵළවළරහ 
තිගඵනහ. අගේ රන්ත අරගිඹන්න නිගඹෝජ— අභහත—තුභහග  
භහධ— ගල්කේ ගයෝහිත භවතහ ක වන් කශහ ඔහුග  අ ක 
දළර්ගභන්, ගේ ජරඹ බීභ නුසුදුසුයි කිඹරහ. ගවරතු ගළන ඔහු 
ප්රලකහල කගශර නළවළ. නමු ක ඒහ නුසුදුසුයි කිඹරහ වන් කයරහ 
තිගඵනහ. දළන් අිළ ගේ ගවරතු තභයි ගොඹහ ගන්න  ඕනෆ. භභ 
අවන්න කළභළතියි, ඒ ජනතහ උ්ගගඝෝණඹ කයන වි  -ඊග  
අගේ විඳක් නහඹකතුභහ ක ගේ ගළන ඇහුහ-  ඒක ගඳොලීරිගඹන් 
නතය කගශර නළ කග ක, සීභහ කගශර නළ කග ක ඇයි කිඹහ.  රිවිල් 
උ්ගගඝෝණඹක  වමුදහ ඹළේගේ ඇයි? වමුදහගේ ර්ර්තිඹ 
අභහනඹ  රක් කයන තීයණඹක් ඒ අසථහගේදී කවුරුන් ගවෝ 
ග කතහ. හකච්ඡහගන්, ජර ප්රලවහයලින්, ඵළ න් ගඳොලුලින්, 
නිලසප්රලබ උණ්ඩලින් වින්න  තිබුු  ප්රලලසනඹක් ගඩි 
උණ්ඩලින් වින්න යි ෆඹේ කගශර. ගේ නිහ අද විලහර 
ප්රලලසනඹක් ඇති ගරහ තිගඵනහ. ගේ තීයණඹ තුිතන් අගේ 
වමුදහගේ ර්ර්තිඹ  කු  ඳළල්රභක් එල්ර ගරහ තිගඵනහ. අිළ 
අවන්න  කළභළතියි, වමුදහ එතළන  ගඹොදන්න තීයණඹ ග කග ක 
කවුද කිඹරහ. ඒ විතයක් ගනොගයි. අිළ අවන්න  කළභළතියි, ගේ 
හග  ගඳොදු ජනතහ හභහන— උ්ගගඝෝණඹක් කයන වි  ගඩි 
උණ්ඩ බහවිත කයන්න  තීයණඹ ග කග ක කවුද කිඹරහ. කවුද 
ගේක  ග කිඹන්ගන්? ඊග  විඳක් නහඹකතුභහ ගේ ගළන 
සහධීන ඳරීක්ණඹක් ඳ කන්න  ඕනෆ කිඹරහ ඉල්ලීභක් කශහ. 
ළයිලකරුන්  දඬුේ ගදන්න  ඕනෆ. එගවභ තභයි අඳ  පුු න් 
න්ගන් අගේ වමුදහගේ ර්ර්තිඹ ආයක්හ කයන්න. ඒ ප්රලග්ගලග  
මිනිසුන් කිේහ, උතුගර් කශ ළයිල දළන් අඳ  ග කගයනහ කිඹරහ. 
ගභොකද, ඒ අසථහගේදී පු්ගගරගඹක් යදක් කශහ නේ ඒ 
පු්ගගරඹහ ේඵන්ධගඹන් ඳරීක්ණඹක් තිඹරහ, ඉන් ඳසු 

දඬුභක් ගදන්න තිබුණහ. අවුරුදු 5ක  ඳසු තභයි ත්රිuකුණහභරග  
ශි—ඹන් ඳස ගදනහග  භයණ ේඵන්ධගඹන් ළකකරුන් අ ක 
අඩහගු  අයගගන තිගඵන්ගන්. දළන් අ ක අඩහගු  අයගගන 
තිගඵනහ. [ඵහධහ කිරීභක්] භ  විනහඩි ගදකයි තිගඵන්ගන්. භභ 
ඉය කයනහ. භභ අවන  ඊශ  ප්රලලසනඹ ගේකයි. ගභොන නීතිඹ 
ඹ ග කද ගේ රිඅඹහ කගශර? වමුදහ ගඹදවගේ විලරි නීතිඹ ඹ ග කද? 
විලරි නීතිඹක් යගට් නළවළ. ඒකයි භභ ඇහුගේ. විලරි නීතිඹක් 
නළවළ. නමු ක PTA එකක් තිගඵනහ. PTA එක ඹ ග කද ගේක 
කගශර? 

 

ගරු අල්වහජ් ඒ.එච්.එේ. අසර් භවතහ 
(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

Sir, I rise to a point of Order.  
 
මූරහනහරඪ භන්ත්රීතුභහ 
(ஷனஷரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ගරු අසර් භන්ත්රීතුභහග , point of Order එක ගභොකක්ද? 

 
ගරු අල්වහජ් ඒ.එච්.එේ. අසර් භවතහ 
(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

ගරු භන්ත්රීතුභහ කිඹනහ වමුදහ උතුගර් ළරැ්ගදක් කශහ 

කිඹරහ. ඒක ිළිතගන්නහද එක් ක ජහතික ඳක්ඹ? 

 
ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(ரண்தைறகு ற கதரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
Sir, that is not a point of Order.  

 
මූරහනහරඪ භන්ත්රීතුභහ 
(ஷனஷரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ගරු භන්ත්රීතුභහ, කථහ කය ගගන ඹන්න. 

 
ගරු ඉයහන් වික්රනභය කන භවතහ 
(ரண்தைறகு இரன் றக்கறத்ண) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

භභ අවන්ගන් ගභොන නීතිඹ ඹ ග කද ගේක කගශර කිඹරහයි.   

ගේක කගශර  විලරි නීතිඹ ඹ ග කද? විලරි නීතිඹක් නළවළ. එගවභ 

නේ ගේක PTA එක ඹ ග කද කගශර? PTA එක ඹ ග ක කශහ නේ 

ත්රනසත භර්දනඹක් වළටිඹ  තභයි ගණන් ගළගනන්ගන්. එතගකො  

ළලිගේරිග , ඵළලුේභවය ත්රනසතහදීන් හිටිඹහද? අඳ  ගේක දළන 

ගන්න  ඕනෆ. ඒ නීතිඹ ක අදහශ නළවළ කිඹරහ ගඳගනනහ. දළන් 

ප්රලලසනඹ ගේකයි. ගේ කඩහ ළටීභ රිදු න්ගන් නීතිග  ඳහරනඹ 

කඩහ ළග න වි යි. නීතිඹ වළභ පු්ගගරඹහ භ එක හග  

රිඅඹහ කභක න්න  ඕනෆ. ග්ගලඳහරනඥඹහ න්න  පුු න්, 

ගඳොලීරිඹ වමුදහ න්න  පුු න්, හභහන— මිනිසුන් න්න 

පුු න්, ගල්කේරහ න්න පුු න් ගේ රිඹලු ගදනහ භ එක 

විධිඹ  නීතිඹ රිඅඹහ කභක න්න  ඕනෆ. නීතිඹ රිඅඹහ කභක 

න්ගන් නළති නිහ තභයි ගේ හග  ප්රලලසන ඇති න්ගන්. 

 
මූරහනහරඪ භන්ත්රීතුභහ 
(ஷனஷரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ගරු භන්ත්රීතුභහ, ඔඵතුභහ  රඵහ දී ඇති ගේරහ අන්. 

 
ගරු ඉයහන් වික්රනභය කන භවතහ 
(ரண்தைறகு இரன் றக்கறத்ண) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

ගවොයි, භහ අන් කයන්නේ. 
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ගභතළන තිගඵන මූලික ප්රලලසනඹ තභයි ජනතහ  විලසහඹක් 

නළතිකභ. අයිතිකරුන් ගකො ස ගගශ ගඳොගශර ඉන්න ගකො  

යහඹනහගහයලින් රළගඵන ඒ ඳරීක්ණ යගඳෝර්තු, රහබ ගවොඹන 

ගකොේඳළනිර  සහධීන රළගඵයිද නළ්ගද කිඹන ප්රලලසනඹ 

ජනතහ  ඇති ගනහ. වහල් ගළන ගන්න  පුු න්; ජරඹ ගළන 

ගන්න  පුු න්;  ඕනෆ එකක් ගළන ගන්න  පුු න්. [ඵහධහ 

කිරීභක්] නමු ක ඔඹ ප්රලලසනඹ ඇති නහ. ගඳොලීරිඹ දුර්ර 

කයන්ගන් නළති, ගඳොලීරිඹ ලක්තිභ ක කයරහ රිවිල් කහර්ඹ 

බහයඹ  ගඳොලීරිඹ ගඹොදන්න කිඹරහ නළත යක් ඉල්රමින් භහ 

නිවඬ නහ. සතුතියි. 

 
මූරහනහරඪ භන්ත්රීතුභහ 
(ஷனஷரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ඊශ   ගරු භහින්ද අභයවීය අභහත—තුභහ. 

 
[අ.බහ. 2.31] 

 
ගරු භහින්ද අභයවීය භවතහ (ආඳදහ කශභනහකයණ 
අභහත—තුභහ) 
(ரண்தைறகு  யறந் அவீ - அணர்த் தொகரஷத்து 

அஷச்சர்)  

(The Hon. Mahinda Amaraweera - Minister of Disaster 

Management)  

මූරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, අද ගේ විහදඹ  ගනු 

රඵන්ගන් 1962 අහක 19 දයන ආදහඹේ හයක්ණඹ ආඥහඳනත 

ඹ ග ක ව ගඹෝජනහක්. ඒ ගඹෝජනහ ේඵන්ධගඹන් කථහක් 

කයන්න තභයි භහ සදහනේ ගරහ හිටිග . නමු ක භ  ගඳනුණහ, 

ඉයහන් වික්රනභය කන භන්ත්රීතුභහ අද ගන දහ හග  කථහක  

සදහනේ ගරහ ඇවිල්රහ නළති ඵ. වළභ තළනින්භ කරුු  අයගගන  

ළරැිල තර්ක ඉිලරිඳ ක කයන ගභන් ආණ්ඩු  ප්රලවහය එල්ර කයන්න 

තභයි එතුභහ ඵරහගඳොගයො කතු වුගණ්. ඒ නිහ ආණ්ඩුගේ 

අභහත—යගඹකු විධිඹ   භග  යුතුකභක් තිගඵනහ, භග  කථහ 

ඳගකරහ එතුභහ කිේ කහයණහ ර්ඳඹක  ිළිතතුරු ළඳයීභ . 

එතුභහ අහන කශ තළනින්භ භහ ඳ න් ගන්නේ. එතුභහ යතුඳසර 

රි්ගධිඹ ිළිතඵ කිේහ.  එතුභහ ගකොතයේ ඳයසඳය විගයෝධී 

කථහක්ද කගශර, මූරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි? ගේ 

ඳහර්ලිගේන්තුගේදී වළභ දහභ ගඳොලීරිඹ  ඵක නහ. වළභ දහභ 

ගඳොලීරිඹ ලක්තිභ ක කයනහ ළඩියි කිඹරහ ගචෝදනහ කයනහ. 

එගවභ ගචෝදනහ කයන භන්ත්රීතුභහ අද කිඹනහ, ගඳොලීරිඹ 

ලක්තිභ ක කයන්න කිඹරහ. ඒ විතයක් ගනොගයි, ගේ ය   

ත්රනසතහදීන්ගගන් මුදහ ගගන ගේ ය   හභඹ ඇති කශ, ගරෝකග  

රිටින ආදර්ල කභ වමුදහක් විධිඹ  විනඹක් හිත යු්ගධඹ 

ජඹග්රාවණඹ කශ, හභහන— මිනිසුන්  හිරිවළයඹක් ගනොන 

ආකහයගඹන් ජනතහ ඉන් මුදහ ගගන ඒ  න ජඹග්රාවණඹ කශ 

යණ වි රුගෝ අද වෆල්ලු  ඳ ක කයමින් එතුභහ කථහ  කශහ. ඒ 

ිළිතඵ අඳ කනගහටු නහ. එක් ක ජහතික ඳක්ඹ එදහ ක 

එගවභ තභයි. එදහ යු්ගධඹ ජඹග්රාවණඹ කයන්න ඹන ගරහගේ 

අලිභහකඩයි, ඳහභහකඩයි ඳ රහ ග කතහ; භළදච්ිකඹ ඳ රහ 

ග කතහ. ිලගින් ිලග භ රිරහතුය තුය ශක් කිඹරහ කිේ 

නහඹකගඹක් හිටිඹහ. ඒ ත ක කඹ අද ක ගනස ගරහ නළතළයි 

කිඹන කහයණඹ තභයි එතුභහග  කථහ ක එක්ක අඳ  ඳළවළිලලි 

ගඳගනන්න තිගඵන්ගන්.  

ගරු ඉයහන් වික්රනභය කන භන්ත්රීතුභනි, ඔඵතුභහ ගේ ගරු 

බහගන් ඹන්ගන් නළති ගඳොඩ්ඩක් ඉන්න. ඔඵතුභහ කිේ ළරැිල 

ගගොඩහක් තිගඵනහ. භ  ඒහ  උ කතය ගදන්න ඕනෆ. භහ කිඹමින් 

රිටි කහයණඹ ගභතළනින් අහන කයනහ. ගේ යතුඳසර 

රි්ගධිග දී ඹේ ළරැ්ගදක් කහග  ගවෝ ඳහර්ලසඹකින් රිදු ගරහ 

තිගඵනහ නේ යජඹ විධිඹ  අඳ ඒ අඹ ආයක්හ කයන්ගන් 

නළති ඒ අඹ  නිරි දඬුේ රඵහ ගදන්න ක යුතු කයනහඹ කිඹන 

කහයණඹ අඳ ඉතහභ ක ග ර්ගභන් කිඹනහ. එභ තරුණඹන් මිඹ 

ඹෆභ ජනහධිඳතිතුභහ ක, යජඹ ක තුටු න කහයණඹක් 

ගනොගයි. අඳ ඒ ගළන කනගහටු -ගලෝක- නහ. නමු ක අඳ 

දන්නහ, එක් ක ජහතික ඳක් ඹ  ගේ කහයණඹ ගළන තුටු න 

ඵ. තභ දුයකථන ඇභතුේ ිලදී ඵරනහ, ගයෝවගල් රිටින ත 

ගකගනකුග  ඳණ ගිහිල්රහද කිඹරහ. එක් ක ජහතික ඳක්ඹ 

එයින් කහරකණ්ක  න්ගතෝඹක් තභයි  රඵහ ගන්න ඹන්ගන්.  

මූරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, ඒ වුණහ  එභ ප්රලග්ගලග  

ජනතහ යජඹ  එගයහි ක යුතු කයන්ගන් නළවළ. ඒ ජනතහ ගේ 

ත ක කඹ ග කරුේ අයගගන තිගඵනහ. ඒ නිහභ එක් ක ජහතික 

ඳක්ඹ  ඒගකන් ග්ගලඳහරන හරිඹක් රඵහ ගන්න ඵළවළ කිඹන 

කහයණඹ ක භහ ගේ අසථහගේදී වන් කයන්න කළභළතියි.  

මූරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, ඒ හග භ ත්රිuකුණහභරග  

රිසුන් භළරීභක් ිළිතඵ එතුභහ කිේහ. ඒ රි්ගධිඹ ේඵන්ධ 

ඵරන්න, ඒක ක ගකොගවොභද ගශඳන්න වළදුගේ කිඹරහ. භ  ගේහ 

ග කගයන්ගන් නළවළ. විලසවිද—හර රිසුන් ඳස ගදගනකු ඝහතනඹ 

වුණහ කිඹරහ ගරොකු කථහ ඵවක් තිබුණහ. ඒ ේඵන්ධගඹන් කිරිභ 

යහජකහරිඹක් ගන්ගන් නළවළ, ඒ ගළන ගවිල්රක් ඵළලිල්රක් 

නළවළ කිඹරහ තභයි ගචෝදනහ තිබුගණ්. ආණ්ඩු ඒ 

ේඵන්ධගඹන් ග කත ළදග ක තීන්දුක් තභයි ඒ ිළිතඵ ළක 

කයන කණ්ඩහඹභ අ ක අඩහගු  අයගගන අධිකයණ නිගඹෝග භත 

යක්ෂිත ඵන්ධනහගහයගත කිරීභ. ඒක ළරැ්ගදක්ද? ගරු ඉයහන් 

වික්රනභය කන භන්ත්රීතුභනි, තමුන්නහන්ගර කිඹන්ගන් ඒක ගවො 

නළති ගදඹක් කිඹරහද? වමුදහ වුණ ක, ගන කවුරු වුණ ක, 

ගඳොලීරිඹ වුණ ක ළරැ්ගදක් කයරහ තිගඵනහ නේ ඒ අඹ ආයක්හ 

කයන්න අඳ ක යුතු කයන්ගන් නළවළ.  

ප්රලජහතන්ත්රනහදඹ තිගඵන ගේ යගට් ඒ වළභ ආඹතනඹකභ ළයිල 

තිගඵන්න පුු න්. භළති ඇභතිරුන්ග  ළයිල තිගඵන්න පුු න්, 

ඳහර්ලිගේන්තුගේ ළයිල තිගඵන්න පුු න්, ඳශහ ක බහගේ ගවෝ 

ප්රලහග්ගශීඹ බහගේ ළයිල තිගඵන්න පුු න්. එක් ගකනකුගගන්, 

ගදගදගනකුගගන් ළයිල න්න පුු න්. වළඵළයි භසතඹක් විධිඹ  

අයගගන රිඹලුභ ගදනහ ළයිලයි කිඹන්න ඵළවළ ගන්. වමුදහර 

කඩහකේඳල්කහරි රිඅඹහර  භළිලව ක න අතගශොසක් ඉන්න ඵ 

අිළ දන්නහ. ගඳොලීරිර ක එගවභ ඉන්නහ. භවය නිරධහරින් 

ග්ගලඳහරන වුභනහ භත වළරිගයන ඵ ක අිළ දන්නහ.  

ග්ගලඳහරන අයමුු  හක්හ ක කය ගළනීභ වහ වළරිගයන 

කණ්ඩහඹභකු ක ඉන්න ඵ අිළ ගවො භ දන්නහ. නමු ක ඒ 

රිඹල්ගල්භ ග ර්භ බහය ගන්න ඕනෆ යජඹද? අගේ යජඹ ග 

ර්ගභන් ක යුතු කයනහ විතයක් ගනොගයි, මිඹ ගිඹ අඹ 

ගනුගන් හධහයණඹ ඉස  කයනහ හග භ ළයිලකරුන්  

දඬුේ රඵහ දීභ ක අනිහර්ඹගඹන්භ කයනහ කිඹන එක ක භහ ගේ 

අසථහගේදී වන් කයන්න කළභළතියි.  

අද ඉිලරිඳ ක කශ ගර්ගු ආඥහඳනත ඹ ග ක ගඹෝජනහ ගළන 

කථහ කයමින් ය කතයන් ේඵන්ධ ක කහයණහ ර්ඳඹක් ගරු ඉයහන් 

වික්රනභය කන භන්ත්රීතුභහ කිේහ. ඒහ ක ඳයසඳයයි මූරහනහරඪ ගරු 

භන්ත්රීතුභනි. ගේ ඵ්ගද ගවන එක ගවො නළවළ; ඒක ආඳහු අඩු 

කයන්ගන් නළවළ කිඹරහ එතුභහ කිඹනහ. ඒක  උදහවයණ ක 

ගගනළල්රහ ගඳන්වහ. ඉන්ධන ව ය කතයන් කිඹන කහයණහ ගදක 

එතුභහ හන්දනඹ කයන්න ඹනහ. ඒ හග භ එතුභහ කිඹනහ, 

දළන් ඳවුභක් උගස තඵන්න න්ගන් අඩු මුදරක  කිඹරහ. ඒ අතය 

තිගඵන ේඵන්ධඹ ගභොකක්ද? එතුභහ කිඹන විධිඹ  ඳවුභක් 

රුිළඹල් 20,000  උගස තඵන්න න්ගන් ය කතයන් මිර අඩු වීභ 

නිහ ගන්. එතුභහ කිඹනහ, ඒ මිනිසුන් අයණ ගරහ ලු. එගවභ 

නේ උගස තඵන්න ඹන මිනිවහ අයණ ගරහ තිගඵන්ගන් 

ය කතයන් මිර අඩු වීභ නිහයි. ඒක නිහ තභයි දළන් ය කතයන්ර  

ඵ්ගදක් ඳනරහ තිගඵන්ගන්. ය කතයන් මිර රිඹඹ  30කින් අඩු 

න ගකො  රිඹඹ  10ක් ඵදු මුදල් ලගඹන් ගන්නහ. ගභගතක් 
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කරක් කිරිභ ඵ්ගදක් ග කග ක නළවළ. එතුභහ ත අත—ඹක් කිේහ. 

ය කතයන්ර  ඳනපු ඵදු අදහශ න්ගන් එක ගකොට්ඨහඹක  

විතයයි ලු. —හඳහරිකඹන්  අදහශ න්ගන් නළවළ ලු. ය කතයන් 

ගනුගදනු  කයන අඹ , භවහ ඳරිභහණග  ගනුගදනු කයන අඹ  

අදහශ න්ගන් නළවළ කිඹරහ ේපූර්ණ අත—ඹක් එතුභහ කිේහ. 

මූරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, භභ ක පුදුභ වුණහ. භහ යහජ— 

නිරධහරින්  ගන් ව කුටිග  ඉන්න මුදල් අභහත—හහලග  

නිරධහරින්ගගන් ගිහින් විභසුහ, දෆළ්ගද  ගදන්න ය කතයන් 

ඵඩුක් වදහ ගන්නහ හභහන— මිනිසුන්  විතයද ගේ ඵ්ගද, 

—හඳහරිකඹන්  ගේ ඵ්ගද නළ්ගද, කවුරු ගවෝ ගේ ඵ්ගගදන් 

ගේගයනහද, ජහහයේකහයඹන් ගේ ඵ්ගගදන්  ගේගයනහද, 

ආණ්ඩුගේ එගවභ භළිලව ක වීභක් තිගඵනහද කිඹරහ. එ ගවභ 

කහ  ක විගලර කඹක් නළවළ කිඹරහ ඒ අඹ කිේහ. ගන දහ 

ගභතළන ළදග ක විධිඹ  කථහ කයන ගරු ඉයහන් වික්රනභය කන 

භන්ත්රීතුභහ  අද කථහ වදහ ගගන එන්න ඵළරි වුණ නිහ 

ේපූර්ණගඹන් ගඵොරු ටිකක් කිේ එක තභයි කගශර.  එතුභහ ඒ 

කිේගේ අත—ඹක් ඵ ඳළවළිලලි ගඳගනනහ.   

මූරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, අිළ ඵ්ගදක් ඳනන්ගන් වළභ 

ගකනකු භ ඒ ඵ්ගද අදහශ න විධිඹ යි. ඒක එක කණ්ඩහඹභක  

සීභහ ගන්ගන් නළවළ. වළභ ක්ගරත්රනඹක් ිලවහභ ඵරරහ තභයි ඒ 

ක යු කත කයන්ගන්. ය කතයන් විලහර ප්රලභහණඹක් ගේ යටින් 

ඉන්ිලඹහ ඇතුු  ය ල්ර  ගගනි ඹන ඵ අිළ දන්නහ. ගේ 

ය   ඵදු නළතු ය කතයන් ගගනළල්රහ, ගේ යටින් ගන 

ය ල්ර  ඹන ඵ අිළ දන්නහ. ගේ ඵ්ගද ඳනන්න එක 

ගවරතුක් ඵ  ඳ ක වුගණ් ඒකයි. ගභොකද, ඒ ජහහයේකහයඹන්  

ඉඩ ගනොගදන්න ඕනෆ නිහයි. දළන් ජහහයේකහයඹන්ග  ඳළ කත 

අයගගන තිගඵන්ගන් අිළ ගනොගයි, එක් ක ජහතික ඳක්ඹයි. භ  

ඳළවළිලලි ගඳගනන්ගන් ඒකයි.  

මූරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, ළලිගේරිඹ රි්ගධිග ිල ක 

කිේගේ, ගකොේඳළනිකහයගඹෝ අල්රහ ගගන ඉන්නහ; 

ගකොේඳළනිකහයගඹෝ හිත ක ගරහ ඉන්නහ; ඒ ගකොේඳළනිඹ 

ආයේබ කශ එක ළයිලයි කිඹරහයි. එගවභ නේ  හු ක් ගකොේඳළනි 

ආයේබ කගශර තමුන්නහන්ගරරහග  කහරග  ගන්. ඒ කහරග  ඒහ 

හිතුගේ නළ්ගද? අගේ කහරග  ක ගකොේඳළනි ඳ න් ගන්නහ. ඒක 

ිලග භ ගගනි ඹන ළඩ ිළිතගශක්. එතුභන්රහ කථහ කයන්ගන් ගේ 

ඔක්ගකෝභ අඳභ වදහ ග කත ග්ගල් හග යි.  

මූරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, දළන් වල්ර ආනික් 

තිගඵන්ගන ක අගේ ආණ්ඩු නිහ ලු. එතගකො  

තමුන්නහන්ගරරහග  ආණ්ඩු කහරග  ආනික් තිබුගණ් නළ්ගද? 

දළන් ආනික් තිගඵනහ නේ, කිරි ිළටිර ලරීයඹ  අහිතකය 

ද්රා—ඹක් තිගඵනහ නේ ඒහ ක තිගඵන්ගන් අගේ ආණ්ඩු නිහද? 

නළවළ, මූරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි. ඒහ වළභ කහරග භ 

තිබුණහ; තිගඵන ග්ගල්. වළඵළයි ඒ කහරග  ඒහ ිළිතඵ ගොඹහ 

ඵළලීභක් කගශර නළවළ. දළන් ඒහ ගළන ගොඹහ ඵරනහ. ඒක 

ගවොයි. ඒ ක ගොඹහ ඵරන්ගන්, ඒහ ගළන කථහ කයන්ගන් විරු්ගධ 

ඳක්ඹ ගනොගයි. අගේභ ආණ්ඩුගේ ඉන්න වවුල්කහය ඳක්, 

අගේභ ආණ්ඩුගේ භළති ඇභතිරු තභයි ඒ අදවස ඉිලරිඳ ක 

කයන්ගන්. ඒක ගවො ත ක කඹක්. ගභොකද, අද විඳක්ග  

කහර්ඹඹ විඳක්ඹ කයන්ගන් නළවළ ගන්. දළන් ඵරන්න ගේ බහ 

ගර්බග  විඳක්ඹ නිගඹෝජනඹ කයන්න ඉන්ගන් කවුද කිඹරහ.   

යවි කරුණහනහඹක භන්ත්රීතුභහ විතයයි. ඊශ  කථහ එතුභහ  නිහ 

එතුභහ ඉන්නහ. අඩු ගණගන් ත කවුරු ගවෝ ගභතළන ඉන්න 

ඕනෆ ගන්. ඒ නිහ අිළ ඳළවළිලලි කිඹන්න කළභළතියි, දළන් 

විඳක්ග  කහර්ඹ බහයඹ කයන්න ගරහ තිගඵන්ගන් අඳ යි කිඹහ. 

අිළ  විඳක්ග  කහර්ඹ බහයඹ කයනහ. අගේ කණ්ඩහඹේ ඒ 

ගනුගන් ක යුතු කයනහ. අිළ ඒ ිළිතඵ ආඩේඵය නහ.  

අද ගේ ගතොයතුරු ගොඹරහ දුන්ගන් එතුභන්රහ ගනොගයි. 

වල්ර ඹේ වි ද්රා—ඹක් තිගඵනහ නේ, කිරි ිළටිර වික් 

තිගඵනහ නේ ඒ ිළිතඵ කථහ කගශර අගේ ආණ්ඩුගේභ කට්ටිඹ. 

ඒක ගවො ත ක කඹක්. විඳක්ග  කහර්ඹ බහයඹ දළන් අිළ බහය 

ගගනයි තිගඵන්ගන්. ඒ නිහ  ගේහ ගේ ආණ්ඩු නිහ ක, ගේ 

ආණ්ඩු කහරග  විතයක් ඇති වුණ ගදඹක් ක ගනොගයි 

මූරහනහරුඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි. ගේහ කහරඹක් තිසගර තිබුණ 

ග්ගල්. වළඵළයි, ඒහ ඳහරනඹ කයන්න අිළ විවිධ රිඅඹහ භහර්ග 

අයගගන තිගඵනහ. දළන් ඵරන්න, ිලඹය කිරි ප්රලචලිත කයන්න අිළ 

ගගනහපු ළඩ ිළිතගශ. ගේ බහණ්ඩ හු ක් ඳහවිච්ික කයන්න ඳ න් 

ග කග ක ගකොයි කහරග ද කිඹරහ අිළ රිහිඳ ක කයන්න ඕනෆ. ක මි 

නහලක ගේහ, ල් නහලක ගේහ,  ිළටි කිරි ගේහ ගේ ගඵොගවෝ 

ග්ගල් ඳහවිච්ික කයන්න ඳ න් ග කග ක 1977න් ඳසගර. ඊ  

ඉසය එගවභ ත ක කඹක් තිබුගණ් නළවළ. අගේ ගහර  ගේ 

තයේ ක මි නහලක ගඹදුගේ නළවළ; ගේ තයේ ල් නහලක ගඹදුගේ 

නළවළ. ඒ ගකොේඳළනි අිළ ගගනහපු ඒහ ගනොගයි. ඒහ  ගගනහගේ 

ඒ ගගොල්රන්ග  කහරඹ තුශයි. ඒ කහරඹ තුශ තභයි ඒහ ඳහවිච්ික 

කයන්න ඳ න් ග කග ක. ඒ විතයක් ගනොගයි, ිළටි කිරිර  අඳ 

හුරු කයන ත ක කඹක් ඒ කහරඹ තුශ නිර්භහණඹ වුණහ; ග්ගශීඹ 

කිරි ගගොවිඹහ අකර්භන— කශහ. දළන් නළත ක අිළ ග්ගශීඹ කිරි 

ගගොවිඹහ ලක්තිභ ක කයනහ. ර්ගඹන් ර්ඹ ගේ ය   කිරි 

ගඹන් ගගන්හ ගනිමින් කිරි ගගොවිඹහ ලක්තිභ ක කයන ළඩ 

ිළිතගශ ක එක්ක ත අවුරුදු වතයක් ඳවක් ඹන ගකො  අගේ ය   

අල— කිරිලින් ළරකිඹ යුතු ප්රලභහණඹක් ගේ ය  තුශභ 

නිසඳහදනඹ කය ගන්න පුු න් කිඹරහ අඳ  ගරොකු විලසහඹක් 

තිගඵනහ.  

ගභතුභන්රහ වළභ තිසගරභ කිඹන්ගන් යගට් හර්ධනඹක් 

නළවළ, ය  ිලයුු  න්ගන් නළවළ, ය  ඉසයව  ඹන්ගන් නළවළ 

කිඹරහයි. ඒහ තභයි කිඹන්ගන්. ඒ හග භ ණඹ ගළන කිඹනහ. 

අිළ ණඹ ගළන ඳළවළිලලි වන් කශහ. එදහ තිබුණ ණඹ 

ප්රලතිලතඹ  ඩහ අද ණඹ ප්රලතිලතඹ අඩු ගරහ.  අිළ ණඹ ගන්ගන්, 

අඳ  ණඹ ගදන්ගන් අිළ ඒ ණඹ වරිඹහකහය ගගන නිහයි. 

ගගන්න පුු න් ත ක කඹක් අඳ  තිගඵන නිහයි. ඒ හග භ ඒ 

ණඹ ගන්ගන් ගේ යගට් හර්ධනඹ යි. ගේ යගට් ඇති ගරහ 

තිගඵන ිලයුු   අිළ ගේ ණඹ උඳගඹෝගි කය ගගන තිගඵනහ.  

අද ඵරන්න, ගකොච්චය හර්ධන —හඳ ති ගේ ය  තුශ 

නිර්භහණඹ ගරහ තිගඵනහද කිඹරහ. යහඹල් ඳවක් හර්ධනඹ 

ගනහ. ගුන් ගතොටු ගඳොශක් හර්ධනඹ ගනහ. ඒ හග භ 

අද භහර්ග ඳ්ගධතිඹ සුවිගලර විධිඹ  හර්ධනඹ ගනහ. ත 

අධිගේගී භහර්ග කිහිඳඹක් කස ගනහ. සු්ගදහගගන් ඳසගර 

දුේරිඹ භහර්ග ගකොගවර  ක දීර්ඝ කය ගන්න කහ  ක පුු න් 

වුගණ් නළවළ. නමු ක අතිගරු භහින්ද යහජඳක් ජනහධිඳතිතුභහග  

ගේ යජඹ ඹ  ග ක කතයගභ දක්හ ිලගන දුේරිඹ භහර්ගග  ළඩ 

ක යුතු ගේ අවුරු්ගග්ග ආයේබ ගනහ. ඒ හග භ උතුරු දුේරිඹ 

නළත ධහනඹ කයන ත ක කඹ   ගගගනනහ. අද ඒ දුේරිඹ 

භහර්ගර විලහර හර්ධනඹක් ඇති ගනහ. ඒ හග භ හරිභහර්ග 

—හඳ ති යහශිඹක් රිඅඹහ කභක් කය තිගඵනහ. ගේ යගට් 

ක ෂිකර්භහන්තඹ ගනුගන් ප්රලධහන හරිභහර්ග —හඳ ති 11ක් 

රිඅඹහ කභක කය තිගඵනහ. මූරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, එක 

කහරඹක හි පු අගභළතියගඹක් කිඹහ තිගඵනහ, "ගේ යගට් 

කුඹුරු ගගොවිතළනින් ඳහඩුයි, ඒ නිහ කුඹුරු ගගොඩ කශහ  කභක් 

නළවළ, ඒහ හක ජ ක යුතුර   ගන්න ඕනෆ" කිඹරහ. ඒ හග භ 

ගඳොගවොය වනහධහයඹ කඳහ දළේභහ. අද අිළ ගඳොගවොය 

වනහධහයඹ රිඅඹහ කභක කයරහ, හරිභහර්ග —හඳ ති 11ක් 

හර්ථක නිභ කයරහ, ගේ භට් ගේ තිබුණ කුඩහ ළේ විලහර 

ප්රලභහණඹක් හර්ධනඹ කයරහ  තිගඵනහ. ඒ නිහ ක ගේ යගට් 

හභඹ ඇති වීගේ ප්රලතිපරඹක් විධිඹ  ක අද වී අසළන්න ළඩි 

ගරහ තිගඵනහ. දළන් අඳ  අල— වල් ප්රලභහණඹ විතයක් 

ගනොගයි, අතිරික්ත වල් ප්රලභහණඹක් අගේ ය  තුශ නිසඳහදනඹ 

ගනහ.  
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ඳසු ගිඹ කහරග  නිඹ ඹක් තිබුණහ. ඳසු ගිඹ කහරග  

ගහතුයක් තිබුණහ. කවුරු ක ඵරහ ගගන හිටිඹහ මිනිසුන්  ඵ ක 

කන්න නළති ගයි, යටින් වහල් ගගගනන්න ගයි කිඹරහ. නමු ක 

එභ ත ක කඹ තුශ වුණ ක අගේ යජඹ ග ක ඒ එඩිතය ිළඹය නිහ 

විලහර වී අසළන්නක් රඵහ ගන්න අඳ  පුු න්කභ රළබුණහ. එහි 

ප්රලතිපරඹක් විධිඹ  අද අගේ යගට් ගගොවීන් ක යුතු කයන්ගන් අඳ  

අල— වල් නිසඳහදනඹ කයන්න විතයක් ගනොගයි, 

විග්ගශිකඹන්  අල— වල් ර්ග නිසඳහදනඹ කයන්න යි. ඒ 

වහ අල— ළඩ ිළිතගශ ක අිළ ආයේබ කයනහඹ කිඹන එක 

භභ ගේ අසථහගේ වන් කයන්න කළභළතියි.  

මූරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, ඒ හග භ ගඵොගවෝ ධහන— 

ර්ග  යටින් ගගන්න ප්රලභහණඹ  දළන් ක්රනභහනුූලර අඩු ගරහ 

තිගඵනහ. අිළ මුහඇ  ගගනහගේ ිළ  යටින්. දළන් ඒහයින් රිඹඹ  

60ක් අගේ යගට් නිසඳහදනඹ කයනහ. ඵඩ ඉරිඟු අිළ  ගගනහගේ ිළ  

යටින්. දළන් අගේ යගට්  නිසඳහදනඹ රිඹඹ  100 ඉක්භහ ගිහිල්රහ 

අඳනඹන කයන්න පුු න් ත ක කඹ  ඵඩ ඉරිඟුලින් 

සඹහගඳෝෂිත ගරහ තිගඵනහ. ඒ හග භ අඳ  අල— න උඳු 

ටික අිළ දළන් නිසඳහදනඹ කය ගන්නහ. අිළ කුයක්කන් ටික ක 

යටින් ගගනහපු ජහතිඹක්. ඒ නිහ අඳ  අල— කුයක්කන් 

ප්රලභහණග  නිසඳහදනඹ ළඩි  කයමින් ඹනහ. තර ටික, ගභගන්රි 

ටික, මිරිස ටික, බී ලනු ටික, අර ටික ගන දහ  ඩහ ගේ ය  තුශ 

නිසඳහදනඹ කයන ත ක කඹක් අද නිර්භහණඹ ගරහ තිගඵන්ගන් 

භහින්ද යහජඳක් ජනහධිඳතිතුභහග  යජඹ ග ක තීන්දු නිහඹ කිඹන 

එක අිළ ඳළවළිලලි වන් කයනහ.  

එදහ ගේ නිසඳහදන ගගශ ගඳොශ  එන ගරහ  ඒ 

නිසඳහදන යටින් ගගන්න යුගඹක් තභයි තිබුගණ්. ගගොඹේ 

කළගඳන ගකො  වහල් ටික ගේ ය   ගගගනනහ. අර ගළරගන 

කහරඹ  අර ටික ගේ ය   ගගගනනහ. බී ලනු ගරන කහරඹ  

බී ලනු ගේ ය   ගගගනනහ. එගවභ යුගඹක් ති බුණහ. ඒ යුගඹ 

අන් වග  භහින්ද යහජඳක් ජනහධිඳතිතුභහග  ගේ යජඹ 

ඹ ග ක ඵ අඳ  ආඩේඵයගඹන් කිඹන්න පුු න්. ඒ නිහ තභයි 

අද ඒහ ගහ කයන්න ගගොවීන් ඳසුඵ  ගනොවී ක යුතු කයන්ගන්. 

ගගොවීන් ඒහ  ගඳරඹිරහ තිගඵනහඹ කිඹන එක ක අිළ ඳළවළිලලි 

වන් කයන්න කළභළතියි.  

මූරනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, ගේ න වි  විදුලි ඵරහගහය 

ගණනහක් වදරහ අගේ විදුලිඵර ධහරිතහ ළඩි කයමින් ජනතහ  

විදුලි ඵරඹ රඵහ දීභ විලහර ලගඹන් රි්ගධ ගනහ. යජග  

ඉරක්කඹ රඵන අවුරු්ගද අහන නගකො  වළභ ගකනකු භ 

විදුලි ඵරඹ රඵහ ගදන්නයි. ඒ හග භ ඳහනීඹ ජරඹ රඵහ ගදන්නයි. 

දළන් යතුඳසර ප්රලග්ගලග  තිගඵන්ගන් ක ඳහනීඹ ජර ගළ ලුක්. ඒ 

ගළ ලු වින්න ක්ක ක ිළඹයක  ව දීර්ඝ කහලීන 

ිළඹයක  යජඹ ප්රලගේල ගරහ තිගඵනහඹ කිඹන එක ක අිළ 

ගවො භ දන්නහ. ඒ ප්රලලසනඹ ක අඳ   හකච්ඡහ භහර්ගගඹන් විහ 

ගන්න තිබුු  ග්ගල්. අිළ ඒ ඵ ජනතහ  කිේහ. අිළ ඒ ළගඩ් 

ආයේබ කශහ. ඵවුර් භඟින් තුය දීභ ඳ න් ග කතහ. අගේ 

අභහත—හහලඹ ඒ වහ ඵවුර් 7ක් දුන්නහ. ඒ හග භ අිළ ජර  ළහකි 

දුන්නහ. ඒ රිඹල්ර රිදු කයරහ තිගඵන අතගර් තභයි ගේ 

අහනහන්ත ත ක කඹ ඇති වුගණ්. ඒ හග භ එභ ජනතහ  

නශ ජරඹ රඵහ දීභ වහ ක ගේ යජඹ ක යුතු කයයි කිඹන එක 

ගේ අසථහගේ වන් කයන්න කළභළතියි.  

මූරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, අඳ  අභතක ගන්ගන් නළවළ  

අගේ යගට් තිබුු  ත ක කඹ. යහජ— ආඹතන රිඹල්ර 

ගඳෞ්ගගලීකයණඹ කයමින් ඹන යුගඹක තභයි අිළ යජඹ බහය 

ග කග ක. ඵළහකු ටික විකුණන්න තීන්දු කයරහ තිබුණහ. යක්ණ 

භහගේ විකුණන්න තීන්දු කයරහ තිබුණහ. භවය යක්ණ භහගේ 

වික්කහ. ඒ හග භ ගතො විකුණරහ තිබුණහ. ගේ හග  යහජ— 

ආඹතන ගණනහක් විකුණහ දභමින් යහජ— අහලඹ අරිඅඹ කයරහ, 

යජග  රැකිඹහ සීභහ කයරහ, 16/1 කිඹන චක්රනගල්ඛඹ ඉිලරිඳ ක 

කයමින් රැකිඹහර  ඵහ ගළනීේ විතයක් ගනොගයි, ඇති ගන 

පුයේඳහඩු ක අගවෝරි කයන ත ක කඹක් එක  තිබුණහඹ කිඹන 

එක අිළ ගවො භ දන්නහ. එභ ක්රනභගේදඹ තිබුණහ නේ අද යහජ— 

අහලඹ කිඹරහ ගදඹක් ඉතුරු ගන්ගන් නළති ඵ ක අිළ ගවො භ 

දන්නහ. එන් යුගඹක් ඳසු කයරහ අද යහජ— අහලඹ ලක්තිභ ක 

කයරහ තිගඵන ඵ ක අිළ වන් කයන්න කළභළතියි.  

මූරනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, ඒ හග භ ඒ ගේරහගේ තිබුු  

ඵදු භහ ඳනත තුශ ගකොයි තයේ —හඳහරිකඹන්  ඵදු භහක් 

රළබුණහද කිඹන එක ගේ යගට් ජනතහ දන්නහ. බිලිඹන 

ගණනින් තභයි ඒ —හඳහරිකඹන්ග  ඵදු කඳහ වළරීභ කගශර; ඒ 

භහ රඵහ දුන්ගන්. ඒක යගට් ජනතහග  ඉල්ලීභක් ගනොගයි. 

තනිකයභ ග කතු හිතුක්කහය තීන්දුක් නිහ තභයි  —හඳහරිකඹන් 

කිහිඳ ගදගනකුග  අල—තහ භත ඵදු භහ ඳනත ගගනහගේ. ඒ 

හග භ කළරිගනෝකහයඹන්  ඵදු අඩු කයරහ, ගර්ස බුකිකහයඹන්  

ඵදු අඩු කයපු යුගඹක් තිබුු  ඵ අඳ  භතකයි. [ඵහධහ කිරීභක්] 

භග  ඳනත ඕනෆ නළවළ. තමුන්නහන්ගර වළරිරහ ඵරන්න. එක් ක 

ජහතික ඳක්ග  යනිල් වික්රනභරිහව භව කභඹහග  ආණ්ඩු කහරග  

ගර්ස බුකිකහයඹන්ග  ඵදු අඩු කගශර නළ්ගද? කළරිගනෝකහයඹන්ග  

ඵදු අඩු කගශර නළ්ගද? තමුන්නහන්ගර ඒක නළවළ කිඹනහද? භභ 

ඔේපු කයරහ ගඳන්නහ.  

මූරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, ඒ කහරග  තභයි 

කළරිගනෝකහයඹන්ග  ඵදු අඩු කගශර. ගර්ස බුකිකහයඹන්ග  ඵදු 

අඩු කගශර. ගඳොගවොය වනහධහයඹ කඳරහ ගගොවිඹහ අයණ 

ත ක කඹ  ඳ ක කගශර. හභහන— මිනිසුන්ග  ඵදු ළඩි කශහ.  ගර්ස 

බුකිකහයඹන්ග  ඵදු අඩු කගශර, කළරිගනෝකහයඹන්ග  ඵදු අඩු 

කගශර යනිල් වික්රනභරිහව භව කභඹහ ආණ්ඩු කයපු කහරග ඹ කිඹන 

එක අඳ  අභතක ගන්ගන් නළති ඵ ක භහ ඉතහ  ඳළවළිලලි 

වන් කයන්න කළභළතියි. 

මූරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, අිළ යජඹක් විධිඹ  ඳළවළිලලි 

ගේ කහයණඹ කිඹනහ. අඳ  තීයණහ කභක ගේරහක් තිගඵනහ. 

අිළ ගගන ඹන ළඩ ිළිත ගගශර ගවො, නයක ගේ යගට් ජනතහ  

ග කරුේ ගන්න පුු න් බු්ගධිඹක් තිගඵනහඹ කිඹන එකයි අගේ 

අදව. ඒ නිහ අිළ ඳළවළිලලිභ වන් කයන්න කළභළතියි, අද 

අ ගේ යජග  තිගඵන ලක්තිභ කබහඹ ගළන.  

දළන් ඵරන්න, එක් ක ජහතික ඳක්ග  ඉන්න කට්ටිඹ 

ආණ්ඩු  එනහ. දඹහරිරි ජඹගරකය භන්ත්රීතුභහ තභයි එක් ක 

ජහතික ඳක්ඹ ගනුගන් වළභ දහභ ඳහර්ලිගේන්තුගේදී කථහ 

කගශර. ගේග කභ කථහක් කගශර එතුභහ. දළන් කථහ කයන්න 

ඉන්ගන් තුන්, වතය ගදගනක් විතයයි. අද ගභොකක්ද ගරහ 

තිගඵන්ගන්? එතුභහ දළන් අගේ ඳළ කග ක. ඒ හග භ එතුභහ ඹම 

ඳශහ ක බහ භළතියණඹ  ඉිලරිඳ ක ගනහ. ඒ ඳශහ ක බහ 

රිඹල්රභ අිළ ජඹග්රාවණඹ කයනහ. ඳළවළිලලි වන් කයන්න 

කළභළතියි, ගේ භළතියණගඹන් ඳසගර  එක් ක ජහතික ඳක්ග  

ත ක භන්ත්රීරුන් ගණනහක් භහින්ද යහජඳක් ජනහධිඳතිතුභහ ක 

එක්ක එකතු ගන ඵ. අිළ ඒක ගවො භ දන්නහ. ළඩිගඹන් කෆ 

ගවන කට්ටිඹ තභයි ඩහ ගේගගඹන් එක් ක ජනතහ නිදවස 

න්ධහනඹ  එන්ගන්. ජනහධිඳතිතුභහ ගදොය ළහුගේ නළ කනේ ගේ 

දස ටික භ ත ර් ගදගනක් එනහද කිඹන එක අඳ  ඵරහ ගන්න 

තිබුණහ. 

 
මූරහනහරඪ භන්ත්රීතුභහ 
(ஷனஷரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ගරු ඇභතිතුභනි, ඔඵතුභහ  ත විනහඩි ගදකක කහරඹක් 

තිගඵනහ. 
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ඳහර්ලිගේන්තු 

ගරු භහින්ද අභයවීය භවතහ 
(ரண்தைறகு  யறந் அவீ) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

මූරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, අිළ ඳළවළිලලි වන් කයන්න 

කළභළතියි, ගේ තහගේ ඳළළ කගන භළතියණගඹන් ජනතහ 

කළභළ කත අඳ  ඵරහ ගන්න පුු න් ගේවි කිඹරහ. දළන් භවරු 

කිඹනහ, කඩින් කඩ භළතියණ තිඹනහ, ගේ භළතියණ 

ප්රලජහතන්ත්රනහදී නළවළ කිඹරහ. එළනි එක එක කථහ කිඹනහ. 

වළඵළයි ඵරඹ ගන්නහ නේ ගන්න පුු න් කඩින් කඩ තිඹන 

භළතියණලින් තභයි. එදහ දකුු  ඳශහ ක බහගේ ඳළළ කවහ 

අතුරු භළතියණඹක්. ඒ භළතියණඹ තභයි එක් ක ජහතික ඳක් 

ආණ්ඩුගේ විනහලඹ ඵ  ඳ ක වුගණ්. අගේ ආණ්ඩුක් වදන්න 

මූරහයේබඹ තළබුගේ එදහයි. එදහ යවි කරුණහනහඹක භන්ත්රීතුභහ ක 

අඳ ක එක්කයි රිටිග . එගවභ ගන්ද? ඒ ගරහගේ අඳ ක එක්ක 

එතුභහ රිටිඹහ. එතුභන්රහ කණ්ඩහඹභක් අඳ ක එක්ක රිටිඹහ. 

මූරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, එදහ දකුු  ඳශහ ක බහ 

භළතියණඹ  එක් ක ජහතික ඳක්ඹ ේපූර්ණ ආණ්ඩු ඵරඹ 

ගඹදුහ. දළන් අඳ  කිඹනහ, ආණ්ඩුගේ ඵරඹ ගඹොදනහ, 

ඇභතිරු ඹනහ, හවන ඹනහ කිඹරහ. එදහ අඳ  ගගයින් එිතඹ  

ඵහින්න ඵළරියි තිබුගණ්. අගේ මිනිසුන් ඡන්ද ගඳොත අයගගන, 

කළගල් නිදහගගන උග්ග තභයි ඡන්ද ගඳොත ඡන්ද ගඳොශ  ගගන 

ගිග . ගගල්ර  ගිහිල්රහ ඡන්ද ගඳොත උදුයහ ග කතහ, ඒ අතුරු 

භළතියණග දී. එක් ක ජහතික ඳක් ආණ්ඩුගේ ඒ ගරහගේ හි පු 

ඇභතිරුන් ඔක්ගකෝභ එදහ රිටිග  අගේ ගේර  ඇවිල්රහයි. 

අඳ  එිතඹ  ඵහින්න දුන්ගන් නළවළ. රැසවීභක් තිඹන්න දුන්ගන් 

නළවළ. නමු ක අගේ මිනිසසු වළහගි වළහගී ඡන්ද ගඳොශ  ගිඹහ. ඡන්ද 

ගඳොශ  ගිහිල්රහ දකුු  ඳශහග ක ජනතහ ඡන්දඹ දහරහ ගඳන්නුහ, 

අඳ  එක් ක ජහතික ඳක්ඹ එඳහ, අඳ ඵරඹ ගදන්ගන් ගඳොදුජන 

එක් ක ගඳයමුණ යි කිඹරහ. එතළනින් තභයි අගේ ගභන ආයේබ 

කගශර. ඒ ගභන තභයි අද ගේ තහක් දුය  ඹන්ගන්. එගවභ නේ, 

එක් ක ජහතික ඳක්ඹ  ක අඳ කිඹන්ගන්, නිකේ කිඹ කිඹහ 

ඉන්ගන් නළති පුු න් නේ එක ඳශහ ක බහක් ගවෝ ිලනරහ 

ගඳන්නන්න කිඹරහයි. එක ඳශහ ක බහක් ගනොගයි, එක 

භළතියණ ගකොට්ඨහඹක් ක එක් ක ජහතික ඳක්ඹ  ිලනන්න 

ඵළවළයි කිඹන එක භභ ගේ අසථහගේ කිඹනහ. රිඹලුභ 

භළතියණ ගකොට්ඨහලින් එක් ක ජහතික ඳක්ඹ ඳයහද ගනහ. 

ඒ නිහ අතිගරු භහින්ද යහජඳක් ජනහධිඳතිතුභහග  ක, එක් ක 

ජනතහ නිදවස න්ධහනග  ක ලක්තිභ ක වීභ ගේ භළතියණඹ 

තුිතන් ගේ යගට් ජනතහ  හග භ ජහත—න්තයඹ  ක ඵරහ ගන්න 

පුු න් ගනහඹ කිඹන එක ඳළවළිලලි කිඹමින් භභ නිවඬ 

ගනහ. සතුතියි. 

 
මූරහනහරඪ භන්ත්රීතුභහ 
(ஷனஷரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

මටශ   ගරු යවි කරුණහනහඹක භන්ත්රීතුභහ.  

 
[අ.බහ. 2.52] 

 
ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(ரண்தைறகு ற கதரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
සතුතියි, මූරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි. අද ඉිලරිඳ ක කයරහ 

තිගඵන්ගන් ඵදු ේඵන්ධ ගඹෝජනහක් වුණ ක  ග්ගලඳහරනඹ 

අනු ඨ ලි ඳළනරහ උ කතය ඳඹහ තිගඵනහඹ කිඹන එක තභයි 

ගඳගනන්න තිගඵන්ගන්. භහින්ද අභයවීය භළතිතුභහ න කතපු 

තළනින් භහ ඳ න් ගන්නේ. එදහ ඵරගඹන් ල්භ ක ගරහ හි පු 

එක් ක ජහතික ඳක්ඹ ෆ්රැළන්රිසකු උසරහ, ඒක  අල— ළඩ 

ක යුතු කයරහ, එිතඹ  එන්න ඵළවළ කිඹපු හින්දහ තභයි ගේ 

ජුණ් හ කය ගගන ඹන්ගන්. ගේකයි ඒ ජුණ් හ. ඊ  ඩහ දරුු  

භට් භ  ක යුතු රි්ගධ ගරහ ඒ ෆ්රැළන්රිසකුග  ප්රලතිවිඳහකඹ ළඩි 

කල් ඹන්න ඉසය ගරහ ඔඵතුභන්රහ  රළගේවි කිඹන එක තභයි 

අඳ  කිඹන්න පුු න් න්ගන්. ඔඵතුභන්රහ අගඳන් අවනහ 

'විඳක්ග  භන්ත්රීරුන් ගකෝ?' කිඹරහ. අගේ ඳළ කග ක ඉන්ගන් 

භන්ත්රීරුන් සීමිත ිළරියි. ඔඵතුභන්රහග  ඳළ කග ක ඉන්න 

වළ හු වභහයක් ව  ඇභතිරුන්ගගන් ර් ගදනකු  දළන් ගේ ගරු 

බහගේ ඉන්නහද? භහ දළන් ගේ ගරු බහගේදී Quorum   එක 

ඉල්ලුගො ක ගභොකද ගන්ගන්? ඔඵතුභන්රහග යි ගඹෝජනහ. 

අගේ ගනොගයි.  

 
ගරු එච්.ආර්. මිත්රනඳහර භවතහ (ඳශු ේඳ ක වහ ග්රාහමටඹ ප්රලජහ 
හර්ධන නිගඹෝජ— අභහත—තුභහ) 
(ரண்தைறகு ச். ஆர். றத்தரன  - கரல்ஷடபர்ப்தை, கறரற 

சணசதோக அதறறதத்ற தறற அஷச்சர்) 

(The Hon. H.R. Mithrapala -  Deputy Minister of Livestock 

and Rural Community Development)  

ඔඵතුභන්රහග යි විහදඹ. 

 
ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(ரண்தைறகு ற கதரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගභෝඩ කථහ. Nursery  එගක් ශභඹකුග  තයේ ක ගභොශඹක් 

නළති අඹ ගභගවර  ආහභ ගන ළගඩ් ගේක තභයි. අගේ 

ගඹෝජනහක් ඹළ ගේක? ඔන්න ඔඹ හග  නිගඹෝජ— ඇභතිරුන් 

ඉන්න නිහ තභයි ය  ඵහගකොගරො ක ගරහ තිගඵන්ගන්.  

 
ගරු එච්.ආර්. මිත්රනඳහර භවතහ  
(ரண்தைறகு ச்.ஆர். றத்றதரன)  

(The Hon. H.R. Mithrapala)  

ඔඵතුභහ තභයි වරි. 

 
ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(ரண்தைறகு ற கதரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගේ, ඔඵතුභන්රහග  ගඹෝජනහයි.  

 
ගරු එච්.ආර්. මිත්රනඳහර භවතහ  
(ரண்தைறகு ச்.ஆர். றத்றதரன)  

(The Hon. H.R. Mithrapala)  

ගේ විහදඹ කහග ද?  

 
ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(ரண்தைறகு ற கதரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
අගේ ඹළ?  

 
ගරු එච්.ආර්. මිත්රනඳහර භවතහ  
(ரண்தைறகு ச்.ஆர். றத்றதரன)  

(The Hon. H.R. Mithrapala)  

විහදඹ විඳක්ග යි.  

 
ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(ரண்தைறகு ற கதரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගකොගවොභද විඳක්ග  ගන්ගන්?  

 
ගරු එච්.ආර්. මිත්රනඳහර භවතහ  
(ரண்தைறகு ச்.ஆர். றத்றதரன)  

(The Hon. H.R. Mithrapala)  

ආණ්ඩු විහදඹ දීරහ තිගඵන්ගන් විඳක්ඹ යි. ආණ්ඩු  

ගභොක ද විහද?  
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ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(ரண்தைறகு ற கதரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඔඵතුභන්රහ හිතනහ ගේ ඵරඹ ග කග ක ඊග  කිඹරහ. අවුරුදු 

19ක් ගේ යගට් තිබුු  ේඳ ක සයහ කහරහ, එක ඳවුරක් ර්ධනඹ 

කයරහ, ඒක  'එගරභයි' කිඹරහ යජ්ජුරුගකනකු ඳ ක කයරහ දළන් 

ගභතළන කථහ කයනහ ඵේබු හග , 'අයක වුණහ, ගේක වුණහ' 

කිඹරහ. අිළ අවනහ, තුගනන් ගදකක ඵරඹක් තිඹහගගන 

ඔඵතුභන්රහ යභක් ඉල්රන්ගන් ගභොන ගකගවල් භරක ද 

කිඹරහ. ඔඵතුභන්රහ දණඹ අඩු කයරහ තිගඵනහද? දණඹ ළඩි 

ගරහ තිගඵනහ. තමුන්නහන්ගරරහ ජීන විඹදභ අඩු කයරහ 

තිගඵනහද? ජීන විඹදභ දවස ගුණඹකින් ළඩි ගරහ තිගඵනහ. 

අහිහක ගරකඹන්ග  අර්ථ හධක අයමුදර ආයක්හ කයන්න 

ගයොගන් චහනක ඉිලරිඳ ක වුණහ. ඒ අයමුදර ආයක්හ කයනහ 

ගනු  ඔහු  ගඩි උණ්ඩඹ දුන්නහ. ගේක ද යභක් 

ඉල්රන්ගන්? ඒකභ තභයි ඹම ඳශහග ක වරහත ප්රලග්ගලග  

ඇන් නී ප්රලනහන්දු භව කභඹහ  ක රි්ගධ වුගණ්. භහින්ද ිකන්තනග  

තිබුු  ගඳොගයොන්දු ව ඉන්ධන වනඹ ගදන්න කිඹරහයි 

ඉල්ලුගේ. ඒක ගදන්ගන් නළති උණ්ඩඹක් තභයි රඵහ දුන්ගන්. 

ගේක ද යභක් ඉල්රන්ගන්? ඒ හග භ තභයි විදුලිඹ ගහසතු. 

ගරෝක ගශ ගඳොගශර ඛනිජ ගතල් මිර අඩු ගන ගකො  ගභගවර 

මිර ක ත්රිuභ ලගඹන් ළඩි කශහ. ඊ  ඳසගර විදුලිඵර භණ්ඩරඹ 

ඳහඩු  දුනහ කිඹරහ විදුලිඹ ගහසතු  ළඩි කශහ. ඒ 

ේඵන්ධගඹන් විගයෝධතහ රැිතඹක් ඇති කයපු ප්රලනහන්දු භළතිතුභහ  

ගඩි තළබුහ. ගේක ද යභක් ඉල්රන්ගන්?   

දළන් ළලිගේරිග  රි්ගධිඹ ඵරන්න. මිනිසසු තුය ඉල්රනහ. 

ඒ අඹ  ගඩි උණ්ඩ ගදනහ. ඒගකන් ර් ගදගනක් නළති ගරහ 

තිගඵනහද? දළන  8 ගදගනක් නළති ගරහ තිගඵනහ. දළන  නේ 

3යි, ඒ ගගොල්ගරෝ ඉිලරිඳ ක කය තිගඵන්ගන්. අඳ  ගභයින් කුවක 

ත ේතිඹක් රළගඵනහද? අගන්, ඇභතිතුභනි! ඔඵතුභන්රහග  

ඇභතිරු නින්ගදන් ඇවිිලනහ. එක් ගකනකු  භතක නළවළයි 

කිඹනහ. ගභතළන වුගණ් ගභොකක්ද කිඹන එක ග කගයන්ගන් 

නළවළ. අිළ ගනොගයි, ඔඵතුභන්රහ අවුරුදු 19ක් ගේ ය  ඳහරනඹ 

කයරහයි තිගඵන්ගන්. තමුන්නහන්ගරරහග  ළඵෆ ත ක කඹ අඳ  

දළන ගන්න අල—යි. අද ළලිගේරිග  කු  ගකොඩි දභරහ 

තිගඵනහ. එතළන  ගඳොලීරිඹ, යුද වමුදහ ගගනහගේ ගභොක ද? 

එතළන යු්ගධඹක් ප්රලකහල කයරහ තිගඵනහද? ඉයහන් වික්රනභය කන 

භන්ත්රීතුභහ කිේහ හග  ගේගකන් ගරෝකඹ  ඔේපු නහ, ගේ 

යගට් ගභොන හග  ඳහරනඹක්ද ගගන ඹන්ගන් කිඹන එක. 

ඒකහධිඳති ඳහරනඹක් තිගඵන්ගන්. එක් ගකනකුග , ගදගදනකුග  

වුභනහ  මිනිසුන් බඹ කයරහ ඒ තුිතන් ඳහරනඹ ගගන ඹනහ. 

එක ඳළ කතකින්, ගඳොදු යහජ— භණ්ඩරග  සු්ගදන්  රහකහ  එන්න 

කිඹනහ. අනික් ඳළ කගතන් කිඹනහ, අිළ ජුණ් හ තභයි ඳහරනඹ 

කයන්ගන් කිඹරහ. දළන් ඒක  උ කතය ගදනහද? ඔඵතුභන්රහ ගේ 

ේඵන්ධගඹන් කිේ නිහ භහ ඒක  උ කතය දුන්නහ. 

සුදු ෆන්ලින් මිනිසුන් උසනහඹ කිඹරහ අිළ කිේහභ 

ඔඵතුභන්රහ නළවළයි කිේහ. ඔඵතුභන්රහ ඳ ක කයපු DIG අද 

ගභොනහද කිඹන්ගන්? "අිළ කුලිඹ  භළරුහ"යි කිඹනහ. කවුද? 

අිළද භළරුගේ? ඔහු ඔඵතුභන්රහ ඳ ක කයපු DIG ගන්. ගභොකක්ද 

කිඹන්ගන්?  

ගේ යගට් හචහයක කර්භහන්තඹ ිලයුු  කයන්න ඕනෆඹ 

කිඹනහ. එඹ ගඵොගවොභ ගවොයි. හචහයකඹන්ග  ඳළමිණීගේ 

ඉරක්කඹ රක් 10යි. එඹ ගඵොගවොභ ගවොයි. සු්ගදන්  ගේ ය   

එන්න කිඹනහ. සු්ගදන් ආපුවභ ඒ සුදු භව කභඹහ භයරහ 

ගළවළනිඹ ගන්නහ. ගභගවභද හචහයක කර්භහන්තඹ ිලයුු  

කයන්ගන්? ඒක  ගදන උ කතයඹ ගභොකක්ද? ගරු භහින්ද අභයවීය 

ඇභතිතුභහග  වේඵන්ගතො  ආනග , ජනහධිඳතිතුභහ 

නිගඹෝජනඹ කයන ිලසත්රිuක්කග  තභයි එඹ රි්ගධ වුගණ්. දළන් 

ගභොනහද කිඹන්ගන්? 

ගරු භන්ත්රීයගඹක් 
(ரண்தைறகு உதப்தறணர் எதர்) 

(An Hon. Member) 
Random incident. 

 
ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(ரண்தைறகு ற கதரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
Random incident? Now, random incidents are rapidly 

increasing all over and  becoming a normal course of 

action.  

අනික් ඳළ කගතන්, තමුන්නහන්ගරරහග  ප්රලහග්ගශීඹ බහ 

භන්ත්රීරුන් 64 ගදගනක් කයපු ඒහ ඵරන්න. එක් ගකගනක් ඳගහ 

ගන්නහ. එක් ගකගනක් ශභහ අඳචහය කයනහ. දළන් ගේ 

ේඵන්ධගඹන් ගභොනහද කයන්ගන්? ගේහ තමුන්නහන්ගරරහග  

ළරැිල ඳහරනඹ නිහ ඇති න ග්ගල්.  

මූරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, ළඩිඹ ඕනෆ නළවළ. අද ජී ක 

ගන්න, රළගඵන භහරික ළටුඳ ඇතිද කිඹහ භහ අවනහ. ළඩිදුය 

ඹන්න ඕනෆ නළවළ. ගේ ඳහර්ලිගේන්තු ඇතුගශර ළඩ කයන 

ගරකඹකු  රුිළඹල් 20,000ක, රුිළඹල් 21,000ක ළටුඳක් තභයි 

රළගඵන්ගන්. තමුන්නහන්ගරරහ ඵහ ග කතහ ඹයි ඳේගඳෝරි ගවන 

උඳහධිධහරින්  රුිළඹල් 10,000යි ගදන්ගන්. ගේ රුිළඹල් 10,000න් 

ප්රලහවන ගහසතුර  රුිළඹල් 3,000ක්, රුිළඹල් 4,000ක් ළඹ 

න්ගන් නළ්ගද?  

 
ගරු භහින්ද අභයවීය භවතහ 
(ரண்தைறகு  யறந் அவீ) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

සථිය කයරහ. 

 
ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(ரண்தைறகு ற கதரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඒ රුිළඹල් 10,000න් ප්රලහවන ගහසතු වහ රුිළඹල් 3,000ක් 

ළඹ කගශො ක ඉතිරි න්ගන් රුිළඹල් 7,000යි. රුිළඹල් 7,000කින් 

ගභොනහද කයන්න පුු න් න්ගන්?  

 
ගරු භහින්ද අභයවීය භවතහ 
(ரண்தைறகு  யறந் அவீ) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

ඔවුන් සථිය කයරහයි තිගඵන්ගන්. 

 
ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(ரண்தைறகு ற கதரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
රුිළඹල් 10,000කින් ගභොන ගකගවල් භරක් කයන්න 

පුු න්ද? [ඵහධහ කිරීභක්] භහින්ද යහජඳක් භළතිතුභහ රුිළඹල් 

2,500කින් ඳඩි ළඩි කශහද? [ඵහධහ කිරීභක්] ඳහර්ලිගේන්තුගේ ළඩ 

කයන අඹ  රළගඵන රුිළඹල් 21,000ක ළටුගඳන්  කයන්න 

පුු න් ගභොනහද? අගේ ය   හභඹ ගගනහපු ගඳොලිස නිරධහරින් 

අවුරුදු 25ක්, අවුරුදු 30ක් ළඩ කශ ක ඔවුන්ග  සථිය ඳඩිඹ 

රුිළඹල් 15,000යි. තමුන්නහන්ගරරහග  විදුලිබිර රුිළඹල් 

රක්ඹයි. ත ගභොනහ කිඹන්නද? ගභන්න ගේකයි දළන් යගට් 

තිගඵන ත ක කඹ.  

දළන් ඵරන්න. ගේ යගට් ආයක්හ  රුිළඹල් ගකෝටි 29,800ක් 

ගන් කයරහ තිගඵනහ. යු්ගධඹ කහරග  ගන් කගශර රුිළඹල් 

ගකෝටි 17,900යි. ගභොයටු නිගඹෝජනඹ කයන අගේ ජීන් 

කුභහයණතුහග ඇභතිතුභහ  ගභොනහද වුගණ්? ෆීලික්ස ගඳගර්යහ 
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ඳහර්ලිගේන්තු 

ඇභතිතුභහ  ගභොනහද කගශර?  භර්වින් රිල්හ ඇභතිතුභහග  

පුතහ  ගභොකක්ද වුගණ්? භහ තයග භ විරු්ගධ නහ, ඒ ඳවුල්ර  

STF එක ගදන එක . භර්වින් රිල්හ ඇභතිතුභහග  පුතහ ඹේ 

තළනක  ඹනහ. ඊ  ඳසගර යුද වමුදහගන්, නහවික වමුදහගන් 

ගිහින් ගවනහ. කවුද ගවන්ගන්? කවුද control කයන්ගන්? ගේහ 

ආණ්ඩු විහින් කය ගන්න ග්ගල්.  

ජනක ඵණ්ඩහය ගතන්නගකෝන් ඇභතිතුභහ ගජ—සඨ 

ඇභතියගඹක්. එතුභහ තමුන්නහන්ගරරහග  ග්ගල්ර  නිකේ 

අ ක උසන්ගන් නළවළ; කිඹන්න ඕනෆ ග්ග ක කිඹනහ. එතුභහග  

පුතහ බහඳති භයන්න වදනහ. ගඳොලීරිඹ ඒ ේඵන්ධගඹන් 

ගභොනහද කයරහ තිගඵන්ගන්? ගභන්න කඩහ ළටීභ. ගභගවභ 

කඩහ ළග න්ගන් ඳහරන ග  ිළරිරිදුබහඹක් නළති නිහයි. ගේ 

ිළරිරිදුබහඹ නළති නිහ තභයි ඔඵතුභන්රහ වළභ එක් ගකනහභ 

තභන්ග  ඉිලරි ගභන ගනුගන් න්ිලබට් ඹන් හග  අයක 

ගවොයි, ගේක ගවොයි කිඹන්ගන්. එගවභ නළ කනේ 

තමුන්නහන්ගරරහ  තිගඵන තනතුරු ක නළති ගනහ. ගේහ තභයි 

කිඹන්න තිගඵන්ගන්. ඒ ේඵන්ධගඹන් ඔඵතුභහ කිේ නිහයි 

උ කතය දුන්ගන්. එගවභ නළ කනේ විඳක්ඹක් ලගඹන් අගේ 

කහර්ඹ බහයඹ වරිවළටි කයන්ගන් නළවළයි කිඹන එක තභයි 

කිඹන්ගන්.  

ගේ ගභොගවොග ක ඔඵතුභහ හර්ධනඹ ගළන කිේහ. රුිළඹල් 

රිඹගඹන් කයන්න   පුු න් ගදඹ  රක්ඹක් විඹදේ කයරහ ඒ ගක් 

ණඹ ක ජනතහ  තභයි ගගන්න  ගන්ගන්. තභන්ග  

ප්රලග්ගලග  තිගඵන ගුන් ගතොටු ඳගශර ගුන් ඹහනහර  ඩහ අලි 

ළඩිගඹන් ඹනහ  ගන්. ල් අලි වතය ඳස ගදගනක් දක  

ඹනහ ලු. ගුන් ඹහනහ එකක් ගදකක් එනහ ලු. ඕක ද 

හර්ධනඹ? ඒ හග භ තභයි  භහගේපුය යහඹ. භහ විරි වතයක  

ඇවි ක තිගඵන්ගන් නළේ විරිඳවයි ලු. ගේක ද හර්ධනඹ?  

ඔඵතුභන්රහ  ග ක් ගරන්ගන් නළති තළනක ඳහරේ වදහවි. ගරු 

ඇභතිතුභනි, ආණ්ඩු රැක්කහ  කභක් නළවළ.  නමු ක අගේ  

යුතුකභ ය  රැර්භයි. එභ නිහ ගේ කයන හචහ, දණඹ  

න කන්න  ඕනෆ. අද යගට් ආර්ථිකඹ කඩහ ළටිරහයි 

තිගඵන්ගන්. ගේ rating agencies ලින් “B-Plus” කිඹරහ  

තිගඹන  ත ක කඹ අඩු කය තිගඵනහ. අය කිේහ හග  එතගකො  

ඵක න්ගන්  ඒ සහධීන ආඹතනර . ගේක කිේහ විතයයි, ගරු  

යහජි ක  රිඹමරහිළටිඹ ඇභතිතුභහ කරුු  ගදකක් අය ග කතහ.   

එකක් ඒක පු්ගගර ආදහඹභ.  අගනක ණඹඵයතහ. ණඹඵයතහ වහ 

ඒක  පු්ගගර ආදහඹභ හන්දනඹ කශහ.  නමු ක  යගට් භසත 

ආදහඹභ,  ජහතික  නිසඳහදනඹ  වහ  හන්දනඹ කය නළවළ.  ඒක 

රිඹඹ  17.9 රි  රිඹඹ  13.1  අඩු කය තිගඵනහ. ගේ 

ේඵන්ධගඹන් උ කතය තිගඵනහ ද? 

 මූරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, ගේ අසථහගේදී භහ 

ඉල්රන්ගන්  යගට් ආර්ථිකඹ ක භ  ගල්රේ කයන්න එඳහඹ 

කිඹන එකයි. ආර්ථිකගඹන් විතයයි ය ක ඉිලරි ගභනක් 

ේඵන්ධගඹන් ක යුතු කයන්න  පුු න් න්ගන්.   

ඵරන්න, අඳ එදහ ගරොකු අභිගඹෝගඹක්  කශහ. මිහින් ආඹතනඹ  

ඉිල කයන්න එඳහ,   ඒක  මුදල් ගන් කගශො ක අඳග ක ඹනහඹ 

කිේහ.  අගේ ගඳොදු —හඳහය ිළිතඵ කහයක බහගේ බහඳති,  ඩිේ  

ගුණගරකය භළතිතුභහ ඊග  ප්රල  කති හකච්ඡහක  කිේහ,  

“Government should not have started Mihin” කිඹහ. ඒ 

කහයණඹ අඳ කිේහභ, අඳ ග්ගල  ගද්රාෝහිගඹෝ.  තභන්ග  කළබිනට් 

භණ්ඩර ග  ඇතුගශර ඉන්න අඹ කිේහභ ඒක ග්ගලගප්රලරමි රිඅඹහක්.   

ඒ කිඹපු එක භහ අගඹ කයනහ. එතුභහ  ගේක කිඹන්න ගකොන්දක් 

තිබුණහ. ගේ ඇභතිරුන් ළඩි ගදනහ  ගකොන්දක් තිඹහ තභන්  

හිතන්න  ක ගභොශඹක් නළති අසථහක්, ගේ. මිහින් ආඹතනඹ 

ඳ න්  ගනොගත යුතු තිබුණහඹ  කිඹහ එතුභහ කිඹනහ.  

ගේක ගන් කශ යුතු ගදඹ. ගේ අසථහගේදී මිහින් 

ආඹත නගඹන් රළගඵන ඳහඩු  ඵළලුහභ, ගේ අහිහක මිනිසුන්ග  

ඵදු අඩු කය ළඩක් නළවළ. ගභතළන කිේහ, ඵදු අඩු කයන්න   

ඕනෆඹ කිඹහ. ගවොයි,  ඵදු අඩු කයන්න. ඒගකන් යගට් හර්ධනඹ 

ඇති කයන්න.  

අද යගට් ගගවුේ ගලරග  ප්රලලසනඹක් තිගඵනහ. ආදහඹභ අඩු 

ගනහ. විඹදභ ළඩි ගනහ. ඳයතයඹ ඊ  ළඩි ගනහ.  රුිළඹර 

කඩහ ළග නහ. ක ත්රිuභ ලගඹන් ඒක උසනහ. අන්තිභ  

ගන්ගන් රුිළඹගල් අගඹ අධිප්රලභහණඹ ගරහ ගේ යගට් අඳනඹනඹ 

අඩු ගනහ. ගේක තභයි රිල්රය ලගඹන් ගරහ තිගඵන   

ආර්ථික ප්රලතිවිඳහකඹ. ඉන්ිලඹහගේ රුිළඹර වළ  විතය න තුරු 

අප්රලභහණඹ ගේවි. ඒක වුණහභ රහකහගේ අඳනඹනඹ කිරීගේ 

වළකිඹහ ේපූර්ණගඹන්භ අඩහර ත ක කඹක  ඳ ක ගේවි. 

ඔඵතුභන්රහග  ආගඹෝජන ප්රලර්ධන ඇභතිතුභහ  දන්නහ ඇති, 

අඳ විඳක්ග   වුණ ක ගේ යගට් ආර්ථිකඹ ගගොඩ නහන්න ව  

අගනක් ය ර  ඹන ඒහ ගේ ය   ගගගනන්න ගකොතයේ උදවු 

ගනහ ද කිඹහ. තභන්ග  ඇභතිරු ගිහින් ගන ක ප්රලකහල කයන 

ගකො   අඳ ඒ ය   ඹන ඒහ ගේ ය   ගගන්හ ගගන තිගඵනහ. 

ඒක අඳ ගඳන්නුේ කය තිගඵනහ. එභ නිහ ගේ යගට් ජහතික 

ආර්ථිකඹක් වදන්න අඳ  ගකොතයේ ඉිලරිඳ ක ගරහ තිගඵනහද  

කිඹන එක ඳළවළිලලි ගන්න  පුු න්.  

භහ ගේ කිඹන අසථහගේ  දක්ගඹෝ -අද ගරු ෂවුරි ඇභතිතුභහ 

ගභතළන හිටිඹහ.-  උඩ ඵර ඵරහ ඉන්නහ.  ඒ හග  ළඩ කයන්න 

පුු න් දක්  උදවිඹ  ඳළ කතක  දහරහ,  ගේ ඳළ කගතන් ඒ ඳළ කත  

ඳන්න ගන්න, ගරොකු  ලේද කයන උදවිඹ ගළන කථහ කයනහ. 

ගරු ජීන් කුභයණතුහග  භළතිතුභහ ශ්රීව රහකහ නිදවස ඳක්ග  

හිටිඹහ. ගභොකක්ද ඔඵතුභහග  අභහත—හහලඹ? තළඳළල් ගරහ. නමු ක 

ගභගවන් ඳළන්න අඹ? එක් ගකගනක් විග්ගල ඇභති. අගනක් 

එක්ගකනහ අධ—හඳන. එක් ගකගනක් ළවිලි  කර්භහන්ත.  අගනක් 

එක්ගකනහ මුදල් අභහත—හහලඹ. ශ්රීව රහකහ නිදවස ඳක්ග  

ඔඵතුභන්රහ stages වදනහ. අගනක් අඹ ඇවි ක ඒක උඩ 

න නහ. ඔන්න  ඕකයි ගන්ගන්. [ඵහධහ කිරීභක්] භ  අල— 

නළවළ. ගභොශඹ නළති අඹ ගළන කථහ කය ළඩක් නළවළ. ශ්රීව රහකහ 

නිදවස ඳක්ග   ගරහ  තිගඵන උරුභඹ ඕකයි. ඔඵතුභන්රහ 

ගේිලකහ වදනහ. අගනක් අඹ ඇවි ක ඔතළන කයණේ ගවනහ. 

ඔන්න ගන  ගදඹ. එළනි අසථහක  තභයි  අඳ  ඉිලරිඹ  

ක යුතු කය ගගන ඹන්න  රි්ගධ ගරහ තිගඵන්ගන්.   

ඔඵතුභන්රහග  ඵදු ප්රලතිඳ කතිගඹන් ග්ගශීඹ නිසඳහදනඹ 

ආයක්හ කයන්න අල—  නේ -ගේ භෆතකදී රිගයට් මිර රුිළඹල් 

තුනකින් ළඩි  කශහ.- ආයක්හ කයන්ගන් ගභොනහද? ගහජහ  ගහ 

කිරීභද? ගභතළන කිේහ, "ගගෝල්ඩ් ලීෂස "ආනඹනඹ කයනහ ලු. 

එගවනේ රිගයට් මිර ළඩි කගශර ඇයි? එගවනේ "ගඵන්න් 

ඇන්ඩ් ගවජස" ආනඹනඹ කයනහද? ගභොකක්ද රිදු න්ගන්? 

ග්ගශීඹ නිසඳහදන ආයක්හ කයන්න  ඕනෆ නේ ඒ  විධිඹ  ක යුතු 

කයන්න  ඕනෆ.  ඔඵතුභන්රහග   ප්රලග්ගලග  ළවිලි කර්භහන්තඹ 

ගළන කථහ කයනහ. භභ දන්ගන් නළවළ, ගේ හග  ඒහ ගනහ ද 

කිඹහ. නමු ක රිගයට් මිර ළඩි  කිරීගභන් ගන්නහ අඹ භර්දනඹ 

කිරීභද ඇති කයන්ගන්.  

අගනක් කහයණඹ, අයක්කු මිර ළඩි කයනහ. අයක්කු රුිළඹල් 

75 කින්; බිඹර්  රුිළඹල් 10කින් ළඩි කයනහ.  ගේගක් ග්ගශීඹ 

නිසඳහදන ලගඹන් ගභොනහ ද තිගඵන්ගන්? ග්ගශීඹ නිසඳහදනඹ   

ළඩි  කය තිගඵනහ. එගවභ නේ  කරිේපුර  ද උදවු කය 

තිගඵන්ගන්? යගට් අඳනඹනඹ  කයන කර්භහන්තර   අඩු කයරහ 

නළවළ. නමු ක ඳළකර්ග  කළරිගනෝ එක  ආහභ ඒගක් තිගඵන 

VAT එක අයින් කයනහ. ඒගක් තිගඵන NBT එක, National 
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Security Levy එක  ව Port and Airport Development Levy 

එක අයින් කයනහ. ගේහ නිහ ගනොගයිද යගට් අහිතකය 

ත ක කඹක් ඇති න්ගන්?  

ගේ අසථහගේදී ඔඵතුභන්රහ කිඹනහ හර්ධනඹ ගනහ ලු. 

ගිහින් ඵරන්න ගඳොඩ්ඩක්, ළන්ග්රී්-රහ එක දළන් ළඩ කයන්ගන් 

නළති ඉන්නහ. ඊ  එවහ ගිඹහභ වඹට් රීජන්රි එක agreement 

එක cancel කයරහ ගිහින් තිගඵනහ. ඊ   ඳසු, කළටික් එක? ඒක 

නළළ කතුහ. ගේහ ගළන කිඹරහ තභයි අද යගට් හර්ධනඹ ගළන 

කථහ කයන්ගන්. ඔේ, හර්ධනඹ ගනහ. ගන්ගන් නළවළ. 

 ගකොයි කහරග ද නළ කග ක? ඕනෆ කහරඹක තිබුණහ ගන්. ඒ 

ේඵන්ධගඹන් අඳ  කිඹන්න තිගඵන්ගන් ගභච්චයයි. ගේ යගට් 

ඵදු ප්රලතිඳ කතිඹ තභන්  ඕනෆ විධිඹක , ගවහචයිඹරහ  ඕනෆ 

විධිඹක  ගදන ක්රනභඹක් තභයි  අද ඇති කයගගන ඹන්ගන්.  

ගනොගයොච්ගචෝගල් විදුලි ඵරහගහයඹ ගළන භහ කිඹන්නේ. ගේ 

ේඵන්ධගඹන් ආ ගඹෝජනඹ කශ-  [ඵහධහ කිරීභක්] ගරු භහින්ද 

අභයවීය ඇභතිතුභනි, ගඳොඩ්ඩක් අවගන්න ගකෝ භභ ගේ කිඹන්න 

ඹන ග්ග.  

ඔඵතුභහ ඒ කහර ග  ඇභතියගඹක්ද කිඹරහ භහ දන්ගන් නළවළ. 

2005 අගගෝසතු 25 ළනි දහ ඔඵතුභහග  කළබිනට් භණ්ඩරඹ 

අනුභත කය තිගඵනහ ගනොගයොච්ගචෝගල් ඵරහගහයඹ  ඹන 

ේපූර්ණ විඹදභ ගකෝටි 3,360යි කිඹරහ. අවුරු්ගදකින් ගේක 

ගකෝටි 6,530ක  ළඩි ගරහ තිගඵනහ. කහග  හක්කු ද ගේහ 

ගිග ? කවුද ගේක අනුභත කගශර? භවය අඹ විිතරජ්ජහක් 

නළති ඳගහ ගවනහ. කවුද  ගේහ අනුභත කයන්ගන්? විදුලි බිර 

ගගන්න න්ගන් අහිහක ජනතහ යි. ගේහ ගළන කථහ 

කගශො ක අඳ ග්ගල ගද්රාෝහිගඹෝ. අඳ අවනහ, එදහ ගේ 

ේඵන්ධගඹන් හි පු ඇභතිරුන්ගගන්. ජීන් කුභහයණතුහග 

ඇභතිතුභනි, ඔඵතුභහ ඉන්න ඇති. ඔඵතුභහ කරුණහකය කිඹන්න 

ගේක  අ කන් කගශර නළ්ගද කිඹරහ.  අ කන් කශහ නේ ගේ මුදර 

ළඩි වුගණ් ගකොගවොභද? ජීන විඹදභ ළඩි වුණහද, උ්ගධභනඹ 

ළඩි වුණහද, රුිළඹර කඩහගගන ළටුණහද, නළ කනේ ඳගහ සීගඹන් 

සීඹ  ළඩි වුණහද?  

මූරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, ඒ හග භ තභයි 

ගකයරිළටිඹ ඵරහගහයඹ ක. භභ නිදසුනක් ලගඹන් කිඹන්නේ 

ගේ ඵදු ේඵන්ධගඹන් තිගඵන ග්ග. ගකයරිළටිඹ ඵරහගහයග  

ේපූර්ණ විඹදභ භහ හිතන විධිඹ  -භහ ළරැිල නේ නිළරැිල  

කයන්න- ගකෝටි 1,200 රි  ගකෝටි 2,400ක් විතය ගන්න පුු න්. 

ගේගක් ගිඹ භහ ගදගක් ආනඹනඹ කය තිගඵනහ shipments 7ක්.  

ගේහග  ිලන ක භ  Customs Declaration Number එක ක භහ 

කිඹන්නේ. ඳශමු ගනි එක භහර්තු 04 ළනි දහ. Customs 

Declaration Number එක 29500. ගේගක් මිලිඹන 137යි. ගේක  

තිගඵන්ගන් අභතය බහණ්ඩ -spare parts - ඵදු ගගරහ නළවළ. 

ඊශ  එක 2013 භහර්තු භහග  06ළනි දහ. Customs Declaration 

Number එක 31392. මිලිඹන 675යි, රක් 348යි. ගේක  ඵදු 

ගගරහ නළවළ. ගේහ ඔක්ගකොභ අභතය බහණ්ඩ. ඒ කිඹන්ගන් 

spare parts. ගේ ගකයරිළටිග . ඊ  ඳසු අගප්රලරල් භහග  10 ළනි 

දහ. Customs Declaration Number එක 49004. මිලිඹන 55යි.  

ඵදු ගගරහ නළවළ. භළයි භහග  08 ළනි දහ. මිලිඹන 504යි රක් 

200යි. ගේගක් ඵදු ලගඹන් රක් 100ක් ගගහ තිගඵනහ. ඊ  

ඳසු ජුනි භහග  04 ළනි දහ.  Customs Declaration Number  

එක 72244. මිලිඹන 190යි. ඵදු ගගරහ නළවළ. ජුනි භහග  26 

ළනි දහ. Customs Declaration Number එක 83252. ආනඹන 

ටිනහකභ මිලිඹන 112යි. ඵදු ගගරහ නළවළ. ජුනි භහග  17 ළනි 

දහ. Customs Declaration Number එක 93155. මිලිඹන 530යි. 

ගේගක් රක් 10ක් ඵදු ගගරහ තිගඵනහ. ගේ විධිඹ                 

ගස ට් ගකෝසට් ගකොේඳළනිඹ  ගභළනි අභතය බහණ්ඩ 

ගගගනනහ නේ ගේක  VAT, PAL, NBT  ඔක්ගකොභ අයින් 

කයරහ ගකෝටි 220ක් ආනඹනඹ කය තිගඵන බහණ්ඩ. ඵදු 

ගගන්ගන් නළති යජඹ  අයිති ගේ හග  බහණ්ඩඹක් ගභොන 

විධිඹක  ආනඹනඹ කය තිගඵනහද කිඹරහ කවුද දන්ගන් 

ගදයිඹගන්! ගභගවභ නහසති කය තිගඵන නිහ තභයි යගට් 

ණඹඵයතහක් ඇති න්ගන්. ගේහ අනුභත කයනහද, නළ්ගද 

කිඹන එක තභයි ගේ අසථහගේදී අඳ ජනතහගගන් අවන්ගන්.  

අද ගඳොලීරිග  ත ක කඹ ඵරන්න. එක ඳළ කතකින් DIG 

කුලිඹ  මිනිසුන් භයනහ. අනික් ඳළ කගතන් හි පු ගඳොලිස භහධ— 

ප්රලකහලක ජඹගකොඩිග  ළඩ තවනේ කය තිගඵනහ. ඒ ගභොකද? 

ඔහු ඇභතියගඹකු  විරු්ගධ ක යුතු කයපු නිහ. ඔහු අද 

ඕසගිලිඹහ  ගිහින් එගවර සථිය ඳිලහිකඹ ඉල්රහ තිගඵනහ; 

asylum  ඉල්රහ තිගඵනහ. දළන් ගඵෝට්ටුලින් එක lot  එකක් 

ඹනහ. අවස ඹහනහලින් ත lot  එකක් ඹනහ. ගකොගවොභද 

ගනින් විධිඹ  ඹන්ගන්  කිඹරහ නේ භභ දන්ගන් නළවළ. ඒ 

ේඵන්ධගඹන් ඉතහභ බඹහනක ත ක කඹක් තිගඵන ඵ තභයි 

අඳ  ගේ අසථහගේදී කිඹන්න තිගඵන්ගන්.  

ඊශ   ඵරන්න ගජෝන් ර්ල්ස ආඹතනඹ. ගරු රක්සභන් ඹහඳහ 

අගේර්ධන ඇභතිතුභහ 2013 අගගෝසතු භහග  04 ළනි දහ ඳශව 

"ද න්ගඩ් ලීඩර්" පු ක ඳග ක ගභගර කිඹහ තිගඵනහ: 

“Why Crown got what JKH didn’t” 

If you ask, then only you shall receive. ඒ කිඹන්ගන් 

ඉල්රන්න ඕනෆ, ගදන්න. කිරි සථිය ප්රලතිඳ කතිඹක් නළවළ. ඒ සථිය 

ප්රලතිඳ කතිඹක් නළති නිහ ගේක නිකේ රිල්රය ගශහභ හග , 

බුර ක කගඩන් බුර ක කගඩ්  ගනින් ඒහ ගදනහ හග  ගේ 

අසථහගේ ඉල්රනහ.  

ගරු ඇභතිතුභහ එහි ත දුය  ක ගභගවභ කිඹනහ: 

“……“FDI” received in the first half of the year totalled US$ ($) 

430 million. The government expects to end the year with an FDI 
figure of $ 2 billion, …..” 

Why they have not got the tax exemption is because they 

did not ask for it.  දළන් ගේ විධිඹ  ප්රලතිඳ කති ගනස කය කය 

ඹන ගභනක් ඇති වුගණො ක ගකොගවන් වරි ය  කඩහ ගගන ළග න 

එක ආගඹ ක අවන්න ගදඹක්ද? ඒ කිඹන්ගන්, උදහවයණඹක් ගනිමු.    

ජීන් කුභහයණතුහග ඇභතිතුභහ ඹේ ගඹෝජනහක් ගගනහගො ක 

එතුභහග  මුහුණ ඵරරහ එතුභහ නු ගක්, ඉසයව  ඒ නු හ 

තර්ජනඹක් ගයි කිඹරහ ඒක  ඉඩ ගදන්ගන් නළවළ. නමු ක ඹේ 

ේඵන්ධකභක් තිගඵන ගන ක ගකගනක් ගඹෝජනහක් 

ගගනහගො ක, එඹහ ගවොයි, කිරි ප්රලලසනඹක් නළවළ කිඹරහ ඔන්න 

රිඹඹ  100ක ඵදු වියහභඹක් ගදනහ. ගභගවභද යගට් ප්රලතිඳ කති 

රිඅඹහ කභක කයන්ගන්?  

 
මූරහනහරඪ භන්ත්රීතුභහ 
(ஷனஷரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ගරු භන්ත්රීතුභනි, ඔඵතුභහ  ත විනහඩි  ගදකක් තිගඵනහ.  

 
ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(ரண்தைறகு ற கதரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ත විනහඩි ගදක ද තිගඵන්ගන්?  

ගේ යගට් ආණ්ඩු  සථීය ප්රලතිඳ කතිඹක් නළවළ. ඒ 

ේඵන්ධගඹන් අඳ  කිඹන්න පුු න් න්ගන් එච්චයයි.   රුිළඹල් 

මිලිඹන 500ක ආගඹෝජනඹක් කයනහ කිඹරහ කිඹනහ. 
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ඳහර්ලිගේන්තු 

එතගකො  චීනඹ අද ගේ යගට්  යහඹක් - port  එකක්- ඇති කයරහ 

තිගඵනහ. එතගකො  රිඹඹ  89ක් අයිති චීනඹ . එතගකො   

චීනඹ  අයිති රහකහගේ තිගඵන යහඹ කිඹරහ,  ඉන්ිලඹහගේ 

අඳනඹනඹන්  ඒ තුිතන්  කයන්න වදනහ. ගකොයි විධිග  foreign 

policy එකක් ගේ ආණ්ඩු  තිගඵනහද කිඹරහ භභ දන්ගන් 

නළවළ.  

අගේ චරිත ඝහතනඹ කයමින් තභයි ගභගතක් දුය ආගේ. 

ඔඵතුභන්රහ රුිළඹල් 3.50  ඳහන් විකුු හ. ගතො නළති කශහ.  

අද  ගභොකක්ද රිදු ගරහ තිගඵන්ගන්?  [ඵහධහ කිරීභක්] 

තමුන්නහන්ගර හග  මුසලිේ ඳල්ලි කඩපු අඹ ගනොගයි ගන්. අද 

ගතො ආඹතනඹ ඳළළති ඉඩභ විකුණනහ, කළරිගනෝකහයඹන් .  

ඩී.ආර්. විගජ්ර්ධන භහග ක අක්කය වඹ වභහයක ඉඩභ.  

යහජගිරිග  තිගඵන ඉඩභ විකුණනහ, උගන්ඩහ යගට් තිගඵන 

ගකොේඳළනිඹක . ගභොනහද ගේ කයන්ගන්? උගන්ඩහලින් කහ 

ගගන්න්නද?  ඉඩි අමින් ගගන්න්නද?  තභන්රහ ක ඉඩි අමින් 

හග  ඳහරනඹක් ගගන ඹනහ. නමු ක ඉඩි අමින්ග  

ආගඹෝජකගඹෝ ගභගව  ගගන්න්න ඕනෆද? යහජගිරිග  ගතො 

ආඹතනඹ වරහ දභරහ, දළන් උගන්ඩහ ගකොේඳළනිඹක  ඒ ඉඩභ 

විකුණනහ. ඒ හග භ භභ කිේහ හග , ඩී.ආර්. විගජ්ර්ධන 

භහග ක ඉඩභ අද කළරිගනෝකහයඹන්  විකුණනහ. ගභොකක්ද ගේ 

ඹන ගභන? අගේ චරිත ඝහතනඹ කයමින් තමුන්නහන්ගරරහ ඳගහ 

ගවරහ ඒ තුිතන් තුටු නහ.  ගතො මූරසථහනග   ව කළනි  

භවගල් ගින්නක් ඇති වුණහ. අගේ ගජොන්ස න් ප්රලනහන්දු ඇභතිතුභහ 

භ  කිඹනහ, තභන්ග   media library එගක් තිබුු  ග්ගල් 

ඔක්ගකොභ නළති වුණහ කිඹරහ.  

 
මූරහනහරඪ භන්ත්රීතුභහ 
(ஷனஷரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ගරු භන්ත්රීතුභනි, දළන් ඔඵතුභහ  නිඹමිත කහරඹ අන්.  

 
ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(ரண்தைறகு ற கதரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

භහ මිනි කතුගන් අන් කයනහ, මූරහනහරඪ ගරු 

භන්ත්රීතුභනි.  

අගනක් ඳළ කගතන් ගතො බහඳතිතුභහ කිඹනහ, තභන්ග  

තිබුු  ෂයිල් ඔක්ගකොභ නළති වුණහ කිඹරහ. "ිලනමිණ" ඳත්රනග  

කිඹනහ, යවි කරුණහනහඹකග  හක්ෂි ඔක්ගකොභ නළති වුණහ 

කිඹරහ.  භභ එහි  ව කළනි තට්ටු  ගිහිල්රහ ගිනි තිඹරහ, භග  

තිබුු  ඒහ නළති කයන්න භ  තිගඵන ඵහගකොගරො ක බහඹ 

ගභොකක්ද?  ගභොකක්ද, භ  තිගඵන case එක? භව ඵළහකුගේ 

ගින්නක් ඇති වුගණො ක,  ගවන්න තිගඵන ඳගහ ඔක්ගකෝභ ගවරහ 

ඒක නළති කගශො ක, ඊ  ඳසු කිඹහවි යවි කරුණහනහඹක  විග්ගල 

හචහ තිගඵන නිහ ඒක  ගිනි තළබුහ කිඹරහ. ගභගවභ ඳට් ඳල් 

ගඵොරු ටිකක්! [ඵහධහ කිරීභක්] භභ ඔඹ හග  ගකොන්දක් නළති 

භන්ත්රීයගඹකු  කිඹන්ගන්, එිතඹ  ගිහිල්රහ ඕක කිඹන්න 

කිඹරහයි.  එතගකො  - [ඵහධහ කිරීභක්] තභන් හග  පු කතරගේ 

ඉන්න ගඵොරු කහයගඹක් එක්ක ඕහ කිඹන්න පුු න්. ගතො 

ආඹතනග  ගින්නක් ඇති වුණහ කිඹරහ එහි ගදඹක් තිගඵනහද?   

අවුරුදු 11ක් තමුන්නහන්ගරරහ ගභොනහද කගශර? 

 
මූරහනහරඪ භන්ත්රීතුභහ 
(ஷனஷரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ගරු භන්ත්රීතුභහ දළන් අන් කයන්න.  

ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(ரண்தைறகு ற கதரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගභොගවොතක් ඉන්න, භහ අන් කයනහ.  

මූරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි,  ඒ හග භ ඵදු 

ේඵන්ධගඹන් කථහ කයන ගේ අසථහගේ දී භහ ගේ කහයණඹ 

ගළන ක  වන් කයන්න කළභළතියි.  ජුලි භහග  23 ළනි දහ 

ගකොශම නගය බහගේ වළන්හඩ් හර්තහගේ  ිළටු අහක 04හි 

වන් ගනහ, නහගරික ගකොභහරිසතුමිඹ 10:43 ඹ ග ක 

ඉිලරිඳ ක කයන ඵරඹ විභධ—ගත කිරීභක් ගළන.  

 
මූරහනහරඪ භන්ත්රීතුභහ 
(ஷனஷரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ගරු භන්ත්රීතුභහ, කහරඹ අහනයි.   

 
ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(ரண்தைறகு ற கதரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගවොයි, ගභොගවොතකින් භහ අන් කයනහ.   

එහි කිඹනහ, අගේක්ෂිත ආදහඹභ රුිළඹල් මිලිඹන 50යි 

කිඹරහ. 2013 දී ආදහඹභ රුිළඹල් මිලිඹන 60යි,   භව ඇභතිරුන් 

තභන්ග  තිගඵන නිර ඵරඹ ඳහවිච්ික කයරහ ගභ හි තිගඵන 

ආදහඹභ නළති කයන්න රුිළඹල් මිලිඹන 23ක් අඩු කයරහ 

තිගඵනහ කිඹරහ කිඹනහ. ඉතින් ගභන්න ගේ හග ද ඵදු නළති 

කයන්ගන්?  ජහතික ගරඹ අගඹ කයන අඹ නළති කයරහ, 

සු්ගදන්ගගන් අඹ කයන ඵදු  අඩු කයරහ ගභගවභ තභයි  යගට් 

ආදහඹභ ක භ  ගල්රේ කයන්ගන්.  ඉතින් ගේ ේඵන්ධගඹන් 

භ  කිඹන්න  පුු න් න්ගන්, කරුණහකය යගට් ආර්ථිකඹ ක 

භ  ගල්රේ කයන්ගන් නළති ය  ඉිලරිඹ  ගගන ඹන්න 

පුු න් ළඩ ිළිතගශක් ඇති කය ගන්න කිඹන එකයි. ගේ ය ගට් 

ග්ගශීඹ නිසඳහදනඹ හර්ධනඹ කයරහ, ගගවුේ ගලර හි ඹ අඩු 

කයන්න  ක යුතු කයන්න  ඕනෆ යි කිඹන එක භහ ගේ 

අසථහගේ දී භතක් කයන්න කළභළතියි.  

 
[අ.බහ. 3.15] 

 
ගරු තිරහග සුභතිඳහර භවතහ 
(ரண்தைறகு றனங்க சுறதரன) 

(The Hon. Thilanga Sumathipala) 

නගභෝ බු්ගධහඹ!  මූරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, ගභභ 

විහදඹ  ේඵන්ධ  ගරහ චන සල්ඳඹක් කථහ කයන්න  

අසථහ රළබීභ ගළන ප්රලථභගඹන්භ භහ න්ගතෝ නහ.  භහ 

හිත ක ගකොශම ිලසත්රිuක් ඳහර්ලිගේන්තු භන්ත්රී යවි කරුණහනහඹක 

භළතිතුභහග  කථහගන් ඳසු භ  කථහ කයන්න  රළබීභ ගළන භහ 

න්ගතෝ නහ.  

ය කතයන් ඳවුභක් රුිළඹල් 40,000ක  ඳභණ තිබී භෆත 

යුගග දී එඹ රුිළඹල් 65,000 දක්හ ළඩි වුණහ. එඹ දළන් නළත ක 

රුිළඹල් 40,000 දක්හ අඩු ගරහ තිගඵනහ. ගභඹ  මූලික ගවරතු 

ලගඹන්  මුදල් අභහත—හහලඹ ගඳන්හ දුන් කරුු  අගේ ගරු 

යහජි ක රිඹමරහිළටිඹ ඇභතිතුභහ විදවහ දළක්වහ. ය කයන්ර  

රිඹඹ  5ක තීරු ඵ්ගදක් අඹ කයරහ ඒ ආනඹන ඵ්ගද  රිඹඹ  

100ක අධිබහයඹක්  ජනි භහග  21 න දහ රි  රිඅඹහ කභක නහ 

කිඹරහ කරුු  දළක්වහ. ගභයින් රුිළඹල් 40,000ක  තිගඵන 

ය කතයන් ඳවුභ රුිළඹල් 44,000ක් හග  ප්රලභහණඹකින් ළඩි වීභක් 

රි්ගධ ගනහ.  

ගභහි අයමුු  ර්ඳඹක් තිගඵනහ. එකක් තභයි, අගේ ය කතයන් 

මිර ගගොඩක් ඳවශ  ගිඹහභ ඒ අසථහගන් ප්රලගඹෝජන අයගගන 
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[ගරු යවි කරුණහනහඹක  භවතහ] 
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විගලරගඹන්භ  ඉන්ිලඹහ හග  ය ක  නළත ගේ ය කතයන් 

ඹරහ අතයභළිලඹන් විලහර හඛ—හක් ගරොකු රහබඹක් රඵහ 

ගළනීභ. ගදගනි  කරුණ තභයි, ගභභ කර්ත—ග දී රහකහ 

ඇතුශ  මුදල් එන්ගන් නළතු, ගනොගඹකු ක ක්රනභලින් ය  තුශ  

ය කතයන් ගගනළවි ක  නළත ක ඒහ ගන ය ක  ඹළවීභ තුිතන් 

රහබ රළබීභ ව ඒහ —හජ ක්රනභඹක  යටින් ිළ ත තිඹහ ගන්න 

පුු න් වීභ. ගේ කරුු  ගදක ගළන රකහ ඵළලුහභ, ගේ 

අධිබහයඹ ඳළනවීභ ඉතහභ කහගරෝිකතයි කිඹහ භභ හිතනහ. 

ගභොකද, අභ මුදරක  ඹ  ක තිබුගණ් නළ කනේ ගේ ක්ගරත්රනඹ 

කඩහ ගගන ළග න්න ක පුු න්.  

මූරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, ඒ හග  අගනක් ඳළ කත  

ග කගතො ක, ඳසු ගිඹ අවුරුදු ඳවක හග  කහරඹ තුශ ය කතයන්ර 

මිර ඉවශ ඹෆභක් රිදු වුණහ. ඒ ඉවශ ඹෆභ රිදු වීභ ක එක්ක ය  තුශ 

ය කතයන් කර්භහන්තඹ ක එක්ක ේඵන්ධ වුු  ඒ නිර්භහණ 

ශිල්ඨ න්  එගවභ ක නළ කනේ ආබයණ වදන අඹ  ඒ ය කතයන් 

කර්භහන්තගඹන් ඉ ක වී, රිදී කර්භහන්තග  ගවෝ ගනොගඹකු ක 

විකල්ඳ ග්ගල්  නිසඳහදනග  ගඹගදන්න රි්ගධ වුණහ.  ඒ නිහ ගේ  

කරුු  ගදකභ ගළන ඵළලුහභ රුිළඹල් 44,000 රි  රුිළඹල් 

50,000ක  අතය මුදරක  ගේ ය කතයන් ඳවුභ තිබිඹ යුතුයි. ඳවුභක 

අභ මිර රුිළඹල් 44,000ක  ඩහ ඳවශ  ආගො ක ක්ගරත්රනඹක් 

වළටිඹ , සර්ණහබයණ වදන අඹ  ක සර්ණහබයණ ආශ්රි ත ඒ 

ක යුතු කයන අඹ  ක ප්රලලසනඹක් ඇති ගනහයි කිඹන එක 

ඳළවළිලලියි.  

ගභහිදී අඳ ළඩිගඹන්භ ඵළලිඹ යු කග ක අගේ ය කතයන් 

හිකතඹයි. ය  තුශ තිගඵන ය කතයන් හිකතඹ ල්ලි දීරහ අයගගන 

ගන ය ක  ඇදී ගිගඹො ක එඹ බහණ්ඩහගහයග  සුයක්ෂිතඹ  

ප්රලලසනඹක් නහ.   

ඳසු ගිඹ අවුරුදු වතය -විගලරගඹන්භ 2009න් ඳසගර  කහරඹ- 

ගළන ඵරමු.  අිළ දන්නහ, ගදභශ ජනතහ, හින්දු බක්තිකඹන් 

ගඵොගවොභ වුභනහගන් මුදල් එකතු කයරහ ය කතයන් තළල්රක් 

නළ කනේ එළනි ගන ක ආබයණඹක් හදහ ගන්නහ ඵ. ඒ ආබයණ 

කළයට් විරිගදගක් ය කතයන් ගවෝ කළයට් දවඅගට් ය කතයන් ගන්න 

පුු න්.  ඵහුතයඹක් ගදනහ තභන්ග  ජීවිතග  ඉතුරු කිරීේ  

නළ කනේ සුයක්ෂිතඹක් වළටිඹ  බහවිත කගශර ක ය කතයන්.  ඒ නිහ 

විගලරගඹන්භ උතුරුකයග  අඹග  ය කතයන් ඉල්ලුගේ ළඩි වීභක් 

අිළ දළක්කහ. වළඵළයි දළන් ය කතයන් මිර විලහර ලගඹන් ඳවත 

ළටීභ තුශ ගගශ ගඳොගශර ඇති ය කතයන් මිගරහි 

අසථහයබහඹක් ඇති වීගේ වළකිඹහක් තිගඵනහ. ඊග  ක අිළ 

ගේ ගළන කථහ කශහ. ගේ ේඵන්ධගඹන් ය ක ඹේ කිරි 

සුයක්ෂිතබහඹක් තිගඵන්න  ඕනෆ.  

අිළ අර්තහඳල් ගළන ඊග  කථහ කශහ. අර්තහඳල් ග ොන් 

180,000ක් ඳභණ ය   අල— ගරහක  රහකහගේ නිසඳහදනඹ 

කයන්ගන්  අර්තහඳල් ග ොන් 70,000ක් ඳභණයි. ඒ නිහ අර්තහඳල් 

ග ොන් 110,000ක හග  ප්රලභහණඹක් රහකහ  ආනඹනඹ 

කයනහ. අඳග  අල—තහගන් රිඹඹ  60ක් හග  ප්රලභහණඹක් 

අිළ ආනඹනඹ කයනහ. අල—තහගන් රිඹඹ  40ක් න අගේ 

යගට් නිසඳහදනඹ කයන අර්තහඳල් ප්රලභහණඹ ඊශ  කන්නග දී 

තභයි රහකහගේ හ ගන්න රි්ගධ ගන්ගන්. ඒ නිහ ඒ ගගොවිඹහ  

තිගඵන සුයක්ෂිතඹ ගළන අිළ කථහ කශහ. ඒ වහ භහන ගේ ග්ග ක 

කහගරෝිකතයි කිඹහ භහ හිතනහ.  

අගේ ගරු  ගයෝහිත අගේගුණර්ධන ඇභතිතුභහ ගේ ගරු 

බහගේ ඉන්න ගරහගේදී භභ කිඹන්න ඕනෆ, ඳසු ගිඹ ඳුදහ 

උදෆන භග  ජීවිතග  ඉතහභ සුන්දය අ ක දළර්භක් භභ අ ක 

වින්දහඹ කිඹරහ.  

එදහ උදෆන ගඵොගවොභ න්ගතෝගඹන්, ගඵොගවොභ 

ආඩේඵයගඹන් ගකොශම දකුු  යහග  අලු ක ිලඹ කඩනඹ වි ත 

කයන උ කඹ  අිළ ේඵන්ධ වුණහ. ඒ ගරහගේ අගේ ය   ගළන, 

ගේ යුගඹ ගළන භ  ගඵොගවොභ න්ගතෝ හිතුණහ; ඒ හග භ 

ගඵොගවොභ ආඩේඵයඹක් ඇති වුණහ. එහිදී ගනොගඹකු ක අඹ කථහ 

කයරහ කිේහ, ගේ ගරහගේ ජහතික ගීඹ ගහඹනහ කගශර නළවළ 

කිඹරහ. එගවභ නළ කනේ චීනග  වුභනහ  ජහතික ගීඹ හදනඹ 

ගනොකශහඹ හග  අදවක් දුන්නහ. භභ ඒ උ කඹ  වබහගි 

වුණහ. ගරු ගයෝහිත අගේගුණර්ධන ඇභතිතුභනි, ඔඵතුභහ ගරොකු 

යදක් කශහඹ කිඹරහ භභ හිතනහ. ගභොකද, එගවභ කිඹපු අඹ 

ඔක්ගකෝ භ ගනභභ යථ හවන ටිකක් දීරහ ඒ උ ක භමිඹ  

ඔවුන් එක්ක ගගන ගිහිල්රහ ගේ උ කඹ ගඳන්න්න තිබුණහ. 

ගභොකද, ගගදය තිගඵන රඳහහිනිගඹන් ඵරහ ගේක ගකොගවොභද 

ඳළතුගණ් කිඹරහ ඒ අඹ  හිතහ ගන්න ඵළවළ. ඳයණ lighthouse 

එක ශ  තභයි දළන් අලුතින් තිගඵන ිළවිසුේ ග ට්ටු තිගඵන්ගන්. 

අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහ භ  ඔඵතුභන්රහ ගිහිල්රහ ඳශමුගන්භ 

එතළන තිගඵන ඒ ග ට්ටු වි ත කශහ. අිළ හිටිග  එභ සථහනග  

රි  කිගරෝමට ර් 6ක් ඇතුගශරයි. ඊ  ඳසගර අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහ 

භ  ගේ observation tower එක  තමුන්නහන්ගරරහ ගිඹහ. ඒක  

මුහුද භළද අලුගතන් කිගරෝමට ර් වතයක් වදරහ තිගඵනහ. 

ඔඵතුභන්රහ විරි ගදගනක් ඳභණ එකතු ගරහ කිගරෝමට ර් වඹක් 

ඈත ිළහිටි එභ කුලුන වි ත කයන තළන ජහතික ගීඹ හදනඹ 

කගශො ක, අඳ රිඹලු ගදනහ ද හිත විරිදවක් ඳභණ ජනතහ රැඳී 

රිටි සථහනග  නළඟි රහ ඉන්න ඕනෆ. භ  භතක විධිඹ  ඒ ඳහරන 

කුලුන - observation tower එක- මට ර් 66ක් ඳභණ උ කුලුනක්. 

ඒක ගේ ප්රලග්ගලඹ  අත—ල— ගදඹක්. ඊ  ඳසගර එතළනින් 

ගඵෝට්ටුක නළ රහ තභයි ගේ Southern Harbour එක  

ඔඵතුභන්රහ ආගේ. ඒ සථහනඹ  ගිග  නළති ගකගනකු  ගේ ගළන 

හිතහ ගන්න - visualize කය ගන්න - ඵළවළ. ඒක නිහ ඒ උදවිඹ  

ගේ ත ක කඹ ග කරුේ කයරහ ගදන්න ඕනෆඹ කිඹරහ භභ හිතනහ.  

ගරු ඇභතිතුභනි, ග්ගශීඹ අභිභහනඹ ඇති න විධිඹ , 

ග්ගශික කඹ රැගකන විධිඹ , අගේ ඉතිවහඹ ිළිතබිඹු න විධිඹ , 

ඉතහභ භනයේ ගවො උ කඹක් ගඵොගවොභ චහේ, වළඵළයි ග කජස 

විධිඹ  ඔඵතුභහ එදහ ළරසුේ කයරහ තිබුණහ. ඒ අසථහගේදී භ  

විග්ගශිකයින් යහශිඹක්  මුණ ගළසුණහ. ඒ අඹ ගේ ය  ඹන ගභන 

ගළන භ  කිඹහ රිටිඹහ. ඔවුන් එඹ ගභගර භ  ප්රලකහල කශහ: “This 

country is unstoppable. You cannot stop the growth of this 

country now; it is unstoppable”. එගවභ ශුබ හදී කිඹන ගභන් 

ඒ අඹ ත ගදඹක් කිඹහ රිටිඹහ. "ගේ ආගඹෝජකයින් එන එක , 

විග්ගල ආගඹෝජකයින් ඇවිල්රහ යජඹ ක භ  එකතු ගරහ ළඩ 

කයන එක  ඕගගොල්රන් අකභළතියි, නළ කනේ ඒහ තවනේ 

කිඹරහ අිළ හිතුහ, ගභතළන  ඳළමික ඹහභ public-private 

partnership කිඹන එක ඳළවළිලලිභ විග්රාව ගරහ තිගඵන ඵ 

ගඳගනනහ. " කිඹරහ ඒ අඹ කිේහ.  

මූරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, ඒ හග භ ගභතළනිල ත 

කරුණක් ඳළවළිලලිභ අඳ  ගඳනුණහ. ආගඹෝජනඹ කයන ඒ මුදල් 

යජඹ ණඹ  ගන්ගන් නළති උඳක්රනභශීලී, අභහරුභ ගකො  න ඒ 

ජළටිඹ ගඳෞ්ගගලික අහලග  අඹ වදන ගභන් ප්රලධහන  ිළ හ 

නළ කනේ අගේ ඹටිතර ඳවසුකේ  හර්ධනඹ කයරහ තිගඵනහ. 

ගඳෞ්ගගලික අහලඹ ගළන එගවභ නළ කනේ, —හඳහරික ප්රලජහ ගළන 

ඹේ කිරි අගඵෝධඹක් තිගඵන ගකගනකු වළටිඹ  භභ හිතනහ, 

යජඹ  ඉතහ බු්ගධිභ ක තීන්දුක් අයගගන තිගඵනහ කිඹරහ. ඒ 

strategic partner ගකගනක්, එගවභ නළ කනේ උඳක්රනභශීලී 

තභන්ග  වගඹෝගඹ  එතළන  ගකගනක් අයගගන ඔහු 

හර්ධනඹ කයන ගභන් යජඹ  අයිති රිඹඹ  75ක ඳභණ 

ප්රලභහණඹ ඉතිරි කහරඹ තුශ හර්ධනඹ කයන්න ළරසුේ කයරහ 

තිගඵනහ.  

ගරු ඇභතිතුභනි, ඔඵතුභහ ඊග  ඳහර්ලිගේන්තුගේ හිටිග  

නළවළ. ඔඵතුභහ අද කථහ කයන්ගන් නළති නිහ ඔඵතුභහ  සුඵ 

ඳතන්න භභ ගභඹ අසථහක් කය ගන්නහ. ඔඵතුභහ ගඵොගවොභ 
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ඳහර්ලිගේන්තු 

ඳළවළිලලි, ිළිතගශක  ඒ යහජකහරිඹ කශහ කිඹරහ ගවෝදය 

භන්ත්රීරු වළටිඹ  අිළ ගඵොගවොභ ඈත ඉරහ න්ගතෝගඹන් 

ඵරහගගන හිටිඹහ. ඒ හග භ ගේ —හඳ තිඹ  අිළ ගරු කයනහ. 

ගරු ඇභතිතුභනි, ඒ නිහ ගභභ උ කග දී ජහතික ගීඹ හදනඹ 

ගනොකිරීභ හග  සුු  ගදඹක් අල්රහ ගගන ඒක චීනග  වුභනහ  

හදනඹ කගශර නළවළ හග   කථහ කිඹන ඒ ඇ කතන්  අඬ ගවරහ 

ගභහි තිගඵන ළදග කකභ ඳවදහ ගදන්න. ගරු ගයෝහිත 

අගේගුණර්ධන ඇභතිතුභනි, දළන් විඳක්ගඹන් ජහතිඹ ගළන, 

ජහතික ගීඹ ගළන හිතන්න ඳ න් ග ක එක ගළන, කථහ කයන්න 

ඳ න් ග ක එක ගළන ඇ කත භ භභ න්ගතෝ නහ. ගභොකද 

ගභළනි කථහ වහ ේඵන්ධ භභ දන්නහ ග්ගල් ගගොඩක් තිගඵනහ. 

ඒහ ජහතිහදී ළඩ කිඹරහ එක කහරඹක ගේ යගට් භතඹක් 

තිබුණහ. ජහතික ගීඹ කිඹරහ ඳ න් ගන්නහ කිඹන එක ජහතිහදී 

භතහදඹක් වළටිඹ  තිබුු  යුගඹක් ඉසය තිබුණහ. යවි 

කරුණහනහඹක භව කභඹහ ගේ යගට් ඇභතියගඹක් වළටිඹ  

කහරඹක් රිටි නිහ එතුභහ ඒ ගළන ගවොඳින්භ දන්නහ. ඒ ගකගර 

ගත ක ගේ ගළන වන් කශ යුතුභ තිබුගණ් ිලගින් ිලග භ චීන 

ආගඹෝජකඹන්ග  ේඵන්ධතහ තිබුු  නිහ චීන ය   ඒක 

විකුු හ කිඹන භතඹක් ඉිලරිඳ ක කශ නිහයි. එක ඳළ කතකින් 

කිඹනහ, චීනගඹන් මුදල් ගන්න එඳහ; ණඹ ගන්න එඳහ කිඹරහ. 

ඊ  ඳසගර කිඹනහ, චීනගඹන් ආගඹෝජකයින් ග න්න එඳහ, ඒක 

යදක් කිඹරහ. ඊ  ඳසගර වළභ තිසගරභ උ කහව කයනහ, 

චීනඹ ක භ  අගේ තිගඵන ේඵන්ධතහ ළරැිලයි කිඹරහ 

ගඳන්න්න. වළඵළයි ජහත—න්තය ලගඹන් යුගයෝඳග  ගඵොගවෝ 

ය ල් ගේ අසථහගේ උ කහව ගන්නහ චීන යජඹ ක එක්ක එකතු 

ගන්න; චීන යජඹ ක එක්ක ඹේ කිරි ේඵන්ධතහක් ඇති කය 

ගන්න; ඒ අඹග  එක තහ භත —හඳහයර  එශගමන්න. 

වළඵළයි, ආහ  ගිඹහ  ඒ ඇ කගතෝ එගවභ එකතු ගන්න කළභළති 

නළවළ. ගභොකද, කරහඳඹක් වළටිඹ  ප්රලගතිඹක් ඇති, හසක තික 

ඳසු බිභක් ඇති ය ක් එක්ක තභයි චීනඹ වුණ ක ළඩ කයන්න 

කළභළති. ගේ ගළන අඳ  අගඵෝධඹක් තිගඵනහ. ඒ හග භ අඳ  

ඒ ගළන අදවක් තිගඵනහ. ඒ නිහ ගේ ආගඹෝජකයින් භ  ඹන 

ගභන අතිලඹ හර්ථකයි කිඹහ අිළ හිතනහ. 

ඒ ගළන ක වන් කයමින් ය කතයන්ර  ඹේ කිරි විධිඹක 

ඳහරනඹක් ඳළනවීභ අගේ යගට් ය කතයන් හිකතඹ  ක, ඒ හග භ 

අගේ යගට් සථහයබහඹ වහ ක කහගරෝිකත රිඅඹහ භහර්ගඹක් කිඹහ 

භහ හිතනහ. ගභහිදී  ය කතයන් ඵඩු නිසඳහදනඹ කයන ග්ගශීඹ 

ගගශඳුන්  ඒ අඹග  සුයක්ෂිතබහඹ ක එක්ක තභන්ග  ක යුතු 

කය ගගන ඹෆභ  වළකිඹහ රළගඵනහ. ගභොකද ගවරතු, ය කතයන් 

විලහර ප්රලභහණඹක් අග ක තඵහගගන සුු  ගගශඳුන් ළඩ කයන්ගන් 

නළවළ. රුිළඹල් 55,000 , රුිළඹල් 60,000  ග ක ය කතයන් රුිළඹල් 

40,000  ගදන්න වුගණො ක ඔවුන්  ගේ ක්ගරත්රනග  ඳතින්න 

අභහරු ගනහ. ඒ නිහ විලහර මුදරක්, ඒ කිඹන්ගන් භහ තුනක් 

වතයක් හග  කහරඹක  රිඹඹ   40ක හග  මුදරක් අඩු වීභ ඒ 

ක්ගරත්රනඹ  ඔගයො කතු ගදන්ගන් නළති ගදඹක්. ඹේ කිරි සුු  අඩු 

වීභක් වුණහ  ප්රලලසනඹක් නළවළ. ගඳොඩි ළඩි වීභක් වුණ ක ඒක ඒ 

ක්ගරත්රනඹ  ඔගයො කතු ගදනහ. ඒ නිහ ගේ ගරහගේ ගේ 

ගනසකභ කිරීභ ගළන අිළ න්ගතෝ ගනහ. 

මූරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, ගභඹ හු ක්භ මටඳ 

අධීක්ණඹ කයරහ, ඒ ගළන විභරිල්ගරන් ඉරහ කහරගඹන් 

කහරඹ  -භහ 4ක  ළයඹක් ගවෝ භහ 3ක  ළයඹක්- 

ය කතයන්ර ජහත—න්තය මිර, කරහඳග  එඹ  තිගඵන ඉල්ලුභ, ඒ 

හග භ අගේ ය  තුශ එඹ  තිගඵන අල—තහ ගළන අගඵෝධඹක් 

ඇති රිඅඹහ කභක වීභ අතිලඹ ළදග ක කිඹහ වන් කයන අතය, 

භ  ගේ අසථහ රඵහ දීභ ගළන සතුතින්ත ගමින් භහ නිවඬ 

ගනහ. 

[අ.බහ. 3.28] 

 
ගරු සුනිල් වඳුන්ගන කති භවතහ 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்வணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

මූරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, විගලරගඹන්භ ය කතයන් 

ේඵන්ධගඹන් අධිබහය ව ඵදු ඳළනවීභ ිළිතඵ ගකගයන 

විහදග දී භ  කලින් කථහ කශ අගේ හිත ක ගරු තිරහග 

සුභතිඳහර භන්ත්රීතුභහ ගඵොගවොභ උ කහවඹක් දළරුහ, ගේ 

විහදඹ  අදහශ නළති වුණ ක යහඹ වි ත කිරීභ ිළිතඵ ක,  එහි 

ජහතික ගීඹ ගහඹනහ කයපු තළන ිළිතඵ ක කිඹන්න. එගර 

කිඹන්න උ කහව කිරීභ ඇතුගශරභ එතුභහ, භගඩ් දභ දභහ 

ගවෝදනහ හග , ගනොකයපු එක ගළනභ කිඹනහ කිඹරහ තභයි 

භ  හිතුගණ්. ගකනකු  ඕනෆ නේ ඹභක් කශහ කිඹරහ කිඹන්න 

ක්රනභ තිගඵනහ. වළඵළයි, ජහතික ගීඹ ගහඹනහ ගනොකයපු ඵ 

කිඹන්න ක ක්රනභ තිගඵනහ. ගරු තිරහග සුභතිඳහර භන්ත්රීතුභහ 

කිඹන්ගන් ජහතික ගීඹ ගහඹනහ කයපු තළන ය   ගඳගනන්ගන් 

නළවළ කිඹහයි; රඳහහිනීගඹන් ගඳගනන්ගන් නළවළ කිඹහයි. ඒක 

ග ට්ටු ශ  ඉරහ ගහඹනහ කයන්න ක පුු න්; එගවභ නළ කනේ 

කිගරෝමට ර් 6ක් එවහයින් තිගඵන ත ක තළනක ඉරහ ගහඹනහ 

කයන්න ක පුු න්; එතුභහ හිටිග  ත තළනක; ගඵෝට්ටු එන 

ගකො  ගඵෝට්ටුගේ ඉරහ ගහඹනහ කයන්න ක පුු න් හග  එකක් 

තභයි එතුභහ කිඹන්ගන්. [ඵහධහ කිරීභක්] ගභොකද, ගහඹනහ කයපු 

තළනක් ිළිතඵ එතුභහ අහනග දී ක කිේග ක නළවළ. ගේ 

ගළන දළන් ඳහර්ලිගේන්තුගේදී කවුරු ක ඇහුග ක නළවළ. ඒක 

නිහ  ගහඹනහ කශහ කිඹරහ කිඹමින් ඒක ගනොකයපු ඵ කිඹන්න 

එතුභහ උ කහව කශහද කිඹන එක තභයි භ  ග කගයන්ගන් 

නළ කග ක. එතුභහ එක ගදඹක් කිේහ. ගභළනි පුහික කෆල්රක්, ඒ 

කිඹන්ගන් ජහතික ගීඹ හග  පුහික කෆල්රක් අල්රහගගන කථහ 

කයන්න එඳහ කිඹරහ. 

ජනහධිඳතිතුභහග  කථහගේදී  එතුභහ කිඹහ තිගඵනහ, 

ගේගකන් රහකහගේ රිතිඹභ ක ගනස ගයි කිඹරහ. ඇ කත භ  

ගේක රහකහගේ රිතිඹභ ක ගනස ගන  තයේ  ගරොකු  ළඩක් 

නේ, ජහතික ගීඹ  පුහික  වුගණ් ඇයි කිඹන එක තභයි අඳ   තිගඵන 

ප්රලලසනඹ. එතළනදී ජහතික ගීඹ  ''පුහික කෆල්රක්'' වුගණ්  ඇයි කිඹන 

එක තභයි අඳ  තිගඵන  ප්රලලසනඹ. රහකහගේ රිතිඹභ ක ගනස න 

තයේ ගරොකු ළඩකදී ජහතික ගීඹ ගහඹනහ කයපු තළන ය   

ගඳන්හ ගන්න ජහතික රඳහහිනිඹ   ඵළරි වුණහ නේ, - 

ගඵෝට්ටුගේදීද, රයිට් වවුස එක ශ දීද, ග ට්ටු ශ දීද, 

ගකොතළනකදීද - ඒ ජහතික රඳහහිනිඹ  ගළන   ජනහධිඳතිතුභහ 

ගනභ  ඳරීක්ණඹක් ඳ කන්න ගනහ. භ  ඒ ගළන කිඹන්න 

තිගඵන්ගන්  එච්චයයි.   

ය කයන් ආනඹනග දී ඵදු ව අධිබහයඹක් ඳළනවීභ ගළන අද 

අිළ  කයන ගේ හකච්ඡහගේදී  අපූරු කථහ කිහිඳඹක් කිඹළවුණහ. 

විගලරගඹන්භ යහජි ක  රිඹමරහිළටිඹ අභහත—තුභහ ඉතහ ඳළවළිලලි 

ගර කිේහ, අගේ යගට් ඵදු ක්රනභඹ අත—ල— ගර ව 

ප්රලහගඹෝගික ගර  ගඹොදහ ගනිමින් තිගඵනහ කිඹරහ. අත—ල— 

ගකගර ගත ක  ප්රලහගඹෝගික ගර ගඹොදහ ගනිමින්  තිගඵන ඵ  

නේ අඳ  ගඳගනනහ.  ගභොකද, අද ගේ යජඹ  -ගේ ආණ්ඩු -  

ජනතහ ිළ  ඵදු ගවනහ වළය, ජනතහ ිළ  දඩ ගවනහ වළය, ණඹ 

ගන්නහ වළය ගන  ප්රලහගඹෝගික විඳුභක් නළවළ. ගන  

ප්රලහගඹෝගික විඳුභක් ගඳගනන ගතක් භහනඹක නළවළ.  අද 

ආණ්ඩුගේ ප්රලධහන ආදහඹේ භහර්ගඹ ඵ  ඳ ක ගරහ තිගඵන්ගන් 

ජනතහ ඨ ඩහ  ඳ ක කිරීභයි.  භභ එගවභ කිඹන්ගන් කරුු  ව 

ගවරතු ඇතියි.  

ගේ  ආණ්ඩුභ ගේ ඳහර්ලිගේන්තු  ඉිලරිඳ ක කයපු ය භළද  

යහජ— මූර— ත ක කඹ ිළිතඵ හර්තහගේ -2013  ය  ඉිලරිඳ ක 

කයපු හර්තහගේ -  ඉතහ ඳළවළිලලි ගර  කිඹනහ, 2012 අවුරු්ගද  

හගේක් අගේ යගට් අඳනඹන ආදහඹභ  අඩු ගරහ තිගඵනහ  

213 214 

[ගරු තිරහග සුභතිඳහර  භවතහ] 
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කිඹරහ. අගේ අඳනඹන ආදහඹභ අඩු ගරහ තිගඵනහ. 2012 ය  

හගේක්  අගේ අඳනඹන ආදහඹගේ අඩුවීභ රිඹඹ  7.8යි. ඒ 

හග භ අගේ  ආනඹන ප්රලභහණඹ ක අඩු ගරහ තිගඵනහ. ඒක 

රිඹඹ  11.2යි. එතගකො , අඳනඹන වහ ආනඹන  කිඹන ගදකභ 

අඩු ගන   ගකො   රි්ගධ ගන්ගන් ආර්ථිකඹ  වළකිගශන එකයි.  ගේ 

ආර්ථිකඹ වළකිගශනහ. ආනඹන ේඵන්ධගඹන් ග කගතො ක, අගේ 

ආනඹන ළඩි ප්රලභහණඹක් අඩු ගරහ තිගඵන්ගන් ඳහරිගබෝගික 

බහණ්ඩලින්. ඳහරිගබෝගික බහණ්ඩ අඩු ගච්ච ප්රලභහණඹ රිඹඹ  

12.4යි. රිඹඹ  12.4න්  අඩු ගරහ තිගඵනහ. අද අගේ ගගශ 

ගඳොශ  වළකිිතරහ. අගේ අඳනඹන ආදහඹභ  අඩු ගරහ. ආනඹන  

විඹදේ ප්රලභහණඹ ක ඒ ප්රලභහණගඹන් අඩු ගරහ. අගේ ගගශ ගඳොශ 

එගවභ වළකිළී තිගඵ්ගදී ළඩි ගරහ තිගඵන්ගන් ගභොකක්ද?  

මූරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි,  ය භළද මූර— හර්තහගේ  ඉතහ  

ඳළවළිලලි ගඳන්න විධිඹ  ළඩි ගරහ තිගඵන්ගන්  එකභ එක 

ගදඹයි. ඒ තභයි ඵදු.   2012 ය   හගේක්  2013 අවුරු්ගග්ග 

විතයක් විගලර ගගශ බහණ්ඩ  ඵ්ගද රිඹඹ  38.8න් ළඩි ගරහ 

තිගඵනහ.  ජනහරි රි  අගප්රලරල් භහඹ කිඹන ඳශමු න කහර්තු 

තුශ  විතයක්, ඳහු ගිඹ අඹ ළග  ඉරහ ව ක තහක් විගලර 

ගගශ බහණ්ඩ භත ඵදු ඳළනවීේ කයරහ තිගඵනහ. රින් ය 

භහරු කයමින් ඒ ඵදු ළඩි කිරීේ කයරහ  තිගඵනහ. ඒ  අනු රිඹඹ  

38.8න් සීනි, අර්තහඳල්, බී ලනු, කිරි ිළටි ගේ ආදී අත—ල— 

ඳහරිගබෝගික බහණ්ඩ භත ගේ ඵ්ගද ඳනහ තිගඵනහ. ගේ අගගෝසතු 

භහඹ ආයේබග දී ක ඒ ගගශ බහණ්ඩ ඵ්ගද නළත ළඩි  කශහ.  

එගවභ ළඩි කයනගකො  ගගගනන තර්කඹ තභයි, ''අිළ ගේක  ළඩි 

කයන්ගන් ගගොවිඹහ ආයක්හ කයන්නයි'' කිඹන එක. එතගකො , 

අර්තහඳල්ර  ඵදු ළඩි  කයන්ගන් ගගොවිඹහ ආයක්හ කයන්නයි. 

නමු ක ගගොවිඹහ  ඒ ආදහඹභ රළගඵනහද? උදහවයණඹක්  

කිේගො ක, 2013  අගප්රලරල් භහග  ආනඹනික ගරොකු ලනු කිගරෝ 

එකක් රුිළඹල් 34.79යි. යහඹ  එනගකො  ගරොකු ලනු  කිගරෝ 

එකක ආනඹනික මිර  රුිළඹල් 34.79යි. නමු ක ගගශ ගඳොගශර  

රිල්රය  මිර රුිළඹල් 78.47ක් ගනහ. ගන රුිළඹල් 43යි. 

ගභොකක්ද ඒ ගන? ඒ ගන තභයි ඵදු. ඒ හග භ, ආනඹනික 

යතු ලු  කිගරෝ එකක මිර රුිළඹල්  82ක් ගනගකො  ගගශ 

ගඳොගශර රිල්රය මිර රුිළඹල් 154ක්, 155ක් ගනහ. රුිළඹල් 

72ක්භ ඵදු.  

මූරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, ඒ හග භ අර්තහඳල්ර ඵ්ගද 

රුිළඹල් 53ක්. ඒ රුිළඹල් 53න් ගගොවිඹහ  රළගඵන්ගන් ර්ඹක්ද? 

ගේක තභයි තිගඵන ප්රලලසනඹ. ග්ගශීඹ ගගොවිඹහ ආයක්හ කයනහ 

නේ, ගගොවිතළන ආයක්හ කයනහ නේ, ගේගකන් ගගොවිඹහ රඵන 

ප්රලතිරහබඹ ගභොකක්ද? ඒගකන් ගගොවීන්  රළබුු  රහබඹ 

ගභොකක්ද? අිළ දන්නහ විධිඹ  ෆභ විකුු ේකරුකුභ ගගශ 

ගඳොශ තුශදී නළත ගළනුේකරුකු ඵ  ඳ ක ගනහ. ඒක ගඳොදු 

ධර්භඹක්; ගඳොදු න—හඹක්. ඒ නිහ ගගොවිඹහ ගගොවිතළන් කයන ග්ග 

විකුණහ රඵන ආදහඹභ කිරි ිළටි ටික මිරදී ගන්න, කයර ටික 

මිරදී ගන්න, ගන ක බහණ්ඩ මිරදී ගන්න, අත—ල— කෆභ බීභ 

ටික මිරදී ගන්න ගළනුේකරුකු වළටිඹ   නළත ගගශ 

ගඳොගශරදී විඹදේ කයනහ. නමු ක ප්රලලසනඹ තභයි, ඒ රිඹලු 

ගළනුේකරුන් ගගශ ගඳොශ තුශදී විඹදේ කයන්ගන් තභන්ග  

ඳහරිගබෝජනඹ  විතයක් ගනොන එක. ඒ ගළනුේකරුන් වළභ 

ගදනකු භ රි්ගධ ගරහ තිගඵනහ, යජඹක් නඩ කතු කයන්න, 

ආණ්ඩුක් නඩ කතු කයන්න විඹදේ කයන්න. ඒ නිහ ආණ්ඩුක් 

නඩ කතු කිරීභ වහ විඹදේ කයන ජනතහක් තභයි අද ඉන්ගන්. 

ජනතහ, තභන්  කන්න ගඵොන්න වේඵ කයනහ හග භ, 

ආණ්ඩු   ගදන්න ක වේඵ කයන්න රි්ගධ ගරහ තිගඵනහ.  

තමුන්නහන්ගරරහග  ගේ හර්තහගේභ ඉතහ ඳළවළිලලි 

තිගඵනහ, ආර්ථිකග  ඵදු ගනොන ආදහඹේ අඩු ගරහ කිඹරහ. ඒ 

කිඹන්ගන්, ඵදු ආදහඹභ ඉවශ ගිහින් තිගඵනහ කිඹන එකයි. ඳසු 

ගිඹ  ජනහරි භහග  ඉරහ ගේ දක්හ කහරඹ තුශ ඵදු ආදහඹභ 

ළඩි ගරහ තිගඵනහ; ඵදු ගනොන ආදහඹභ අඩු ගරහ තිගඵනහ. 

අගේ යගට් ඵදු ගනොන ආදහඹභ  ඳසු ගිඹ කහර්තුගේ රිඹඹ  17කින් 

අඩු ගරහ තිගඵනහ. ඊශ   ළඩි ගරහ තිගඵනහ, ග කත ණඹ  

ගඳොලී ගගවීභ. 2012 අවුරු්ගග්ග ජනහරි භහග  ඉරහ අගප්රලරල් 

දක්හ කහරඹ තුශ රුිළඹල් මිලිඹන එක්රක් වළ කතෆතුන්දවස 

වඹරිඹ ඳණසඑකක් අිළ ණඹ ගඳොලී ගගහ තිගඵනහ. වළඵළයි ගේ 

කහර්තුගේ -2013- ඒ ප්රලභහණඹ රුිළඹල් මිලිඹන එක්රක් 

වළ කතෆවඹදවස අනනඹක් ඵ  ඳ ක ගරහ තිගඵනහ. එගවනේ 

ගභොකක්ද දළන් ගරහ තිගඵන්ගන්? දළන් ගරහ තිගඵන්ගන් අිළ 

ිළ  යටින් ගන්න ණඹ කන්දයහ  ගඳොලී ගගන ප්රලභහණඹ ළඩි 

ගරහ තිගඵන එක. ඒ ගනුගන් ජනතහගගන් අඹ කයන ඵදු 

ප්රලභහණඹ ළඩි ගරහ තිගඵනහ. ජනතහ  අහනග  රි්ගධ 

ගරහ තිගඵන්ගන් ඳහරිගබෝගිකඹකු ඵ  ඳ ක ගනොවී,  

ඳරිගබෝජනඹ කයන්නකු ඵ  ඳ ක ගනොවී, ආණ්ඩුගේ ණඹ වහ 

ගඳොලී ගගන්නයි. ගේක තභයි ඇ කත ග්ග. අද ගේ ආණ්ඩුගේ 

දර්ලනඹ, ගේ ආණ්ඩුගේ දළක්භ නිසඳහදනඹ, කර්භහන්ත, ගරහ, 

ක ෂිකර්භහන්තඹ ඳදනේ වුු  එකක් ගනොගයි. අද නිසඳහදන 

ආර්ථිකඹකින්, නිසඳහදන රිඅඹහලිඹකින් ආදහඹභ උඳඹන්ගන් 

නළවළ. ඒ නිහ අද ආණ්ඩු ගේ ඳදනභ ගරහ තිගඵන්ගන් ඵදු, දඩ 

ව ණඹ භත ඹළඨ භයි.  

ඳසු ගිඹ දසර හවනර seat belt  එක දළමටභ අනිහර්ඹ 

කයරහ නීතිඹක් ගගනහහ. Belt  දහගගන ඹන එක අනිහර්ඹයි.   

ඒක ගවොයි. ආයක්හ ඳළ කගතනු ක ඒක ගවොයි. ඒක 

ගනොදළේගභො ක දඩ ගවනහ. ගනොදළේගභො ක ඒක ආණ්ඩුගේ 

ආදහඹේ භහර්ගඹක් ගරහ තිගඵනහ. ඊශ  , ඊග  ගඳගර්දහ 

හවන උඳකයණර  ඵදු ඳළගනේහ. හවන උඳකයණර  

ඳනපු ඒ ඵ්ගග්ග  ප්රලධහන අහගඹක් තභයි, ඒ ආයක්ෂිත ඵ ඳටි 

වහ න ඵ්ගද රිඹඹ  රිඹඹකින් ළඩි කිරීභ. එතගකො  ඵදු අඹ 

කයන්ගන් ක ආයක්ක ඵ ඳටිඹ ; දඩ ගවන්ගන් ක ආයක්ක ඵ 

ඳටිඹ ; ඒ ගදගක්භ ආදහඹභ එන්ගන් ආණ්ඩු . ඒ නිහ අද 

ආණ්ඩු ආයක්ක ඵ ඳටිගඹනු ක දඩ ව ඵදු අඹ කයන 

ත ක කඹක  ඳ ක ගරහ තිගඵනහ. ඒ හග භ අද රිගයට්, 

අයක්කුර   ගවන ඵදු ප්රලභහණඹ ළඩි කයරහ ඒ මුහගන් චීස, 

ඵ ර්, කිරි ිළටි, හවන උඳකයණ ඹන ගේ වළභ ග්ගකභ ඵදු ළඩි 

කයන්න ඳ න් අයගගන තිගඵනහ.  

ඳසු ගිඹ දසර ගරෝක ගගශ ගඳොගශර ය කතයන් මිර ඳවශ 

ඵළසහ. ය කතයන් මිර ඳවශ ඵළසීභ ක එක්ක අගේ ග්ගශීඹ ගගශ 

ගඳොගශර ක ය කතයන්ර ටිනහකභ ඳවශ ඵළසහ. ඒ ඳවශ ඵළසීභ  

හගේක් හක ජ ඵළහකුර  ආණ්ඩු  ගභොකක්ද කිේගේ? 

මූරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, හක ජ ඵළහකුලින් ලියුේ ිළ  

ලියුේ එන්න ඳ න් ග කතහ, ය කතයන් උගස කයපු මිනිසුන් . 

අයණ මිනිසසු ජී ක ගන්න විධිඹක් නළති තභන්ග  කන කය 

ඵළහකුර   උගස තිේඵහ. ඒහ උගස කයපු මිනිසුන්  ලියුේ ිළ  

ලියුේ එන්න ඳ න් ග කතහ, වහභ ගේහ නිදවස කය ගන්න 

කිඹරහ. ඵරඳෆේ කශහ. ඵරඳෆේ කයරහ ලියුේ එේහ ඒහ නිදවස 

කය ගන්න කිඹරහ. ගභොකද, දළන් හිකත අර්බුදඹක තිගඵන නිහ. 

ඒ නිහ ඵයඳතශ අර්බුදඹක් නිර්භහණඹ ගරහ තිගඵනහ.  

භභ සතුතින්ත ගනහ, ගරු යහජි ක රිඹමරහිළටිඹ 

අභහත—තුභහ  ක, ගරු තිරහග සුභතිඳහර භන්ත්රීතුභහ  ක. ගභොකද, 

එතුභන්රහ ගදගදනහභ ිළිතග කතහ, ගේ අධිබහයඹ ව ඵදු ඳළනවීගේ 

එක ඳයභහර්ථඹක් න්ගන්, අගේ විග්ගල  කකේ හිකතඹ  න 

ඵරඳෆභ ශක්හ ගළනීභයි කිඹරහ. අගේ විග්ගල  කකේ හිකතඹ 

යහ ඳතිනහ යන් හිකතඹ භත.  වළඵළයි, ඳසු ගිඹ කහරග  භව 

ඵහකු භවහ පුයහයේ ගදොඩරහ,  භව ඵළහකුගේ රහබ ගඳන්න්න 

කිඹරහ ඉතහ අඥහන විධිඹ   ය කතයන් මිරදී ග කත වළටි අිළ 

දළක්කහ. 

ය කතයන් මිර දී ග කතහ. ඒ ය කතයන් මිර දී ගළනීභ ක එක්ක 

දළන් ගරෝක ගගශ ගඳොගශර ක, රහකහගේ ගගශ ගඳොගශර ක 

ය කතයන්ර ටිනහකභ විලහර ලගඹන් ඳවශ ඵළවළරහ තිගඵනහ. 

දළන් හක ජ ඵළහකුර සථහය තළන්ඳතු, හක ජ ඵළහකුර ගඳොලී 
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අනුඳහත, හක ජ ඵළහකුර හිකත ඳ කහ ගගන ඹහගේ අර්බුදඹක් 

නිර්භහණඹ ගරහ තිගඵනහ. අද භව ඵළහකු  තභන්ග  මූර— 

ත ක කඹ ිළිතඵ අර්බුදඹක් නිර්භහණඹ ගරහ තිගඵනහ. ඒ 

ගේක ඇතුගශර තිගඵන ත අර්බුදඹක්. භභ විලසහ කයනහ, 

රිඹඹ  5ක ආනඹන තීරු ඵ්ගදක් ව ඒ භත ඳනන රද රිඹඹ  

100 අධිබහයඹක් භඟින් ඳභණක් ඒ අර්බුදඹ ිළඹභහ කයන්න ඵළවළ 

කිඹරහ. ඒ අර්බුදඹ ිළඹභහ කයන්න  ඵළරි භට් ගේ 

අසථහය කඹක  ගභන් කයමින් තිගඵනහ. ඒ අසථහය කඹ 

වරහ, ඒ අසථහය කඹ වහගරහ, ඒ අසථහය කඹ, මූර— 

අර්බුදග  ප්රලභහණඹ අද ආණ්ඩු  ක වරහ ඹන 

ග්ගලඳහරනීකයණඹ වුු  භධ—සථහනඹක් ඵ  භව ඵළහකු ඳ ක 

ගරහ තිගඵනහ. ඒක භව ඵළහකුගේ අධිඳතිතුභහ තභන්ග  

පුයහගජ්රු ගනුගන් තභන්ග  ය කතයන් ප්රලභහණඹ, තභන්ග  

ටිනහකේ ප්රලභහණඹ, තභන්ග  ටිනහකේ ප්රලභහණඹ පුේඵහ 

ගළනීභ  දළර ෆඹභක්. ඒක නිහ අද මූර— අර්බුදඹක ගඳය නිමිති 

ඳවශ ගරහ තිගඵනහ. ඒක ඉතහභ ඳළවළිලලියි. අිළ අහක ගන්න 

ඕනෆ. ගේ ගන්න රිඅඹහ භහර්ගඹ, ය කතයන්ර  අදහශ ගේ ගවන 

තීරු ඵ්ගද ළඩි කිරීභ භඟින්, ඇ කත භ ගරෝක ගගශ ගඳොගශර 

ය කතයන් මිර  අඩු වීගේ හරිඹ ග්ගශීඹ යන් කර්භහන්තකරුන්  

එන්ගන් නළවළ. තිරහග සුභතිඳහර භන්ත්රීතුභහ කිඹනහ නේ, ඒක 

ග්ගශීඹ යන් ඵඩු වදන හභහන— මිනිසුන් , අගුල්භඩුගේ ඉන්න 

ය කතයන් ඵඩු වදන ගකනහ  එනහ කිඹරහ. නළවළ, එන්ගන් නළවළ. 

ඒක ිළිතභතරහගේ ය කතයන් ඵඩු වදන ගකනහ  ඹන්ගන් නළවළ.  

ගභොකද, ඒ හරිඹ ගනොගයි ගේ ගොඹන්ගන්.  ගේ නිහ ගේ 

—හඳහයග  ගඹදී ඉන්න, ය කතයන් කර්භහන්තග  ගඹදී  ඉන්න 

අඹ  ළිලරහ තිගඵනහ; හක ජ ඵළහකුර  ළිලරහ තිගඵනහ; භව 

ඵළහකු  ළිලරහ තිගඵනහ; භව ඵළහකුගේ හිකතඹ  ළිලරහ 

තිගඵනහ. ඒ අර්බුදඹ ගනභ තිගඵනහ. වළඵළයි අිළ විලසහ 

කයන විධිඹ  ගේ කිඹන ඳළරළසතය විඳුේලින් ඒ අර්බුදඹ ිළඹභහ 

කයන්න ඵළවළ. එඹ  ප්රලධහන ගවරතු ගරහ තිගඵන්ගන් ගන 

ගභොකක් ක ගනොගයි.  

අද ආණ්ඩු ජනතහග  අල—තහන් ගළන රකරහ, ජනතහ 

ේඵන්ධ  වුු  කර්භහන්ත, —හඳහය, ක ෂි කර්භහන්තඹ ඳ කහ 

ගගන ඹන්ගන් නළවළ. ඒ ගනු  අද ආණ්ඩුගේ උඳහඹ භහර්ගඹ 

 ගරහ තිගඵන්ගන්, නිසඳහදන ආර්ථිකඹ ගනු  විගනෝද 

ආර්ථිකඹ - entertainment economy - නඩ කතු කයන එකයි.   ඒ 

විගනෝද ආර්ථිකඹ වහ තභයි අද ඳවසුකේ ගදන්ගන්. අද ගජ්ේස 

ඳළකර්රහ  ඉඩේ ටික ගදන්ගන් ඒ නිහයි. අද එල්ෆින්ස න් එක 

ඉසයවහ තිගඵන දුේරිඹ ගදඳහර්තගේන්තු  අයිති අක්කය 19ක් 

ගචලීනහ කිඹන ගකොේඳළනිඹ  ගභොක ද? ගහ කයන්න  

ගනොගයි. නිසඳහදනඹ  ගනොගයි. ඒ entertainment economy 

එක . ඒ ගකොේඳළනිග   කකේ ප්රලභහණඹ ගකොඳභණද?  [ඵහධහ 

කිරීේ] අනුය ඹහඳහ ඇභතිතුභහ, ඔඵතුභහ ගොඹරහ ඵරන්න. ඒ 

ගකොේඳළනිග   කකේ ප්රලභහණඹ රුිළඹල් 30යි. [ඵහධහ කිරීේ] 

ඇහුගණ් නළවළ. 
 

ගරු අනුය ප්රි්ඹදර්ලන ඹහඳහ භවතහ (ඛනිජ ගතල් කර්භහන්ත  
අභහත—තුභහ) 
(ரண்தைறகு அத தறரறர்ண ரப்தர - வதற்ஶநரலிக் 

ஷகத்வரறல்கள் அஷச்சர்) 

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa - Minister of 

Petroleum Industries)  

"Entertainment industry" කිඹන එක ක industry එකක් 

තභයි. 
 

ගරු සුනිල් වඳුන්ගන කති භවතහ 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்வணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

එතුභහ කිඹන ග්ග ඇහුගණ් නළති වුණ ක භභ ඇගවන්න 

කිඹන්නේ. එතුභහ කිඹන්ගන් "entertainment industry" කිඹන 

එක ක industry  එකක් තභයි කිඹරහ. ඒක ඇ කත. ඒක තිගඵන 

ය ල් තිගඵනහ. භළකහගෝ දඳ කර ඒක තිගඵනහ. භළකහගෝ 

දඳ කර ජහතික ආදහඹගභන් රිඹඹ  84ක් රළගඵන්ගන් 

කළරිගනෝලින්. භළකහගෝර යජග  ඵදු ආදහඹගභන් රිඹඹ  

84ක්  රළගඵන්ගන් කළරිගනෝලින්. ඒ entertainment economy 

එක රහකහ  ග න්න උ කහව කයනහ නේ අගේ ය   ගදවි 

වහමුදුරුන්ග භ ිළහි යි කිඹරහ තභයි භ  කිඹන්න  

තිගඵන්ගන්. 

 
[අ.බහ. 3.44] 

 
ගරු රලි ක ිලහනහඹක භවතහ (ගෞඛ— නිගඹෝජ— 
අභහත—තුභහ) 
(ரண்தைறகு னலித் றசரரக்க - சுகரர தறற அஷச்சர்) 

(The Hon. Lalith Dissanayake - Deputy Minister of Health) 

මූරහනහරඪ ගරු භන් ත්රීතුභනි, භභ හිතන්ගන් අද ඉතහභ 

විගලර ව ක යු කතක්, විගලරගඹන්භ ය කතයන්- 

 
මූරහනහරඪ භන්ත්රීතුභහ 
(ஷனஷரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

Order, please! ගේ අසථහගේදී මූරහනඹ වහ ගරු ජහනක 

ඵණ්ඩහය භන්ත්රීතුභහග  නභ ගඹෝජනහ කයන්න. 

 
ගරු අල්වහජ් ඒ.එච්.එේ. අසර් භවතහ 
(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

මූරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, "ගරු ජහනක ඵණ්ඩහය 

භන්ත්රීතුභහ දළන් මූරහනඹ ගත යුතුඹ"යි භහ ගඹෝජනහ කයනහ. 

 
ගරු කනක ගවරය ක භවතහ 
(ரண்தைறகு கணக ஶயத்) 

(The Hon. Kanaka Herath) 

 
විරින් සථිය කයන රදී. 
ஆஶரறத்ரர். 

Seconded. 

 
ප්රලලසනඹ විභන රිලන්, බහ ේභත විඹ. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்தக்வகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
අනතුරු ගරු ගලවහන් ගරභරිහව භවතහ මූරහනගඹන් ඉ ක 

වගඹන්, ගරු ජහනක ඵණ්ඩහය  භවතහ  මූරහනහරඪ විඹ. 
அன்தடி, ரண்தைறகு வசயரன் ஶசசறங்க அக்கறரசணத்றணறன்த 

அகனஶ, ரண்தைறகு ஜரணக தண்டர அர்கள் ஷனஷ 

கறத்ரர்கள். 

Whereupon THE HON. SHEHAN SEMASINGHE left the Chair, 
and THE HON. JANAKA BANDARA took the Chair. 

 

ගරු රලි ක ිලහනහඹක භවතහ 
(ரண்தைறகு னலித் றசரரக்க) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

මූරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි,  භහ  විගලරගඹන්භ කිඹන්න  

ඕනෆ,  අද ය කතයන් වහ රිඹඹ  5ක ආනඹන තීරු ඵ්ගදක් ව ඒ 

භත ඳනන රද රිඹඹ  100ක අධිබහයඹ තුිතන් විගලරගඹන්භ 

ඉවශ ඳවශ ඹන ය කතයන් මිර ේඵන්ධගඹන් ඳහරනඹක් ඇති 

කිරීභ ඉතහභ කහගරෝිකත න ඵ. ඒ හග භ ගන ක ගගශ 

ගඳොශල්  වයවහ එගවභ නළ කනේ ඉන්ිලඹහ  ගවොය ඳහගයන් 

ය කතයන් ඹන භහර්ගඹ ඇහිරීභ ක ඉතහභ ක ළදග ක ගනහ. 

ගකගර ගත ක අඳ ඒ ගළන තුටු නහ. ගභොන ග්ග වුණ ක 2012 

ගර් භව ඵළහකු මිර  ග ක මුු  ය කයන් ප්රලභහණඹ ගභරිනක්ග ොන් 

23.69ක් ගනහ. ඒ හග භ අගශවි කයරහ තිගඵනහ, 
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ගභරිනක්ග ොන් 20.64ක ප්රලභහණඹක්. අගේ වඳුන්ගන කති භන්ත්රීතුභහ 

කිඹපු ආකහයඹ  ගේ ය කයන් භව ඵළහකු එකතු කයගගන 

තිගඵනහ  ළඩිඹ ගනුගදනු කිරීභක් -buying and selling - හග  

ක යු කතක් තභයි කයරහ තිගඵන්ගන්. ඒක ළදග ක. අහනග දී 

ගලරඹ වළටිඹ  ඉතුරු කයගගන තිගඵනහ, ගභරිනක්ග ොන් 3.64ක්. 

ඒ හග භ 2012 ගදළේඵර් න වි  භව ඵළහකු තු ය කයන් 

හිකතඹ වළටිඹ  ගභරිනක්ග ොන් 13.62ක ප්රලභහණඹක් තිබිරහ 

තිගඵනහ. ඒගක් ටිනහකභ ඇගභරිකන් ගඩොරර් මිලිඹන 727ක් 

ගනහ. ය කයන් මිර අඩු ළඩි වීභ ක අගේ ආර්ථිකග  

ලක්තිභ කබහඹ  ඵරඳහනහ. ගභොකද, භව ඵළහකු හග  ආඹතන 

භහ හිතන වළටිඹ  ඒ ලක්තිභ කබහඹ ගඳන්නුේ කයරහ තිගඵනහ. 

ඒක අඳ ඉතහභ අගඹ කයන්න ඕනෆ. ඒක ඉතහභ ළදග ක නහ. ඒ 

හග භ අගේ —හඳහරික අහල, මූර— අහල ඳසු ගිඹ කහර සීභහන් 

තුශ ගේ ේඵන්ධගඹන් එක කහයණඹක් අනුගභනඹ කගශර නළවළ. 

ගභොකද ගේ ය කයන් ඵඩු උගස කිරීගේදී තයගඹක් තිබුණහ. එගවභ 

තයගඹක් තිබීභ ගවොයි. ඒ තයගඹ තුශ ය කයන් ඳවුභක් උගස 

කිරීභ තුිතන් ළඩි මුදල් ප්රලභහණඹක් -ප්රලතිරහබඹක්- ගන්න පුු න් 

න්ගන් එඹ උගස කශ ගකනහ යි. ආඹතන අතය තයගඹක් 

තිබුණහ, රිඹඹ  70යි, රිඹඹ  60යි කිඹරහ. නමු ක එතළනදී ගේ 

ආඹතන ප්රලධහන ලගඹන් ගභහි මූර—භඹ ත ක කඹ ගළන, 

—හඳහරික ත ක කඹ ගළන රකහ ඵළලු ගේ නළවළ. ගභොකද යහජ— 

අහලග  ඕනෆභ ආඹතනඹක් ණඹක් දීගේදී  ඇඳකයඹක  රිඹඹ  

 රිඹඹක් ගදන්ගන් නළවළ; රිඹඹ  70ක් ගදන්ගන් නළවළ. 

හභහන—ගඹන් ගදන්ගන් රිඹඹ  40යි. නමු ක ගේ කහයණඹ ගළන 

අගේ මූර— අහල ව —හඳහරික අහල අධහනඹ ගඹොමු කගශර නළවළ.  

 

ඇ  කගතන්භ ය කයන් ඳවුභක  රිඹඹ  40යි ගදන්න තිබුගණ්. ඒ 

රිඹඹ  40 දුන්නහ නේ,  මූර— ආඹතන වළටිඹ  ඔවුන්  අද ගේ 

ප්රලලසනඹ  මුහුණ ඳහන්න රි්ගධ න්ගන් නළවළ. අන්න ඒ ළරැ්ගද 

කශහ. තයගකහරිබහඹ තුශ  ය කයන් මිර ඳවශ ඹයි කිඹරහ ඔවුන් 

හිතුගේ නළවළ. විවිධ ය ල්ලින් එකතු කය ග ක ය කයන් හිකත 

ගරෝක ගගශ  ගඳොශ  මුදහ වළරීභ තුශ තභයි ගේ මිර අඩු වීභ 

රි්ගධ ගරහ තිගඵන්ගන්. නමු ක  ආර්ථිකඹ තුශ  මිර අඩු න 

ගරහගේ ඒ ය කයන් හිකත ගගොනු  කය ගළනීභ, එකතු කය ගළනීභ  

යදක් ගන්ගන් නළවළ. ඹේ ගකගනකු ගේක ළරැිලයි කිඹරහ 

කිඹන්න පුු න්. භව ඵළහකු වුණ ක ගේ හග  ගරහකදී 

පුු න් තයේ හිකත එකතු කය ගන්නහ. ය කයන් හිකතඹ කිඹරහ 

කිඹන්ගන් ගේ ය   තිගඵන ේඳතක්. මිර අඩු කහරඹ තුශ ගේ 

ය කයන් හිකත එකතු කය ගළනීභ තුිතන් යගට් ආර්ථිකඹ  ඹේ කිරි 

ප්රලලසනඹක් වුු  ගරහක ගේ හිකතලින් අඳ  ප්රලගඹෝජන ගන්න 

පුු න් නහ. ගකගර ගත ක යජඹ වළටිඹ  ප්රලහගඹෝගික ගේ 

ත ක කඹ භනඹ කයන්න ගේ විධිඹ  රිඹඹ  5ක තීරු ඵ්ගදක් 

ඳළනවීභ ව ඒ භත රිඹඹ  රිඹඹක අධිබහයඹක් ඳළනවීභ ක ඉතහභ 

ළදග ක නහඹ කිඹන කහයණඹ අඳ කිඹන්න ඕනෆ.  

 අගේ යවි කරුණහනහඹක භන්ත්රීතුභහ ගතො —හඳහයඹ ගළන 

කථහ කශහ. ගතො —හඳහයඹ ගළන එතුභහ  කථහ කයන්න 

අයිතිඹක් නළවළ. ගභොකද ගතො —හඳහයඹ එක් ක ජහතික ඳක් 

යජඹක් ඹ ග ක වරහ දළේභහ. ඒක ේපූර්ණගඹන් ඳළඹ 24ක් 

ඇයරහ තළබු ක භවය වි  ඳළඹ 8ක  කහර සීභහ තුශ න්රයිට් 

කෆල්රක් ක විකුු ගන් නළවළ. ගන ඳළ කතක් ගඳන්නරහ ගේ 

ගතො —හඳහයඹ අයගගන ගිහිල්රහ ඳසු ේපූර්ණගඹන් හ 

දළේභහ. දළන් අඳ නළත Co-op City ආඹතන ආයේබ කය 

තිගඵනහ. අඳ නළත අද එඹ ඉවශ භට් භක  ගගනළල්රහ 

තිගඵනහ. යගට් භධ—භ ඳන්තිග  ජනතහ  තභන්  වුභනහ 

ගදඹක් මිර  ගන්න   තිගඵන ප්රලධහන ආඹතනඹක් ඵ  ඳ ක ගරහ 

තිගඵන්ගන් ගේ ගතො ආඹතනඹයි. අද ගතො ආඹතනඹ  

පුු න්කභ රළබිරහ තිගඵනහ, මිර ඳහරනඹ කයන්න. ගේ ගතො 

ආඹතන ිළහිටීභ තුිතන් ඒ ගතො ආඹතනග  මිර  අනිකු ක 

ගගශ ළල්ර මිර වළරිරීභක් රි්ගධ නහ. ගභන්න ගේක තභයි 

මුඳකහය හග  යහජ—  ආඹතනර තිගඵන ළදග කකභ. භහ හිතන 

වළටිඹ  අගේ යවි කරුණහනහඹක භන්ත්රීතුභහ ඒගක් ළදග කකභ 

දළක්ගක් නළවළ. ඒගක් ගන ඳළ කතක් තභයි එතුභහ දළක්ගක්. ඒ 

නිහ ගන්න ඇති එතුභහ ඒ ආඹතනඹ එදහ වරහ දභන්න ක යුතු 

කගශර. ඒ ගවරතු නිහ එතුභන්රහ  ඒ ගළන කථහ කයන්න 

අයිතිඹක් නළවළ.  

ඊ ශ   මූර— අහලඹ ග කතහභ යහජ— අහලග  ආ ගඹෝජන 

භණ්ඩරඹ, රහකහ ඵළහකු, භවජන ඵළහකු, ඉතිරි කිරීගේ ඵළහකු 

හග  ආඹතන ේඵන්ධගඹන් නිතය විවිධ විගේචනඹන් කයනහ. 

මූර— ආඹතනඹක් වළටිඹ  රහකහ ඵළහකු රිනලිඹන දහවක  ළඩි 

 කකේ ප්රලභහණඹක් තිගඵන ආඹතනඹක් ඵ  අද ඳ ක ගරහ 

තිගඵනහ. ළඩිභ ගනුගදනුකරුන් ඉන්න ආඹතනඹ ඵ  රහකහ 

ඵළහකු ඳ ක ගරහ තිගඵනහ. යහජ— අහලග  ඵළහකු වළටිඹ  භහ 

හිතන්ගන් ඉතහ විලහර ලහඛහ ප්රලභහණඹක් දක්හ  අද එඹ ර්ධනඹ 

ගරහ තිගඵනහ. ගේ ත ක කඹ තුශ අද යහජ— ඵළහකු ලක්තිභ ක වීභ 

ගේ හග  භළිල ආදහඹේ රඵන ආර්ථිකඹක  ළදග ක නහ. යහජ— 

මූර— ආඹතනර ව ගඹෝගඹ යහජ— ආගඹෝජනග දී ඉතහ ළදග ක 

නහ.  

ඒ නිහ ගේ ළදග ක ක යු කග කදී මූර— ආඹතන ත ක 

ලක්තිභ ක නහ. ඳසු ගිඹ කහරග  ගරෝක ආර්ථිකඹ කඩහ 

ළග ්ගදී, ඇගභරිකහ හග  ය ර මූර— ආඹතන, ඵළහකු කඩහ 

ළග ්ගදී අඳ  පුු න්කභ රළබුණහ අගේ ඵළහකු කඩහ ළග න්ගන් 

නළතු ඉිලරිඹ  ගගන ඹන්න. අිළ ඒ ආ ගභන අනු තභයි රහකහ 

ඵළහකු, භවජන ඵළහකු, ජහතික ඉතිරි කිරීගේ ඵළහකු ළනි 

ආඹතන අද ලක්තිභ ක ඉසයව  ගගන ගිහින් තිගඵන්ගන්. 

ගරහන් ඵළහකු ළනි ආඹතන යජග  භනහ වළරියවීභ තුශ මූර— 

අර්බුදඹක  ඹෆභ  ගනොදී අද ඉතහභ ඉවශ ත ක කඹක තිගඵනහ. 

ඒ නිරි මූර— කශභනහකයණග  ප්රලතිපර කිඹන එක අිළ කිඹන්න 

ඕනෆ.  

විගලර ගශ බහණ්ඩ ඵදු ඳනත ඹ ග ක 2013 ර්ග  

ජනහරි - අගප්රලරල් කහර ඳරිච්ගයදඹ තුශ රළබ ආදහඹභ 2012 රද 

ආදහඹභ භ  ඵළලුහභ රිඹඹ  38.8කින් ළඩි ගරහ තිගඵනහ. ඒ 

කිඹන්ගන්, රුිළඹල් මිලිඹන 14,930 දක්හ ආදහඹභ ළඩි ගරහ 

තිගඵනහ. ඒ නිඹභඹන්ග  මූලිකභ ඳයභහර්ථඹ, ග්ගශීඹ කර්භහන්ත 

ිලරිභ ක කිරීභ; ඒ හග භ ග්ගශීඹ ක ෂි කර්භහන්තඹ ළඩිිලයුු  

කිරීභ. ඒ ඵදු අනුඳහතඹ ඉවශ දළමටභ තුශ ග්ගශීඹ කර්භහන්තර 

ර්ධනඹක් රිදු නහ. විගලරගඹන්භ අර්තහඳල් අසළන්න 

ග ගශ ගඳොශ  එන කහරග දී ආනඹන ඵදු ඉවශ දළමටභ භඟින් 

ග්ගශීඹ ගගොවිඹහ  නිරි ගගශ ගඳොශක් ළකසීභ රි්ගධ නහ. ඒ 

හග භ අර්තහඳල් අසළන්න අහන වී ගගශ ගඳොගශර හි ඹක් 

ඇති වීගභන් ඳහරිගබෝගිකඹහ  ඉවශ මිරක් ගගන්න රිදු න 

අසථහගේදී ඳහරිගබෝගිකඹහග  ඳළ කගතන් හිතරහ ආනඹන ඵ්ගද 

අඩු කය ඒ වනඹ ඳහරිගබෝගිකඹහ  රඵහ ගදනහ. ගේ යගට් 

ජනතහග  ඳළ කගතන් හිතරහ ඒ විධිඹ  ඉතහ ප්රලහගඹෝගික  විගලර 

ගශ බහණ්ඩ ඵදු ඳනත අද රිඅඹහ කභක වීභ තුශ එහි හරිඹ 

ඳහරිගබෝගිකඹහ  වහ නිසඳහදකඹහ  රළබිරහ තිගඵනහ.  

සුනිල් වඳුන්ගන කති භන්ත්රීතුභහ කිේහ, එක ඳළ කතකින් 

අඳනඹන ආදහඹභ අඩු න ඵ. එක ඳළ කතකින් යජග  අඳනඹන 

ආදහඹභ අඩු ගන්න පුු න්. නමු ක අිළ හචහයකඹන්ග  ඳළමිණීභ 

ග කතහභ, 2008 දී වහයරක් තිසඅ දවස වහයරිඹ වළ කතෆඳවක් 

ඳළමික ඹහ නේ ගේ න වි  එඹ දරක් ඳන්දවස වඹරිඹඹක් 

ගරහ තිගඵනහ. ඒ කිඹන්ගන්, විලහර ළඩි වීභක් රි්ගධ ගරහ 

තිගඵනහ. ඒක ඉතහභ ළදග ක. ගභොකද, ශීඝ්රි ර්ධනඹක්. රිඹඹ  

17.5ක ග  ර්ධනඹ ගේගඹක් හචහයක කර්භහන්තග  රි්ගධ 

ගරහ තිගඵනහ. හචහයකඹන් ඳළමිණීභ නිහ හචහයක 

කර්භහන්තගඹන් අඳ  රළගඵන ආදහඹේ ප්රලභහණඹ ළඩි ගරහ 

තිගඵනහ.  

ඊශ  , විග්ගල රැකිඹහ නියුක්තිගඹන් රළගඵන ආදහඹේ 
ප්රලභහණඹ 2005 රි  අද දක්හ  ග කතහභ විලහර ර්ධනඹක් රිදු 
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ගරහ තිගඵනහ. ඒ වයවහ තභයි විලහර විග්ගල ේඳ ක ප්රලභහණඹක් 
ය  තුශ  ගරහ ගගන එන්ගන්. එදහ අගේ යගට් තිබුගණ් ග ක, ගඳොල් 
ව යඵර් ආර්ථිකඹක්. අද ග ක අඳනඹනඹ ග කතහභ, ග ක අඳනඹන 
ආදහඹභ ඹේ ප්රලභහණඹකින් අඩු ගරහ තිගඵනහ. ඒක අිළ 
ිළිතගන්න ඕනෆ. නමු ක ග ක අඳනඹන ආදහඹභ අඩු න ගකො  
හචහයකඹන්ග  ඳළමිණීභ ළඩි ගරහ තිගඵනහ.  

ඊශ  , යගට් ඵඩ ඉරිඟු නිසඳහදනඹ ළඩි ගරහ තිගඵනහ. අිළ 
ඒහ ආනඹනඹ කයන්ගන් නළවළ. ඒ හග භ උතුගර් ජනතහග  
ප්රලධහන ආදහඹේ භහර්ගඹ න උු දු ගහ ර්ධනඹ ගරහ 
තිගඵනහ. අිළ ඒ හග  නිසඳහදන ිළ  යටින් ගගන්න්ගන් නළතු 
ේපූර්ණගඹන්භ ග්ගශීඹ නිසඳහදනඹ කය තිගඵනහ.  

ඊශ  , ත්රිuගඳෝ කර්භහන්තඹ වහ අල— ගෝඹහ ගඵෝහික 
ගහ අිළ ගේ යගට් ිලයුු  කය තිගඵනහ. ඒ ගහ අහලඹන් වහ 
අිළ රඵහ දී තිගඵන වන ළඩියි. අද ක ෂි කර්භහන්ත අහලඹ  
නළඹුරුවීභක් නළවළ කිඹරහ ගභතුභන්රහ කිේහ. මූරහනහරඪ ගරු 
භන්ත්රීතුභනි, අිළ කිඹන්න ඕනෆ අද ක ෂිකර්භ අහලඹ  තභයි ළඩිභ 
මුදරක් ගන් කයන්ගන් කිඹරහ. භහ හිතන වළටිඹ  ළඩිභ මුදරක් 
ගන් කයන්ගන් ගඳොගවොය වනහධහයඹ . වී, ග ක, ගඳොල්, යඵර්, 
එශලු ආදී රිඹලු ගහන් වහ 2005 ඉන් අද දක්හ වනහධහය 
රඵහ දී තිගඵනහ. ඒ නිහ එභ නිසඳහදනඹන්ග  අගඹ ළඩි 
කයන්න පුු න්කභ රළබිරහ තිගඵනහ. ඒ තුිතන් ගේ යගට් 
ක ෂිකර්භ ක්ගරත්රනග  ඉවශ ර්ධනඹක් රි්ගධ ගරහ තිගඵනහ. 
ඒක ඉතහභ ළදග ක නහ. අිළ ගඳොල් නිසඳහදනඹ ගනිමු. 2011දී 
ගගඩි මිලිඹන 513ක් අිළ නිසඳහදනඹ කශහ. 2013 න ගකො  ඒ 
ප්රලභහණඹ  අිළ  ළඩි කය ගන්න පුු න්කභ රළබිරහ තිගඵනහ. 
ක ෂි කර්භහන්ත අහලග  නිසඳහදන ළඩි කයන්න ගේ යජඹ ළදග ක 
ළඩ ිළිතගශක් කස කිරීභ ඉතහභ ළදග ක නහ. 

ඊශ   ආගඹෝජනඹන් ගළන කථහ කයමු. චීනග  
ආගඹෝජනඹන් ගළන නිතයභ කථහ කයනහ.  චීන ආගඹෝජනඹන් 
ඹ ග ක  ගකොශම නගයඹ ව කටුනහඹක ගුන් ගතොටුගඳොශ 
ේඵන්ධ න අධිගේගී භහර්ගඹ ගව  අනි්ගදහ ආයේබ කයන්න  
නිඹමිතයි. ඒ භහර්ගඹ කිගරෝමට ර්26ක් විතය තිගඵනහ. විනහඩි 
20න් ඹන්න පුු න්. ඒක චීන යජග  ආධහය. එ තගකො  ඒක 
ආගඹෝජනඹක්.  

ඊශ   ගඳගර්දහ  ගකොශම යහඹ ආයේබ කශහ. භභ ඊග  ක ගේ 
ගළන කිේහ. සු්ගදහ  කිගරෝමට ර්2 1/2ක් වදන්න අවුරුදු 37ක් 
ගිඹහ. අතිගරු භහින්ද යහජඳක් ජනහධිඳතිතුභහ  අවුරුදු වතයක් 
ඇතුශත යහග  කිගරෝ මට ය 6 1/2ක් ිලග ිලඹ කඩනඹක් වදන්න 
පුු න්කභ රළබුණහ. ඒක නළවළයි කිඹරහ ගේ යගට් කහ  ක 
කිඹන්න ඵළවළ. එහි ගළඹුය මට ර් 18ක  ළඩි ප්රලභහණඹක්.  ඒ 
කිඹන්ගන් ගරෝකග  නිසඳහදනඹ න ගරොකුභ නළ  වුණ ක 
රහකහගේ  යහඹක  ග න්න පුු න්. ඒ ත ක කඹ ඇති කගශර 
අතිගරු භහින්ද යහජඳක් ජනහධිඳතිතුභහයි. ගේ ේඵන්ධගඹන් 
අතිගරු භහින්ද යහජඳක් ජනහධිඳතිතුභහ , යහඹ අධිකහරිග  
බහඳතිතුභහ ,  ඒ හග භ අගේ අධීක්ණ භන්ත්රීතුභන්රහ , ගරු 
නිගඹෝජ— ඇභතිතුභන්රහ , —හඳ ති ඇභතිතුභන්රහ  සතුතින්ත 
න්න  ඕනෆ. ගේ ප්රලහගඹෝගික ළඩ වන ගභ  ගගනහහ. අද 
වේඵන්ගතො  යහඹ ගළන කථහ කයනහ. වේඵන්ගතො  යහග  
ප්රලහගඹෝගික ත ක කඹ ඵරන්න. භභ ගේක ඊග  ක කිේහ. ඊග  
ගඳගර්දහ අිළ දළක්කහ ඵය හවන විලහර ප්රලභහණඹක් ගගනළල්රහ 
තිගඵනහ. ගේ රිඹල්ර ගගනළල්රහ තිගඵන්ගන් වේඵන්ගතො  
යහඹ යි. නමු ක ගේ අඹ හුහ දක්න්ගන් වේඵන්ගතො  යහඹ  
ඒහ ගගනළල්රහ ගගොඩඵහරහ එතළනින් නළත ගකොශම  ග නහ 
කිඹරහ. ගේ යජඹ ගළන එළනි  ළයිල ිකත්රනඹක් භහඳහන්න උ කහව 
කයනහ. ගනොගයොච්ගචෝගල් ගල් අඟුරු ඵරහගහයඹ ගළන ක 
කිඹනහ. චීන ආධහය ඹ  ග ක ඉිල කයන ගනොගයොච්ගචෝගල් 
විදුලිඵරහගහයග  ගභගහගොට්ස 900ක විදුලි නිසඳහදනඹක් කශ 
වළකියි.  එහි ඳශමුළනි අිලඹය ආයේබ කශහ. එහි ඳශමුළනි අිලඹය 
ආයේබ කිරීභ නිහ,  විදුලිඹ කළගඳන කහරඹ තුශ අඛණ්ඩ විදුලිඹ 

රඵහ ගදන්න ඳසුගිඹ කහරග  අඳ  පුු න්කභ රළබුණහ.  ගදන 
අිලඹය නිභ වුණහ  ඳසු ත ක ගභගහගොට්ස  600ක ඳභණ විදුලිඹ 
ප්රලභහණඹක් නිසඳහදනඹ වීභ තුශ මුු  විදුලි ධහරිතහ ගභගහගොට්ස 
900ක් ගේ යගට් විදුලි ඳ්ගධතිඹ  එකතු ගනහ. ඒ තුිතන් 
ගභොකක්ද රිදු න්ගන්?  

ඊග  ගඳගර්දහ ගබ්රේෝඩ්රන්ඩ් විදුලි —හඳ තිඹ ඳ න් ග කතහ. 
ගකො කභගල් —හඳ තිඹ අන් කය තිගඵනහ. ගේ රිඹලු ග්ගල් 
වහ චීන යජග  ආධහය රළබී තිගඵනහ. ඒක අිළ ිළිතගන්නහ. ඒ 
ය ල් අඳ  ආධහය රඵහ ගදනහ නේ, වන ගඳොලිඹ  ණඹ රඵහ 
ගදනහ නේ, ඒහ  ගිවිසුේගත ගරහ තිගඵනහ නේ අිළ ඒහ 
රඵහ ගගන ගේ ය   ප්රලගඹෝජන ක න විධිඹ  ගඹදවිඹ යුතුයි. අිළ 
එගර ගඹොදහ තිගඵනහ. ඒ විනිවිදබහඹ ජනතහ දකිනහ.  ඒහ 
ජනතහ  ඵරන්න පුු න්. අද  ගකොශම යහඹ  ගිඹහභ අිළ ඒක 
ඇස ගදගකන් දකිනහ. අිළ පුහික කහරග  දළක්ගක් පුහික යහඹක්. 
මූරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, පුහික කහරග  අිළ එක්ක ගගන 
ගිහිල්රහ ගඳන්නුගේ ය කභරහන ගුන් ගතොටුගඳොශ. අද අිළ 
දකිනහ, කටුනහඹක ගුන් ගතොටුගඳොශ; භ කතර ගුන් 
ගතොටුගඳොශ. එතගකො  අඳ  ගරොකු ආඩේඵයඹක් ඇති ගනහ. 
ඊග  ගඳගර්දහ අගේ ය   ආපු ඹවු ගෝ කිේගේ ගේ යගට් ඇති 
ගරහ තිගඵන හර්ධනඹ  දකින ගකො   ගරොකු තු ක් 
දළගනනහ කිඹරහයි. ඒ නිහ අිළ ගේහ ිලවහ ගකොශ කණ්ණහඩි, යතු 
කණ්ණහඩි දභරහ ඵරන්න ගවො නළවළ. ළඵෆ ගර ඵරන්න ඕනෆ. 
ගභොකද, ගේහ අයිති න්ගන් අඳ  ගනොගයි. අතිගරු භහින්ද 
යහජඳක් ජනහධිඳතිතුභහ ගේහ නිර්භහණඹ කගශර ගව  
ජනතහ යි.  අතිගරු භහින්ද යහජඳක් ජනහධිඳතිතුභහ ගේහ 
නිර්භහණඹ කගශර  ගරු නහභල් යහජඳක් භන්ත්රීතුභන්රහග  
අනහගත නහඹක කඹ යි; ඒ තරුණ ඳයපුය යි.  ගව  ජනතහ  
තභයි ගේ නිර්භහණඹන් බිහි කයරහ තිගඵන්ගන්. අඳ  ඒ ගළන 
තුටු ගන්න පුු න්. වළභ ගරහගේභ විඳක්ඹ ගඳන්නුේ 
කයන්ගන් ළයිල ඳළ කතක්. ගන ක කණ්ණහඩි දභරහ තභයි 
ඵරන්ගන්. ගේක  ගවොභ උදහවයණඹ තභයි ගේ යගට් 
හර්ධනඹ ව අතිගරු භහින්ද යහජඳක් ජනහධිඳතිතුභහග  
නහඹක කඹ ඹ ග ක එක් ක ජනතහ නිදවස න්ධහනඹ ඹන 
ගභන; භළතියණ ජඹග්රාවණඹ.  

අිළ දළන් ඳශහ ක බහ තුනක භළතියණඹ  මුහුණ ගදනහ. 
ඹම ඳශහ ක බහ, උතුරු ඳශහ ක බහ ව භධ—භ ඳශහ ක බහ 
වහ  භළතියණ ඳ කනහ. එක් ක ජහතික ඳක් ආණ්ඩුක් 
ඇති ගනහ නේ, විඳක්ඹ ලක්තිභ ක නේ,  එක් ක ජහතික 
ඳක්ග  තරුණ කණ්ඩහඹගේ හි පු ලක්තිභ කභ නහඹකගඹක් න 

ගරු දඹහරිරි ජඹගරකය භන්ත්රීතුභහ අගේ ඳළ කත  එන්ගන් නළවළ. 
නමු ක එතුභහ ආහ. එදහ වේඵන්ගතො  යහග  ගරක් තිගඵනහ 
කිේ එතුභහ, අද කිඹනහ ගරක් නළවළයි කිඹරහ. ගේ ග්ග තභයි 
අඳ  ඕනෆ. ගේ  ග්ග කයන්න, ගභළනි ප්රලහතිවහර්ඹඹක් කයන්න 
අඳ  පුු න්කභ රළබුගණ් අතිගරු භහින්ද යහජඳක් 
ජනහධිඳතිතුභහග  නහඹක කඹ ඹ ග කයි. අද ජනතහ  එක් ක 
ජහතික ඳක්ඹ  කතියඹක් ගවන්න විධිඹක් නළවළ. ගවරතු 
ගභොකක්ද, තභන්ග  භන්ත්රීයඹහ ආයක්හ කය ගන්න ඵළරි 
විඳක්ඹක  අිළ කතියඹක් ගවන්ගන් ඇයි කිඹන භහනරික කඩහ 

ළටීභ ඒ අඹ  ඇති ගනහ.  

 අිළ ගේ යගට් ඇති කයන හර්ධනඹ ජනතහ  ප්රලහගඹෝගික 
ගඳන්හ තිගඵනහ. ඒ නිහ ගභළනි ප්රලහගඹෝගික භට් ගේ සුවිගලර 
ඵදු ඳළනවීභ තුශ ඒ ඒ කහර සීභහන් තුශ ආර්ථිකග  ඇති න 
ප්රලලසනර  නිඹභ විඳුේ රඵහ දීභ තුිතන් ඒ හරිඹ ගේ යගට් 
ජනතහ  රඵහ ගදන්න  රිඅඹහ කිරීභ ගළන අිළ යජඹ  සතුතින්ත 
ගනහ. සතුතියි. 

 
මූරහනහරඪ භන්ත්රීතුභහ 
(ஷனஷரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ගඵොගවොභ සතුතියි. මටශ   ගරු ආචහර්ඹ වර් ද රිල්හ 

භන්ත්රීතුභහ.  
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[අ.බහ. 4.00] 

 
ගරු (ආචහර්ඹ) වර් ද රිල්හ භවතහ 
(ரண்தைறகு (கனரறற) யர்  சறல்ர) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

ගඵොගවොභ සතුතියි, මූරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි. අගේ 

රලි ක ිලහනහඹක නිගඹෝජ— ඇභතියඹහ, ගභොනහද භභ දන්ගන් 

නළවළ කිඹරහ ඹන්න ගිඹහ. අභ ලගඹන් ිළිතතුය ක අවගගන 

ඉන්න එතුභහ  ලක්තිඹක් නළවළ.   

 
ගරු ඨ . ිළඹගරන භවතහ 
(ரண்தைறகு வதர. தறஶசண)  

(The Hon. P. Piyasena) 

කවුද කිේගේ? 

 
ගරු (ආචහර්ඹ) වර් ද රිල්හ භවතහ 
(ரண்தைறகு (கனரறற) யர்  சறல்ர) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

භභයි කිඹන්ගන්.  

 
ගරු ඨ . ිළඹගරන භවතහ 
(ரண்தைறகு வதர. தறஶசண)  

(The Hon. P. Piyasena) 

භභ අවගගන ඉන්ගන්. 

 

ගරු (ආචහර්ඹ) වර් ද රිල්හ භවතහ 
(ரண்தைறகு (கனரறற) யர்  சறல்ர) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

ඔඵතුභහ අවගගන ඉන්න ඕනෆ නළවළ. ඔඵතුභහග  නභ රලි ක 

ිලහනහඹකද? [ඵහධහ කිරීේ] 

 
මූරහනහරඪ භන්ත්රීතුභහ 
(ஷனஷரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ගරු භන්ත්රීතුභනි, මූරහනඹ අභතන්න.  

 
ගරු රලි ක ිලහනහඹක භවතහ 
(ரண்தைறகு னலித் றசரரக்க) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

භභ එනහ. 

 

ගරු (ආචහර්ඹ) වර් ද රිල්හ භවතහ 
(ரண்தைறகு (கனரறற) யர்  சறல்ர) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

එන්න, එන්න. ගඵොගවොභ ගවොයි.  

 
ගරු රලි ක ිලහනහඹක භවතහ 
(ரண்தைறகு னலித் றசரரக்க) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

තමුන්නහන්ගර ඕනෆ ගදඹක් කිඹන්න. භභ තභ දහර  

කෆග ක නළවළ.  

 
මූරහනහරඪ භන්ත්රීතුභහ 
(ஷனஷரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ගරු භන්ත්රීතුභහ  ඵහධහ කයන්න එඳහ.  

 
ගරු (ආචහර්ඹ) වර් ද රිල්හ භවතහ 
(ரண்தைறகு (கனரறற) யர்  சறல்ர) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

ගරු නිගඹෝජ— ඇභතිතුභහ  ඉක්භන  ිළිතතුරු ගදන්නේ. ඊ  

ඳසු ඔඵතුභහ ඹන්න. [ඵහධහ කිරීභක්] ිළිතතුරු ගදන්නේ. 

මූරහනහරඪ භන්ත්රීතුභහ 
(ஷனஷரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ගරු භන්ත්රීතුභහ  ඵහධහ කයන්න එඳහ.  

 
ගරු (ආචහර්ඹ) වර් ද රිල්හ භවතහ 
(ரண்தைறகு (கனரறற) யர்  சறல்ர) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

දළන් එතුභහ කිේහ - [ඵහධහ කිරීභක්] ගඳොඩ්ඩක් ඉන්න. ඔඵතුභහ 

කිඹපු කහයණහ ගදකක් ගළන විතයයි කිඹන්ගන්. ඊ  ඳසගර 

ඔඵතුභහ  ඹන්න පුු න්. ඔඵතුභහ කිේහ, ඇඳකයඹක  රිඹඹ  

40ක් ගනොදීපු එක තභයි ළරැ්ගද, තයගකහරි කඹ නිහ  රිඹඹ  

100ක් ඇඳඹ  දුන්නහ කිඹරහ.   

 
ගරු රලි ක ිලහනහඹක භවතහ 
(ரண்தைறகு னலித் றசரரக்க) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

රිඹඹ  70ක්. 

 
ගරු (ආචහර්ඹ) වර් ද රිල්හ භවතහ 
(ரண்தைறகு (கனரறற) யர்  சறல்ர) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

නළවළ, නළවළ. ඔඵතුභහ කිේහ, රිඹඹ  රිඹඹක් දුන්නහ කිඹරහ.  

ය කතයන් ඇඳඹ  ගන්න ගකො  මුු  ප්රලභහණඹ භ හග  ණඹ 

ගදන්න පුු න්. ගභොකද ය කතයන්  ඕනෆ ගේරහක විකුණන්න 

පුු න්. ගේක නිකේ ඉඩභක් ඇඳඹ  ග කතහ ගවෝ building එකක් 

ඇඳඹ  ග කතහ හග  ගනොගයි. මූරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, 

අධිකයණග  හි පු විනිලසචඹකහයයගඹක් වළටිඹ  ඔඵතුභහ ක 

දන්නහ, building එකක් ඇඳඹ  ග කගතො ක ඒ හග  ඇඳඹක් 

liquidate කයන්න ගකොච්චය අභහරුද කිඹරහ. නමු ක ගේ ය කතයන් 

උක  අයගගන ණඹ ගදන එක වරි ගරගවරියි. ඒක තභයි ඒ 

ය කතයන්ර  ළඩි ණඹ ප්රලභහණඹක් ගදන්ගන්. 

ගභතුභහ භව ගරොකු අහදඹක් දුන්නහ, භව ඵළහකු . භව 

ඵළහකු ය කතයන් එකතු කයන්න ඕනෆඹ කිේහ, ගේ කහරග . 

එතුභහ එගවභ කිේහ. ගභන්න ගේක තභයි ප්රලලසනඹ. ගේ හග  

උඳගදස දීරහ තභයි ගවජින් එක  ක ගකශවුගණ්. ගතල් මිර ඉවශ 

ඹන ගකො  ගේ හග  උඳගදස දුන්නහ -ගභතුභහ ගනොගයි, ගන 

පු්ගගරගඹකු ගිහින් උඳගදස දුන්නහ- අගේ  ෂවුරි ඇභතිතුභහ . දළන් 

ගවජින් ගිවිසුභක් ගවන්න, ගතල් මිර ඉවශ ඹනහ කිඹරහ කිේහ. 

අගන්, ව කගදයිඹගන් ගභොකද වුගණ්? ගවජින් ගිවිසුභ ගවරහ භහ 

තුනයි, ගඩොරර් 140  තිබුු  ගතල් ඵළයල් එක ගඩොරර් 30  කඩහ 

ගගන ළටුණහ. ඒ සදුගන් අඳ  ගකොච්චය ඳහඩුද? ඒ සදුගන් 

ස  ෆන්ඩඩ් චහ ඩ් ඵළහකු  ගඩොරර් මිලිඹන 60ක් ඳහඩුයි. රිටි 

ඵළහකු  ගඩොරර් මිලිඹන 60ක් ඳහඩුයි. ගඩොයිස ඵළහකු  ගඩොරර් 

මිලිඹන එකරිඹ ගණනක් ඳහඩුයි. රහකහ ඵළහකු  ඳහඩුයි. භවජන 

ඵළහකු  ඳහඩුයි.  

මූරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, ඊ  ඳසගර ග්රී්රිග  ඵළඳුේකය 

ගන්නඹ කිඹරහ කිේහ. ග්රී්රිග  ඵළඳුේකය ග කගතො ක භව ඵළහකුගේ 

හිකතර රහබඹ ළඩි කය ගන්න පුු න් ගනහ කිඹරහ කිේහ. 

ඒක ගන් ගභතුභහ ක කිේගේ, භව ඵළහකුගේ හිකතර රහබඹ ළඩි 

කය ගන්න ය කතයන් ගන්නඹ කිඹරහ. ග්රී්රිග  ඵළඳුේකයර  

ගභොකද වුගණ්? කඩහ ගගන ළටුණහ. කඩහ ගගන ළටුණහ  ඳසගර 

හභහන— ජනතහග  ල්ලිර  ගභොකද වුගණ්? ගඩොරර් මිලිඹන 

ඵය ගණනක් ගවරිලරහ ගිඹහ. ඒහ භව ඵළහකුගේ පු්ගගරගඹෝ 

ගගනළල්රහ ගගේහද? ගරු රලි ක ිලහනහඹක නිගඹෝජ— ඇභතිතුභහ 

ගගනළල්රහ ගගේහද? එගවභ නළ කනේ අතන කෆ ගකෝ ගවපු, උඩ 

ඳළනපු භන්ත්රීයඹහ ගගනළල්රහ ගගේහද? ගගේගේ නළවළ. 

ඳරිේපුර ඵ්ගද ළඩි කයරහ, අර ගගඩිග  ඵ්ගද ළඩි කයරහ,  reload 

එගක් ඵ්ගද ළඩි කයරහ හභහන— මිනිසුන සගගන් තභයි ඒක ග කග ක. 

ගේක සදු ආර්ථිකඹක්. Greece ඵළඳුේකයඹ ගේහ, ගවජින් 
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ගනුගදනු ගේහ, ය කතයන් ගනුගදනු ගේහ ඒහ සදු ගකිතන සදු 

ආර්ථිකඹක ගඳගනන්න තිගඵන ග්ගල්.  

මූරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, දළන් භහ ශ  තිගඵනහ, 

Goldman Sachs කිඹන ආඹතනඹ ය කතයන් ගළන දීරහ තිගඵන 

පුගයෝකථනඹ. Goldman Sachs කිඹන්ගන් ඉවිතන්භ ිළිතග ක 

ආගඹෝජන ඵළහකුක්. ඔවුන් කිඹනහ, “We see gold, ending 

2014, at US Dollars 1,050 an ounce” කිඹරහ. ගේක ඉිලරිඳ ක 

කයරහ තිගඵන්ගන් ජනි භහග  24 ළනි දහ. අවුන්ඹ ගඩොරර් 

1,900  ග ක ය කතයන් වහ 2012 අග ගන ගකො  භව ඵළහකු 

විඹදේ කයරහ තිගඵනහ, ගඩොරර් මිලිඹන 749ක්. ඔවුන් ඒ ද කත 

ඉිලරිඳ ක කයරහ තිගඵනහ. හිකත වළටිඹ  ගභරිනක්ග ොන් 13.62ක් 

තිබිරහ තිගඵනහ. එහි ටිනහකභ ගඩොරර් මිලිඹන 749ක්. නමු ක 

අද ගන ගකො  ය කතයන් අවුන්ඹ ගඩොරර් 1,300  අඩු ගරහ 

තිගඵනහ. එතගකො  ඒගක් ඳහඩු විතයක් ගඩොරර් මිලිඹන 175ක් 

ගනහ. 

මූරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, රලි ක ිලහනහඹක නිගඹෝජ— 

ඇභතිතුභහ කිඹන විධිඹ  ත ක ග කගතො ක ගභොකද ගන්ගන්? ගේ 

Goldman Sachs කිඹන විධිඹ   ය කතයන් මිර ගඩොරර් 1,300 

ඉරහ 1,050  ඵළසගො ක ඒ ඳහඩු විඳින්ගන් කවුද? රලි ක 

ිලහනහඹකද? නළවළ ගන්. ඒ නිහ ගේහ ගළන අගඵෝධඹක් 

තිගඵන, ගේ ිළිතඵ දන්නහ උග ක පු්ගගරඹන්  ගේ තීයණ ගන්න 

ඉඩ ගදන්න ඕනෆ. ග්ගලඳහරනඥගඹෝ දන්ගන් නළවළ ගේහ ගළන. 

ග්රී්ක ඵළඳුේකය ගන්නහද, ගතල් hedge කයනහද එගවභ නළ කනේ 

ය කතයන් ගන්නහද නළ්ගද කිඹන ඒහ  ග්ගලඳහරනඥඹන් 

ඳළ ගරන්න නයකයි. ගභහි තිගඵන ප්රලලසනඹ ඕක ගනොගයි. ඇයි 

ය කතයන්ර ඵ්ගද ළඩි කගශර? ය කතයන්ර ඵ්ගද ළඩි කගශර 

ගේකයි. ය කතයන් උක  අයගගන ගකෝටි 70,000ක් මිනිසුන්  

ණඹ  දීරහ තිගඵනහ රහකහගේ ඵළහකු, මූර— ආඹතන - finance 

companies - ව leasing companies. දළන් ගභොකද ගන්ගන් 

මූරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි? මිනිසුන් ඒ උක ගේයහ ගන්ගන් 

ඔවුන්ග  ය කතයන් ටිනහකභ උක ගර ප්රලභහණඹ  ඩහ ළඩි නේ 

තභයි. ණඹ  ඩහ ය කතයන් මිර ළඩි නේ ඒක ගේයහ ගන්නහ. 

දළන් ගභොකද ගරහ තිගඵන්ගන්? Sovereign එක උකස තිඹරහ 

ග කග ක රුිළඹල් 50,000යි, 55,000යි. දළන් එඹ රුිළඹල් 30,000  

විතය අඩු ගරහ. ඒ නිහ ඔවුන්  අල—තහක් නළවළ ය කතයන් 

ටික ගේයහ ගන්න. ය කතයන් ටික ඵළහකු  ඹන්න දීරහ, එගවභ ක 

නළ කනේ, උක  දීපු පු්ගගරඹහ  ඹන්න දීරහ ල්ලිලින් අඩු 

ගණන  sovereign එකක් ගන්න පුු න්. රුිළඹල් 55,000ක් 

ගන්නහ ඵළහකුගන් ය කතයන් ටික උක  තිඹරහ. ඊ  ඳසගර 

රුිළඹල් 30,000  කගඩන් ගන්නහ, ය කතයන්. එතගකො  කහ ද 

ගභහි ඳහඩු? ගේගකන් ගන්ගන් ඵළහකු කඩහ ගගන ළග න 

එකයි. ඵළහකු ව මූර— ආඹතන කඩහ ගගන ළටීභ ඹේ කිරි 

ප්රලභහණඹක  අඩු කය ගන්න ඳභණයි ගේ ඵ්ගද දභරහ තිගඵන්ගන්. 

ගභතළන කවුරු ගන ගභොනහ කිේ ක ඒක  ඳභණයි ගේ ඵ්ගද 

දහරහ තිගඵන්ගන්. ඕගකන් ආණ්ඩු  ඹේ කිරි ඵ්ගදක් අඹ කය 

ගන්න පුු න්. නමු ක ඒ ඵ්ගද ගඵොගවොභ සුු  ප්රලභහණඹක්. ඵ්ගද  

ඩහ ඵඹ ගරහ තිගඵන්ගන් ණඹ  දීපු ගකෝටි 70,000 නිහ ඵළහකු 

කඩහ ගගන ළග න්න ඉඩ තිගඵනහ කිඹන එක යි.  

මූරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, ගේ ක එක්කභ අඳ  කථහ 

කයන්න රි්ගධ ගන ගදඹක් තිගඵනහ. ගභහිදී ගනොගඹකු ක 

ඇභතිරු ඇහුහ, ගේ යජඹ ආලසචර්ඹඹ කයහ ශීඝ්රිගඹන් ඹන 

යජඹක්, යජඹ ගේ ඹන ගභන ගඳගනන්ගන් නළ්ගද, විඳක්ඹ  ඒක 

ගඳගනන්ගන් නළ්ගද කිඹරහ. විඳක්ඹ  ගඳගනනහ. භ  

ගඳගනන්ගන් ගේ යජඹ ගරොකු ගකොේඳළනිකහයඹන්  අගේ ය , 

අගේ ජහතිඹ, අගේ භහජඹ, අගේ ධර්භඹ, අගේ ඳරියඹ, අගේ භව 

ගඳොගශො ගකගරන්න, දණඹ කයන්න ඉඩ ගදන එකයි. ඒක 

තභයි කයන්න වදන්ගන්. භහ ගභඹ විසතය කයන්නේ. ළලිගේරිඹ 

රි්ගධිඹ ගන්න. එතළනදී  ගභොකක්ද වුගණ්? ඒ ප්රලග්ගලග  ඳරියඹ 

දණඹ කයරහ මිනිසුන්  ගඵොන්න තුය නළති ගරහ. තුය 

ඔක්ගකෝභ වි ගරහ. දළන් ආයහික ගනහ අක්මටභන, ගදොයගේ, 

ළලිගකොන්ද ප්රලග්ගලර හතඹ වි ගරහ කිඹරහ. මිනිසුන්  හුසභ 

ගන්න ඵළවළ. ඉසගකෝරර ශභයි කරන්ගත දභනහ, 10.30 න 

ගකො . 26 ගදනකු  විලරිග  භ ිළිතකහ වළිලරහ. ඒ ඳළ කග ක 

ආඹතනඹක් ඒ ඳරියඹ, ඒ භව ගඳොගශො, ජරඹ දණඹ කයනහ 

කිඹරහ කිඹනහ. කිරි ගකගනක් ගේ ිළිතඵ කථහ කයන්ගන් 

නළවළ. ගරු ඇභතිතුභනි, ඔඵතුභහ ගේක දන්නහද දන්ගන් නළවළ. 

ඔඵතුභහ භවය වි  ගේ ගළන දන්නහ ඇති.  

මූරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, ඒ හග භ අිළ දන්නහ 

chronic kidney disease of unknown origin ගළන. යජය  

ඳළ කග ක තිගඵන කුගඩු ගයෝගඹ නිදන්ගත ගයෝගඹක්. 

කහරහන්තයඹක් තිසගර ගේ කුගඩු ගයෝගඹ ඳළතිගයනහ. ගේ, 

cadmium ද, arsenic ද, fluoride ද, එගවභ නළ කනේ blue-green 

algae ද කිඹන එක ිළිතඵ කහරඹක් තිසගර හද විහද කයනහ. 

භභ කිඹරහ ඵළලුහ ගේ ගළන ගතොයතුරු. අනුයහධපුය ගයෝවගල් 

1994 දී විතය තභයි ගේ ගළන ඉසය ගරහභ දළන ගගන 

තිගඵන්ගන්. දළන  අවුරුදු 20ක් විතය ගනහ ගේක ගළන දළන 

ගගන. ගභොකද කගශර? දළන් ගේක ඳළතිගයනහ. ර් ගදනකු 

භළරිරහද? ඒ ගයෝගගඹන් යජය  විතයද මිනිසුන් භළගයන්ගන්? දළන් 

අඳ  කිඹනහ, යගට් අගනකු ක තළන්ර ක මිනිසුන් භළගයනහ 

කිඹරහ. භභ ගොඹහ ඵළලුහ ර්ගදනකු විතය භළගයනහද කිඹරහ 

අවුරු්ගදක . cadmium ලින් ගවෝ  arsenic ලින් ගවෝ භව 

ගඳොගශො වි කයපු නිහ ගගල්ර භළගයන අඹයි, 

ඉසිළරිතහරර භළගයන අඹයි ගදගගොල්රන්භ එකතු කශහභ 

අවුරු්ගදක  1,400ක් ඳභණ ජනතහක් ජීවිතක්ඹ  ඳ ක න ඵ 

කිඹනහ.  

මූරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, ගේ හග  ප්රලලසනඹක් 

එල්ළල්ගදෝයග  ක ඇති ගන්න ඳ න් ග කතහ. 

එල්ළල්ගදෝයග  උක් ගස න දුේඳ ක ගගොවීනු ක ගේ විධිඹ  

භළගයන්න ඳ න් ග කතහ. ඔවුන්  ආයහික වුණහ රහකහගේ ක 

ගභගවභ ප්රලලසනඹක් තිගඵනහ කිඹරහ. ඔවුන් ඒ ගළන ගොඹහ 

ඵළලුහ. ඉතහ ඉක්භනින් ඔවුන් ඒ ිළිතඵ රිඅඹහ භහර්ග ගන්න 

ක යුතු කශහ. ඔවුන් ඒක  ප්රලමුඛතහ දීරහ ඔවුන්ග  ගෞඛ— 

අභහත—හහලඹ, ගරු ගෞඛ— ඇභතිතුභහ ඉතහ විලහර මුදරක් ගන් 

කය තිගඵනහ එල්ළල්ගදෝයග  තිගඵන කුගඩු  ප්රලලසනඹ විහ 

ගළනීභ වහ.  

ඊ  ඳසගර කහරඹක් තිසගර DCD ගළන කථහ කයනහ. අගේ 

ගරු ගෞඛ— ඇභතිතුභහ ගේ අසථහගේ ගභභ ගරු බහගේ 

ඉන්නහ. වහභ රිඅඹහ කභක න ඳරිිල ගේ කිරි ිළටි ආනඹනඹ 

තහකහලික න කහ ඒ ිළිතඵ ගොඹහ ඵරන්නඹ කිඹහ එතුභහ 

නිගඹෝගඹක් දීරහ තිගඵන එක ගළන  භහ න්ගතෝ නහ. ඇ කත 

ලගඹන්භ ඉන්ිලඹහගේ, චීනග  වහ ත ක ය ර නසීරන්තග  

කිරි ිළටිර අඩහගු DCD ගළන ගනොගයි ප්රලලසනඹ භතු වුගණ්. 

ඔවුන්ග  ප්රලලසනඹ භතු වුගණ් whey protein ේඵන්ධගඹනුයි. 

නමු ක ගේ ජහත—න්තයඹ ගගගනන ඵරඳෆභ ක එක්ක ගකගර ගවෝ 

ගේ DCD  ිළිතඵ වහභ ඳරීක්හ කයන්න කිඹරහ දළන් රහකහගේ 

කමිටුක් ඳ ක කයරහ තිගඵනහ. භග  ප්රලලසනඹ ගභඹයි, 

මූරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි. කවුද, ගේ භව ගරොකු 

—හඳහරිකගඹෝ? ගභතයේ දවස ගණනක් මිනිසුන් භළගයන කල් 

ගේ ිළිතඵ රිඅඹහ භහර්ගඹක් ගනොගන්නහ ත ක කඹ  යජඹ ඳ ක 

කයන්න ඔවුන්  පුු න් න්ගන් ගකොගවොභද? "ජන ඵරඹ  ඩහ 

ධන ඵරඹ ගරොකුයි" කිඹරහ ඊග  ගරු වරින් ප්රලනහන්දු භන්ත්රීතුභහ 

කිඹනහ භහ අවගගන රිටිඹහ. ජනතහ  ගවණ ගළහු ක ගභොරිස 

යහජ—ග  ගවෝ ළන් භළරිගනො යහජ—ග  තිගඵන යවස ගිු භ 

 ගරොකු නහ නේ, හක්කු ිළගයන නිහ ජනතහ  ගභොනහ 

වුණ ක කභක් නළවළ, එභ නිහ ඒ ිළිතඵ රිඅඹහ භහර්ගඹක් ගන්ගන් 

නළ්ගද කිඹන ප්රලලසනඹ අඳ  ආණ්ඩුගන් අවන්න නහ. 
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මූරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි,  එක ඳළ කතකින් ගේ යජඹ භව 

ගඳොගශො, ජනතහ ගඵොන තුය ටික, හුසභ ගන්න හතඹ දණඹ 

කයනහ, විනහල කයනහ කිඹරහ භහ කිේහ. අනික් ඳළ කගතන්, 

භහජඹ දණඹ කයනහ, විනහල කයනහ, විනහල කයන්න ඉඩ 

ගදනහ කිඹරහ භහ කිේහ.  

මූරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, 2013.08.05 න ිලන  "The 

Australian Financial Review" කිඹන ඕසගිලිඹහගේ ප්රලධහන 

ඳත්රනග  ඳ ශ ව හර්තහක් ගගන වළය දක්න "FENAFN.COM" 

නභළති website එගක් ිළටුකු ක අද ිලන "www.afra.com"  නභළති 

website එගක් ඳශ ව හර්තහකු ක භහ ශ  තිගඵනහ. භහ ඒහ 

බහගත* කයන්න කළභළතියි. 

භහ බහගත ක ශ හර්තහ  අනු 2013.08.05 ිලන "The 

Australian Financial Review" ඳත්රනග  ගභගර වන් වී 

තිගඵනහ, I quote:  

"Crown Limited CEO Rowen Craigie and CFO Ken Barton have 

flown to Sri Lanka to discuss a proposal to build a casino in 

Colombo".  

එභ භහගගේ ප්රලධහන විධහඹක අධ—ක් ව ප්රලධහන මූර— 

අධ—ක් රහකහ  ආහඹ කිඹරහ ගභහි වන් නහ. ගරෝකග  

විලහරභ කළරිගනෝ —හඳහයග  ප්රලධහන විධහඹක අධ—ක් රහකහ  

ඇවිල්රහ ගකොශම කළරිගනෝ —හඳහයඹක් දළමටභ ිළිතඵ හකච්ඡහ 

කශහඹ කිඹහ වන් නහ. ගභොකක් ගළනද ගේ හකච්ඡහ 

කයන්ගන් කිඹරහ දළන් අිළ දන්නහ. "අිළ කළරිගනෝ එකක් 

වදන්ගන් නළවළ. අිළ licence ගදන්ගන් නළවළ"යි කිඹරහ භග  මිත්රන 

රක්සභන් ඹහඳහ අගේර්ධන ඇභතිතුභහ කිහිඳ හයඹක් ගේ 

ඳහර්ලිගේන්තුගේදී කිේහ.  

 
ගරු රක්ෂසභන් ඹහඳහ අගේර්ධන භවතහ (ආගඹෝජන 
ප්රලර්ධන අභහත—තුභහ) 
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் ரப்தர அஶதர்ண - தொலீட்டு 

ஊக்குறப்தை அஷச்சர்) 

(The Hon. Lakshman Yapa Abeywardena - Minister of 

INVESTMENT PROMOTION) 

 
නළඟී රිටිග ඹ. 
ளந்ரர். 

rose. 

 

ගරු (ආචහර්ඹ) වර් ද රිල්හ භවතහ 
(ரண்தைறகு (கனரறற) யர்  சறல்ர) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

ඔඵතුභහග  ගරහගේදී කිඹන්න. නමු ක "The Australian 

Financial Review" ඳත්රනග  තිගඵනහ, කළරිගනෝ එකක් වදන්න 

Crown Limited භහගගේ ප්රලධහන විධහඹක නිරධහරියඹහ ආහ; 

ඇවිල්රහ ග්ගලඳහරනඥඹන් වමු වුණහ කිඹරහ. රක්සභන් ඹහඳහ 

අගේර්ධන ඇභතිතුභනි, ඔඵතුභහද වමු වුගණ් කිඹරහ භහ දන්ගන් 

නළවළ. ඔඵතුභහග  කථහගේදී එඹ  අිළ උ කතයඹක් 

ඵරහගඳොගයො කතු නහ. 2013.08.05 න ිලන ඳත්රනග  තභයි 

එගවභ තිගඵන්ගන්.  

භහ  බහගත ක ශ අගනක් හර්තහගේ ඊ  ඩහ ළදග ක ප්රලධහන 

පුතක් තිගඵනහ. ගභොකක්ද එහි තිගඵන්ගන්? එහි ගභගවභ 

තිගඵනහ: 

“Crown gives no details on Sri Lanka hotel build”  

“Crown CEO Rowen Craigie has returned from his trip to Sri Lanka 
to meet government officials………..”    

කවුද වමු වුු  government officialsරහ?  

"……..singing the praises of the island nation,…………”   

අගඳෝ! රහකහ ගළන ඉතහභ ක ගවො, ගුණ ර්ණනහ කය-කය ලු 

ඒ කළරිගනෝ ගකොේඳළනිග  ප්රලධහන විධහඹක අධ—ක්යඹහ 

ඕසගිලිඹහ  නළත ගිග . ඔහුගගන් ඇහුහභ ඔහු කිේහලු, "අිළ 

ඒ ිළිතඵ කිරිභ ගදඹක් ඕසගිලිඹහගේ භහධ—ඹ  කථහ කයන්ගන් 

නළවළ"යි කිඹරහ. ගභොකක්ද ගේ කයන්න ඹන්ගන්? ඕසගිලිඹහගේ 

භහධ—ඹ  ඔවුන් කිඹනහ, "අිළ ඔඹ ගගොල්රන්  කථහ කයන්ගන් 

නළවළ"යි කිඹරහ. ගේ ඳහර්ලිගේන්තුගේ අගේ ගරු ඇභතිතුභහ අඳ  

කිඹනහ, "නළවළ. එගවභ කළරිගනෝ එකක් කයන්ගන් නළවළ"යි 

කිඹරහ. නමු ක රිඹලු ගදනහභ දන්නහ, අතිවිලහර කළරිගනෝ එකක් 

කයන්න ඹනහ කිඹරහ. ගගෝඨහබඹ යහජඳක් යහජ— ආයක්ක 

ගල්කේයඹහ "The Sunday Times" ඳත්රනඹ  කිඹරහ තිබුණහ, - 

 
ගරු රක්සභන් ඹහඳහ අගේර්ධන භවතහ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன்  ரப்தர  அஶதர்ண) 

(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 

මූරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, - 
 

මූරහනහරඪ භන්ත්රීතුභහ 
(ஷனஷரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ගරු රක්සභන් ඹහඳහ අගේර්ධන ඇභතිතුභහ. 
 
ගරු රක්සභන් ඹහඳහ අගේර්ධන භවතහ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன்  ரப்தர  அஶதர்ண) 

(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 

Bill එක Parliament එක  ගගගනනහ. අිළ ඔඵතුභහ  

ේපූර්ණ විසතය ගදනහ. එතගකො  ඔඵතුභහ  ඒ ගළන කථහ 

කයන්න පුු න්. 

 
මූරහනහරඪ භන්ත්රීතුභහ 
(ஷனஷரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ගවොයි. ගරු භන්ත්රීතුභහ කථහ කයන්න. 
 
ගරු (ආචහර්ඹ) වර් ද රිල්හ භවතහ 
(ரண்தைறகு (கனரறற) யர்  சறல்ர) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

කළරිගනෝ එක එතළන වදන්න එඳහ, ත ඹහය ගණනක් ඳස  

ගිහින් වදන්න කිඹරහ ගගෝඨහබඹ යහජඳක් යහජ— ආයක්ක 

ගල්කේයඹහ කිේහ කිඹහ එභ ඳත්රනග  වන් නහ. ගභොකද, 

එතළන ගළහුගොතින් ගේගර් ළ රසන  ගේන්ගන් නළවළයි ලු. 

එතළන කළරිගනෝ එක ගවනහ නේ, "U" shape එක  ගවන්ගන් 

නළති, කුලුනු ගදකක් වළ ටිඹ   ඒක ගවන්න කිඹහ එතුභහ කිේහ 

ලු. ඳසු ගිඹ  "The Sunday Times" ඳ කතයග  එගවභ කිඹරහ 

තිබුණහ. එතගකො  එතුභහ කිඹනහ, "ඔේ. ගභතළන කළරිගනෝ 

එකක් ගවනහ. අඳ කිේගේ, කළරිගනෝ,  එක ත ගඳොඩ්ඩක් එවහ  

කයරහ  ගවන්න, එතගකො   අගේ view  එක   block ගන්ගන් 

නළවළ" කිඹරහ.  ගභොකක්ද ගේ කථහ?  කවුද ගේ officialsරහ? ගේ 

ප්රලතිඳ කති කස කයන්ගන් යජග  ඇභතිරුද?  එගවභ ක නළ කනේ 

යජග  ගරකගඹෝද? කවුද ගේක කයන්ගන්? කවුද ඇ කත 

කිඹන්ගන්?  ගරු භන්ත්රීතුභනි, ඒක තභයි භභ කිේගේ,  ගභතළන 

ගකො ශඹ ළහිල්ර කිඹන එක ගළන ගභොවුන්  gold medal  එකක් 

ගදන්න  ගනහ කිඹහ. මිනිසුන්  ගකොශඹ වන්න එතයේභ 

දක්යි. භවහනහඹක වහමුදුරුන්  ගිහින් කිේගේ, "අගන් 
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————————— 
*  පුසතකහරග  තඵහ ඇත. 
*  தணறஷனத்றல் ஷக்கப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 



ඳහර්ලිගේන්තු 

භවහනහඹක වහමුදුරුගන්!  අිළ  කළරි ගනෝ  අරින්න  ගදන්ගන් 

නළවළ. අිළ licence ගදන්ගන් නළවළ." කිඹහයි. එගවනේ  දළන් 

ගභතළන කයන්ගන් ගභොකක්ද?  ගේ කළරිගනෝ එක ග න්න 

වදන්ගන් ගේ භහජඹ දණඹ කයන්න, භහජඹ විනහල කයන්න 

ගනොගයි ද   කිඹහ අඳ  ඔඵතුභහගගන් අවන්න රි්ගධ ගනහ.  

ජනතහ   කන,  ගඳොන,  හුසභ ගන්න ගේ 

ආණ්ඩු ය , භහජඹ, ජහතිඹ, ධර්භඹ  දණඹ කශහ   ගභොකද 

ගන්ගන්? ඔවුන්  ඒ ගළන හිතන්න ක අල—තහක් නළවළ. 

ඉසය නේ  භභ  කිේහ, ඔඹගගොල්ගරෝ කළරිගනෝ ග නහ නේ, 

ඒ  කළරිගනෝර  licence ක්රනභඹක්  ඉිලරිඳ ක කයනහ නේ,  ඒහ 

ජන ශන— තළන්ර ගගනහිල්රහ සථහඳනඹ කයනහ නේ  අඳ  

ගේ ගළන ඹේ හකච්ඡහක් කයන්න පුු න්ඹ කිඹහ. දළන් එගවභ 

එකක් නළවළ. ඕගස ි ලිඹන්කහයඹහ චණ්ඩිඹහ  හග   එන්ගන්.  

2013.08.05 න ිලන  ඕසගිලිඹහගේ එභ ප්රලධහන පු ක ඳග ක - 

"The Australian Financial Review" එ ගක්- ඳශ වී තිබුු  කථහ  

භහ කිඹන්නේ. Crown Limited  එගක් ප්රලධහන විධහඹක 

අධ—ක්තුභහ රහකහගේදී  කිඹහ තිගඵන  ගදඹ ගභගරයි, I quote:  

"The company would like to secure favourable tax and regulatory 

treatment."   

ගභොකක්ද ගේ වහදඹහ කිඹන්ගන්?  ගේ වහදඹහ රහකහ  

ඇවිල්රහ කිඹහ තිගඵනහ, ඔහු  ඵදු යහිත කළරි ගනෝ එකක් දහන්න  

කිඹහ යජඹ  කිඹනහ ලු. ජනතහග  නිගඹෝජිතගඹෝ වළටිඹ  

ගේහ ිළිතඵ අිළ ජනතහ ගනුගන්  න් කයන්න   ඕනෆ. 

ජනතහ  න් කගශො ක ගභොකද කයන්ගන්? ගඩි ගනොිලන ඇඳුේ 

ඇගගන ඇවි ක  ඔලු  ගඩි තිඹනහ.  ඒක තභයි ජනතහ  

කයන්ගන්.  ඳසු ගිඹ දගර වුු  රි්ගධිඹ දළක්කහ ගන්.  ඒ එක භශ 

ගගදයක  භභ ක ගිඹහ. ඹ දවවග ක ශභඹහ  ඔු   ගඩි 

තිඹරහ. ජනතහ  ගේක කයන්න ඵළවළ. ජනතහ  ගවනහ. 

භහධ—ඹ  ගභොකද කගශර? ගේහ ජනතහ  ගගනිඹන්න 
වදනගකො   භහධ—ඹ  ගවරහ, කකුල් කඩරහ, ඔවුන්ග  කළභයහ 

කුඩු ඳට් ේ  කයරහ යජඹ jackboot  ක්රනභඹ  තභයි  ළඩ කගශර.  

මූරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, භභ ගවො කතහක් 

කිඹන්නේ. භභ ගේක  ඉතහභ කභ  ඕනෆකමින් කිඹන්ගන්. ගිඹ 

තිග   භභ විහදඹක  ගිඹහ. ගරු රක්සභන් ඇභතිතුභහ ක ඇවි ක 

හිටිඹහ.   විහදඹ  කයන්න කහභයඹ   ඹන්න කලින්  ඳවුඩර් එගවභ 

ගහරහ  අඳ දළන් තිඹරහ තිගඹනහ. පු්ගගරගඹක් එතළන  ඇවි ක 

භග  ඇ   තට්ටු කයරහ භගගන් ඇහුහ, "ආ! අද ගභොකක්ද 

කළරිගනෝ එක ගළන කථහ කයන්න ඵරහගඳොගයො කතු ගන්ගන්?” 

කිඹහ.  භභ ඇහුහ, "තමුග කවුද  භගගන් අ වන්න?" කිඹහ.  ඔන්න  

ඳහර්ලිගේන්තුගේ බහ ගළගේදී භභ ගේ ගර්ගභන් කිඹන්ගන්. 

කළරිගනෝකහයඹහග  ගගෝරඵහරගඹක් භග  ඇ    තට්ටු කයරහ  

භ  කිඹනහ, "අඳ ඵරහගගන ඉන්නහ, ඔගවර ගභොකක්ද කිඹන්ගන්  

කිඹරහ."  ඇයි? අඳ කථහ කගශෝතින් ඊශ   අඳ  ගඩි තිඹන්නද? 

Mr. Presiding Member, I want to say this in English. 

Let it be clear to James Packer that intimidation would 

not work. If you do this in Australia, Mr. Packer, you 

would go to jail. So, you would not even dream of doing 

such a thing in Australia. I tell Packer, do not try this 

again. You maybe planning on doing a billion dollar 

business here and I may be a small fry but you cannot 

intimidate a Member of Parliament of this sovereign 

country. I have all the right to express our opinion, to 

fight on behalf of the people and to make sure that Mr. 

Packer pays taxes. He cannot send his henchmen to shove 

me around and intimidate me.  

මූරහනහරඪ භන්ත්රීතුභහ 
(ஷனஷரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

Hon. Member, please wind up now.  

 
ගරු (ආචහර්ඹ) වර් ද රිල්හ භවතහ 
(ரண்தைறகு (கனரறற) யர்  சறல்ர) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

Okay, Sir.  

Sir, I also want to say this. If anything were to happen 

to me - I say this today in this Chamber - please 

remember what I said today. So, you can tell Mr. Packer 

to back off. I am telling Mr. Packer and this country - I 

do not know him personally - that this is not the way to 

deal with it. Do not send people to push me around and 

try to intimidate me. That would not work. 

 
මූරහනහරඪ භන්ත්රීතුභහ 
(ஷனஷரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

Hon. Member, please wind up. 

 
ගරු (ආචහර්ඹ) වර් ද රිල්හ භවතහ 
(ரண்தைறகு (கனரறற) யர்  சறல்ர) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

භභ ත විනහඩිඹකින් අන් කයනහ.  

මූරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, භ  අහන ලගඹන් 

කිඹන්න තිගඵන්ගන් ගභඹයි. ගිඹ තිග  භභ ගචලීනහ කිඹන 

ආඹතනඹ ගළන කථහ කශහ. අක්කය 29ක ඉඩභක් ගචලීනහ කිඹන 

ආඹතනඹක  ගදන්න උ කහව කයනහ කිඹරහ ගේ බහ ගළගේදී 

භහ ගවිතදයවු කශහ. ඒ කථහගන් ඳසගර ජනහධිඳතිතුභහ ඒ 

කළබිනට් න්ග්ගලඹ  එතුභහග  නිරීක්ණ ඉිලරිඳ ක කය 

තිගඵනහ. ගේ නිරීක්ණර කිඹනහ, "අගනුය ඉතහ ඉවශ 

ටිනහකභකින් යුතු ප්රලග්ගලඹක විලහර භමි බහගඹක් අතුරු 

ආගඹෝජකඹන් ගොඹහ ගගන හර්ධනඹ කිරීභ  ඹ  ක එක 

ආගඹෝජකඹකු ගත ගඵදහ දීභ ප්රලහගඹෝගික රකහ ඵළලීගේදී 

අහර්ථක —හඳ තිඹක  ගවරතු න ඵ නිරීක්ණඹ කයමි" 

කිඹරහ.  ඒ ගළන අිළ  ජනහධිඳතිතුභහ  අද සතුතින්ත ගනහ. අිළ 

ජනතහ ගනුගන් ගේ ඳහර්ලිගේන්තුගේ ගගන ඹන  ගන් 

ධනහ කභක ප්රලතිපර තභයි ගේහ. ආණ්ඩු ඳළ කගතන් අවනහ 

විඳක්ඹ ගභොකක්ද කයන්ගන් කිඹරහ. ගේ ගතොයතුරු ගවිත කිරීභ 

තභයි විඳක්ඹ කයන්ගන්. අිළ විඳක්ඹ ලගඹන් ජනතහ 

ගනුගන් ගභතළන කථහ කයනහ. අඳ  තමුන්නහන්ගරරහග  

ගේ ප්රලතිඳ කති ගනස කයන්න පුු න් නේ,  එතළන තභයි 

විඳක්ග  ජඹග්රාවණඹ තිගඵන්ගන්.  

 
මූරහනහරඪ භන්ත්රීතුභහ 
(ஷனஷரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ගවොයි. ගරු භන්ත්රීතුභනි දළන් අන් කයන්න. 

 
ගරු (ආචහර්ඹ) වර් ද රිල්හ භවතහ 
(ரண்தைறகு (கனரறற) யர்  சறல்ர) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

මූරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, භග  කථහ දළන් අන් 

කයන්නයි සදහනේ න්ගන්.  
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අගේ ය , අගේ ජහතිඹ, අගේ භව ගඳොගශො, අගේ භහජඹ 

දණඹ කයන්න ගේ ධන ඵරඹ තිගඵන —හඳහරිකඹන්  බහය 

ගනොදී, ජනතහ ගනුගන් ගේ ආණ්ඩු ළඩ ක යු කතක් 

කගශො ක ගවොයි කිඹරහ භභ නළත ක කිඹන්න ඕනෆ. ගඵොගවොභ 

සතුතියි. 

 

[අ.බහ. 4.23] 
 

ගරු අතහවුද ගගනවිය කන භවතහ (ග්රාහමටඹ ක යුතු 
අභහත—තුභහ) 
(ரண்தைறகு  அரவு வசவணறத்ண - கறரற அலுல்கள் 

அஷச்சர் ) 

(The Hon. Athauda Seneviratne - Minister of Rural Affairs) 

මූරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, අගේ learned Member,  

Doctor, ගඵොගවොභ ගේගගඹන් ගභොනහ ද කිේගේ? පු්ගගරගඹක් 

ඇවි ක එතුභහග  ඇ   තට්ටු කයරහ කිේහ ලු, "අද කළරිගනෝ ගළන 

කථහ කයන්න ඹනහ, අඳ ඵරහගගන ඉන්නහ ගභොකක්ද 

කිඹන්ගන්" කිඹරහ. එතුභහ  තිබුණහ ඒ ගළන ගඳොලීරිග  

ඳළමික ල්රක් දභන්න. එගවභ නළති ඳහර්ලිගේන්තු  ඇවිල්රහ 

ඳළකර්  challenge කයරහ ළඩක් නළවළ. භග  ඇ   ගභගවභ 

තට්ටු කශහ කිඹන එක නිකේ ආඩේඵය කථහක් හගගයි ගන්. 

එගවභ කශහ නේ ඒ කයපු එක ක ළරැිලයි. ඒක නිහ ඔඵතුභහ 

කරුණහකයරහ ගිහින් ගඳොලීරිග  ඳළමික ල්රක් දභන්න, භ  

ගභගවභ අභිගඹෝගඹක් කශහ කිඹරහ.   
 

ගරු (ආචහර්ඹ) වර් ද රිල්හ භවතහ 
(ரண்தைறகு (கனரறற) யர்  சறல்ர) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

ගරු ඇභතිතුභනි, ගඵොගවොභ සතුතියි ඔඵතුභහග  අහදඹ .  
 

ගරු අතහවුද ගගනවිය කන භවතහ 
(ரண்தைறகு  அரவு வசவணறத்ண) 

(The Hon. Athauda Seneviratne) 

ඔඵතුභහ  අහද ගදන්න පුු න් ඹගර භභ ඉන්ගන්.  

 

ගරු (ආචහර්ඹ) වර් ද රිල්හ භවතහ 
(ரண்தைறகு (கனரறற) யர்  சறல்ர) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

භ  විනහඩිඹක් ගදන්න.  

ගරු අතහවුද ගගනවිය කන ඇභතිතුභනි, ජනයහල් හිගර් ඉන්න 

 ගකො  ගඵොරැල්ගල් උ්ගගඝෝණඹක් කයන්න ගිහින් අඳ  අවුරුදු 

ගදකක  කලින් එශහ එශහ ගළහුහ .  ඒ ගළන අඳ ගඳොලීරිඹ   

ඳළමික ලි කශහ. දළන  අවුරුදු ගදකක් ගනහ, තභ ක  

උ කතයඹක් ක අයගගන නළවළ.  අඳ  ගළහුගේ ගඳොලුලින්.  

 
ගරු අතහවුද ගගනවිය කන භවතහ 
(ரண்தைறகு  அரவு வசவணறத்ண) 

(The Hon. Athauda Seneviratne) 

එගවභ ළයදුු  ඒහ ක තිගඵන්න පුු න්.  

 

ගරු හසුග්ග නහනහඹක්කහය භවතහ (ජහතික බහහ වහ 
භහජ ඒකහඵ්ගධතහ අභහත—තුභහ) 
(ரண்தைறகு ரசுஶ ரரக்கர - ஶசற வரறகள், 

சதோக எதஷப்தரட்டு அஷச்சர்) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara - Minister of National 

Languages and Social Integration) 

ඒ වුණහ  ඳළමික ලි කයන්න ඕනෆ.  
 

ගරු අතහවුද ගගනවිය කන භවතහ 
(ரண்தைறகு  அரவு வசவணறத்ண) 

(The Hon. Athauda Seneviratne) 

එගවභ ළයදුු  ඒහ ක තිගඵන්න පුු න්. එගවභ අහර්ථක 

වුු  ඒහ තිගඵන්න ක පුු න්. නමු ක පුයළරි ගඹකු  ප්රලලසනඹක් 

ආහභ ඒ විධිඹ  ඳළමික ලි කිරීභ තභයි කහර්ඹ බහයඹ. එ තගකො  

තභයි ඳරීක්ණ කයන්න පුු න් න්ගන්. ඒ ඳළමික ල්ර ඳහවිච්ික 

කයරහ තභයි  නඩු දභන්න පුු න් න්ගන්. එගවභ නළ කනේ, 

තමුන්නහන්ගර ගභතළන වයිගඹන් කථහ කයන්ගන් නළති, ''භ  

ගභගවභ කිේහ, භග  යප්රලහද කඩ කිරීභක් කශහ, ගේ ගළන 

ඳරීක්ණඹක් කයන්න'' කිඹරහ කථහනහඹකතුභහ  ලිඛිත ගදන්න. 

එගවභ නළති වුගණො ක ගභොකු ක කයන්න විධිඹක් නළවළ.  

මූරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, භ  කිඹන්න තිගඵන්ගන් 

ගභඹයි. ගේ ගරෝකග භ තිගඵන්ගන් ධනඹ කයහ වමහ ඹන 

භහජඹක්.  ගභගවර විතයක් ගනොගයි, ගරෝකග  ගඵොගවෝ ය ර 

ගේ ධනඹ ඳඹහ ගළනීභ   ගනොගඹකු ක ග්ගල් කයනහ. ඒක 

තභයි ඉසය ඉරහභ තිගඵන්ගන්. බුදු වහමුදුරුගෝ ක ගේ සදු ආදී 

ගනොගඹකු ක ග්ගල් ිළිතඵ වන් කය තිගඵනහ. ඒ කහරග  ක 

ගේහ තිබිරහ තිගඵනහ. ඒහ දළන් ඊ  ක ඩහ ිලයුු  ගරහ. 

ර්තභහනග  ගේ භහජග  ිලයුු  ක එක්ක, තහක්ණ ිලයුු  ක 

එක්ක ගේ රිඅඹහකහයකේ ඊ  ක ඩහ ඉිලරිඹ  ගිහින් තිගඵනහ. ඒ 

අනු ගේ ගරෝකග  ගේ විධිග  සදු, අයහ, ගේහ කයනහ.  

භහ ඳසු ගිඹ දහ භළගල්රිඹහ  ගිඹහ. භළගල්රිඹහගේ 

විලසවිද—හරඹක් එක්ක ගිවිසුභක් අ කන් කයන්න  භභ 

භළගල්රිඹහ  ගිඹහ. අගේ යගට් රිටින උගතුන්  PhD එගවභ 

කයන්න අසථහ රහ ගදන ළඩ ිළිතගශක් ේඵන්ධගඹන් 

ගිවිසුභක් අ කන් කයන්න  අධ—හඳන අභහත—හහලග  නිඹභඹක් 

අනු භභ ඒ ගභන ගිඹහ. එහි දී අිළ කථහ කයමින් රිටින අසථහක 

ගරෝකග  ඇති ගරහ තිගඵන ගේ දහචහයග  ිළරිහීභ ගළන ක කථහ 

වුණහ. ඒ යගට් ක කළරිගනෝ සදු තිගඵනහ. භළගල්රිඹහගේ ක 

කළරිගනෝ සදු තිගඵනහ. භහ ඇහුහ, ''තමුන්නහන්ගරරහග  

යගට් ක ගේ කළරිගනෝ තිගඵනහ, ඉසරහේ ආගමික ය ක් වළටිඹ  

තමුන්නහන්ගරරහ ඒහ තවනේ කයනහ ගන්ද?'' කිඹරහ. එතගකො  

කිේහ, ඒක political decision එකක් කිඹරහ. ඉතින් භභ ඇහුහ, 

political decision එකක් වුණ ක,  එගවභ ගකගයනහ නේ ඒක  

විරු්ගධ න්ගන් නළ්ගද කිඹරහ. ඊ  ඳසගර කිේහ, "අගේ 

භළගල්රිඹහගේ අඹ  - මුසලිේ අඹ  - ඒහ  ඹන්න තවනේ, 

අගනක් අඹ   ඒ වහ තවනභක් නළවළ" කිඹරහ. ඒ හග  ත ක ක 

ගේ ගරෝකග භ ය ල්ර තිගඵනහ. අගේ යගට් ක භවය 

ග්ගල් ගකොච්චය තවනේ කශ ක ඒහ කයනහ. ගඳොලීරිගඹන් 

කරිේපු   රනහ; ගහජහ  රනහ; භ ක කුඩු  රනහ. අගන්! 

ගකොච්චය ළ ලු ක ඒහ වළභ දහභ ක තිගඵනහ. ගේ මිනිසසු පුදුභ 

ත ක කඹක  ඳ කගරහයි තිගඵන්ගන්. ගේහ නයකයි කිඹනහ.  

ඒ හග භ ගේ ළයිල ගඳන්මින් ඵණ කිඹනහ; ිළරි ක කිඹනහ. 

ගේහ ගළන ඳල්ලිග  ග්ගලන ඳ කනහ. නමු ක ගේ හග  

ත ක කඹක් ගේ යගට් තිගඵනහ. ඉතින් ගේහයින් ළශර් රිටින 

ත ක කඹ  ගේ ය  වදහ ගත යුතුයි. ගේ යගට් විතයක් ගනොගයි, 

ගේහ තිගඵන්ගන්.  

දළන් ෆභ ගදඹක්භ ජහත—න්තයකයණඹ ගරහ තිගඵනහ. භ ක 
කුඩු එන්ගන් ිළ  යටින් ගන්. කරිේපු නේ ගේ යගට්භ ඒහ 

කිඹරහ ක කිඹන්න පුු න්. දළන් ිළ  යටින් එතගනෝල් 

ගගන්නහ;  භද—හය ර්ග ගගන්නහ. ගේහ දළන් ජහත—න්තය 

—හඳහය ඵ  ඳ ක  ගරහ තිගඵනහ. ග ක —හඳහයඹ විතයක් 

ගනොගයි, ගේහ ක දළන් ජහත—න්තය —හඳහය ඵ  ඳ ක  ගරහ. 

ඇයි ඒ? මිනිසුන්ග  අල—තහ  අනු, මිනිසුන්ග  වුභනහ  

අනු එගවභ රි්ගධ ගරහ. ගේ ිළරිහුු  ත ක කඹ නිහ නයක 

ග්ගල් ගේ විධිඹ  බහවිත කයනහ.  

ඊශ  , අගේ අලු ක ඳයේඳයහ ගළන කල්ඳනහ කයරහ 

ඵළලුගො ක, දළන් ඒ අඹ  ඉසීභක් නළවළ. අිළ කිඹනහ, ඵණ 

බහනහ කයපුහභ ඉසීභ ඇති ගනහ කිඹරහ. නමු ක අඳ  එගවභ 

අඹ ගඳගනන්න නළවළ.  එගවභ ඵණ බහනහ කශහභ ිලළස රඵන්න 

පුු න් කිඹනහ. දළන් ල්ලි තිගඵනහ නේ ටිකට් අයගගන 

අවරින් ඹනහ. ඊශ   ගභොකක්ද? ිලළස රඵනහ, ටීවී ඵරරහ.  
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ඳහර්ලිගේන්තු 

දළන් ඳයණ ටීවී ක එඳහ ගරහ.  දළන් ඕනෆ අය රෆලි හග  ටීවී.  

ගවො දර්ලනීඹ ග්ගල්. ඊශ   ිල කන් රළගඵනහඹ කිඹනහ.  

දළන් cellular phones එක එක ර්ගග  ඒහ තිගඵනහ. එකක 

මිර රුිළඹල් වතිතසදහවයි, වළ දහවයි, රක්ඹයි. ගභන්න ගේ 

හග  ඵඩු කෆලි දළන් තිගඵන්ගන්.   

 ඊශ   ෆභ ගකගනක් තුශභ කහභඹ තිගඵනහ. අද  ටීවී 

තුිතන් ගඳන්න ිකත්රනඳ , ඒ හග භ  ලහරහර ගඳන්න ිකත්රනඳ , 

ඳ කතයර ඳශ න එක එක රඳයහජික ඹන්ග  ිළන්තය ිලවහ 

ඵරරහ ගේ තරුණ තරුක ඹන්ග  කහභඹ ත ත ක ඇවිසගනහ. 

එතගකො  ඒහ ඉක්භනින්භ රඵහ ගන්න  වුභනහ කයනහ. 

ඉසය හග  ඉසීගභන් ඉන්ගන් නළවළ.  Brothel houses 

ඳ කහගගන ගිහින් වරි,  ගහජහ විකුණරහ වරි, කරිේපු විකුණරහ 

වරි, භ ක කුඩු විකුණරහ වරි, ඳගහ ගවරහ වරි, මිනී භයරහ වරි,  

ගභොනහ කයරහ වරි ල්ලි ගොඹන තළන  ගේ ිළරිහීභ ඇති ගරහ 

තිගඵනහ.  ගේ ිළරිහීභ අගේ පූජකතුභන්රහ අතය ක තිගඵනහ. 

ග්ගලඳහරනඥඹන් අතය ඊ  ක ළඩියි.  ඊශ   නඩුකහයඹන් අතය ක 

ගේ ිළරිහීභ තිගඵනහ. ඒ අඹ ක ඳගහ ගවනහ කිඹරහ කිඹනහ. 

ඊශ   යජග  ගරකඹන්, ගඳොලීරිඹ ග කතහභ ඒ අඹ  විරු්ගධ 

නඩු ර්ඹක් තිගඵනහද? ගේ හග  ිළරිහීේ ත ක කඹක් තිගඵනහ. 

ගුරුරුන් අතය ක ගේ ිළරිහීභ තිගඵනහ. ඒ හග භ අගනකු ක ය  

ළරිඹන් ග කතහභ ඒ අඹ අතය ක ගේ ිළරිහීභ තිගඵනහ.  ගකොච්චය 

ඵණ කිේ ක ගේ ත ක කඹ තිගඵනහ. AIDS  වළගදනහ, ගේක 

කයන්න එඳහ කිේ ක, ඒ ක  කයනහ. ගේ ිළරිහීභ දළන් ජීවිතග  

ගකො ක් ගරහ තිගඵනහ. ඉතින් ගභොකද කයන්ගන්?  ඒක නිහ 

අඳ   ගඵොගවොභ දුසකය ගභනක් ඹන්න රිදු ගරහ තිගඵනහ.  

මූරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, අද ගේහ  විරු්ගධ ගිගඹො ක ඒ 

නහඹකගඹෝ ක වීරි ගරහ ඹනහ. ඒ තයභ භ ය  ිළරිහිරහ 

තිගඵනහ.  ඉතින් ගේ ත ක කඹ ගනස කය  ගන්න නේ ගේහ 
ගළන කථහ කයන අඹ, ඉිලරිඳ ක න අඹ, විගේචනඹ කයන අඹ, භ  

ගඳන්න අඹ වුභනහ කයනහ. ගභළනි අඳචහය රිඅඹහ කයන 

අඹග  රිත ගනස කයන්න  ඕනෆ. ඒ කිඹන්ගන් ිකන්තන 

ිළිතගගශර ගනක් කයන්න ඕනෆ. නමු ක අන්න ඒ ත ක කඹ  

අිළ ඹන්ගන් නළවළ. ඒ ඹන ප්රලභහණඹ භිල.  ඒක නිහ අිළ ගේ 

ිළිතගශ ගනස කය ගන්න ඕනෆ.  

 ඳසු ගිඹ කහරග  ඉන්ිලඹහගේ උඳහඹක් කශහ.  ඒ 

ගභොනහ ද? දළඩි නීති-රීති ගගගනන්න, ඳගහ ගන්නහ  

විරු්ගධ. ඒකයි ඒ යග  ක තිගඵන ත ක කඹ. ඉතින් ගේ හග  

ග්ගල් තිගඵනහ.  ගකොයි ඳළ කත ග කත ක ගේ ිළරිහීභ තිගඵනහ.  

ගේ ිළරිහීභ ශක්හ ගන්න භවහ දළළන්ත උ කහවඹක් දයන, රිහව 

වධර්ඹගඹන් ළඩ කයන නහඹක කඹක්, ඒ වහ ළඩ 

ිළිතගශක් අඳ  ඕනෆ කයරහ තිගඵනහ.  

දළන් ගභතුභන්රහ ය කයන් ගළන කථහ කශහ. අිළ ඉසය රි භ 

ය කයන් ඳශඳිනහ ගන්. ය කයන් ඕනෆ. ය කයන් ඳඹන එක ක  

business  එකක්. ය කයන්   ආබයණ වදන එක ක business  එකක්. 

ය කයන් ගගශහභ ක business  එකක්. ය කයන් මිර අඩු වුණහ. 

ය කයන් මිර ළඩි කහරග  ඵළහකුර ය කයන් ඵඩු උක  තිඹරහ 

ළඩි ණඹ  මුදරක් රඵහ ග කතහ. දළන් මිනිසසු ඒ ණඹ ිළඹරහ  ඒ 

ය කයන් ඵඩු ගේයහ ගන්ගන් නළවළ. ගභොකද, ඊ  ඩහ අඩු මුදරක  

ය කයන් ඵඩු මිර දී ගන්න පුු න්. එළනි ත ක කඹක් තිගඵනහ. 

ගකගර වුණ ක දළන් ගේ ඳනහ තිගඵන ඵ්ගද ගගශන්දහ  ක 

ඵරඳහනහ, ඳහරිගබෝගිකඹහ  ක  ඵරඳහනහ. ගගශ ගඳොගශර ඇති 

ගරහ තිගඵන අර්බුදඹ එක්තයහ ප්රලභහණඹක  වින්න තභයි ගේ 

ඵ්ගද ඳනහ තිගඵන්ගන්; ගේ ළඩ ිළිතගශ කස කයරහ 

තිගඵන්ගන්.  ඒක හධහයණ ළඩක්; හධහයණ ිළඹයක්.  

ළලිගේරිග  ජර ප්රලලසනඹ ගළන ඊග  ක කථහ කශහ; අද ක කථහ 

කශහ. ගේ කයන්ගන් ගවෝද ගවෝදහ භගඩ් දළමටභක්. එගවභ කයන්න 

ඕනෆ කයන්ගන් නළවළ. ගභොකද, ග්ගලඳහරන හරිඹක් ගන්න ඕනෆ 

නිහ තභයි ගේ ප්රලලසනඹ ගවෝද ගවෝදහ  භගඩ් දභන්ගන්. ඊග  ක ගේ 

ගළන කථහ කයරහ, අද ක කථහ කයරහ අඬගඵය ගවන්ගන් ගභයින් 

ග්ගලඳහරන හරි රඵහ ගන්නයි; ආණ්ඩු  භඩ ගවන්නයි.  

තුය ප්රලලසනඹක් ආ ක ආණ්ඩුගේ ළරැ්ගද. ඵස accident එකක් 

වුණ ක ආණ්ඩුගේ ළරැ්ගද. කව ඉගර්දී accident එකක් වුණ ක 

ආණ්ඩුගේ ළරැ්ගද. ගේ විධිඹ  තභයි ඒ ක යුතු වරි ගසහගගන 

ඹන්ගන්.  

ඳළඹ වතක් විතය ඳහය වගගන, ඳහගර් හිටිඹහභ ඒ ඳහගර් 

ධහනඹ කයන යථ හවනර  ගභොකද ගන්ගන්?  ඒ හවනර 

වහමුදුරුරු ඩිනහ ගන්න පුු න්; පූජකරු ඹනහ ගන්න 

පුු න්; ගරඩ්ඩු අයන් ඹනහ ගන්න පුු න්; ඹක අඹ ඹනහ 

ගන්න පුු න්. ඳහයක් ව ගගන, ගේ හග  උ්ගගඝෝණ 

කයන්න ඉඩ දීරහ  ඵරහ ගගන ඉන්න පුු න් කහ ද? [ඵහධහ 

කිරීභක්] අඳ ක ඉසය උ්ගගඝෝණ කශහ. අිළ උ්ගගඝෝණ කයපු 

අඹ. භහ තමුන්නහන්ගරරහ  කිඹන්න කළභළතියි, ගජ්.ආර්. 

ජඹර්ධන භව කතඹහග  ආණ්ඩුක්රනභ —සථහ   විරු්ගධ අිළ 

වයිඩ් ඳහර්ක් ගකෝනර් එගක් භව ඳහය භළද ඉග කතහ. අිළ එගවභ 

ඉගගන  රිටිග  ඳළඹයි. ඊ  ඳසු අිළ එවහ ඳළ කග ක භව 

ිළට් නිඹ  ගිහින් උ්ගගඝෝණ කශහ. වළභ දහභ ගභඹ  ඉඩක් 

ගදන්න ඵළවළ. ඒක ප්රලජහතන්ත්රනහදඹක් ගනොගයි. ඒක හධහයණ 

අයිතිඹක් ගනොගයි. අගනක් අඹ  ඵහධහ කයන එක, අගනක් 

අඹග  ගභන නතය කයන එක භහන හිමිකේ කඩ කිරීභක්. 

නමු ක ඹේ ඹේ වුභනහන් ඉස  කය ගන්න ඕනෆ ිළරිස ගේ හග  

තක්කඩිකේ කයනහ. ඒ හග භ ඹේ ඹේ ගවරතන් ඳහවිච්ික කයරහ 

භවහ උ්ගගඝෝණ ඇති කයන්න රිඅඹහ කයනහ. ඒහ ක අිළ 

කල්ඳනහ   ගන්න ඕනෆ.  

අගේ ගගෝඨහබඹ යහජඳක්  භළතිතුභහ ගේ ප්රලලසනඹ විරහ ඒ 

ඳක වුඩඹ එතළන  ගිඹහභ ඒ මිනිසසු විරිරිරහ ඹන්න ගිඹහ . ඊ  

ඳසගන් හි පු  ගකො ක් තභයි ගල්-මුල්  ගවන්නයි, ඒ හග භ 

ගඵෝේඵ ගවන්නයි ඳ න් ග කග ක. ඒ හග  අසථහකදී ඒ 

ත ක කඹ ර්ධනඹ න එක ශක්හ ගන්න ගඳොලීරිඹ  ගවෝ 

army එක  ඒ හග  ඳවයදීේ කයන්න රි්ගධ ගනහ. ඒක නතය 

කයන්න ඵළවළ. එගවභ නළ කනේ ඊ  ක ඩහ ර්ධනඹ ගනහ. 

ඊ  ක ඩහ නයක් ගනහ. එතගකො  අහිහක අඹ  ක ඳවය ිලන 

ගරහල් තිගඵන්න පුු න්. වහමුදුරු නභකග  ිලන්න ක 

පුු න්, දරුගක්ග  ිලන්න ක පුු න්, ගළවළනු ගකගනක්ග   

ිලන්න ක පුු න්. එගවභ ගනහ. එක එක ග්ගලඳහරන 

කුභන්ත්රනණ ිළටිඳසගර ඉ ගගන ක යුතු කයන්ගන් අන්න ඒහ 

කයහ ගන්නයි. ඒහ කයරහ ඊ  ඳසගර ති ගණනක් කෆ 

ගවනහ; උඩු බුයනහ. කෆ ගවනහ! කෆ ගවනහ!! කෆ ගවනහ!!!  

ඉතින් ඒ අඹ ඒ ප්රලලසනඹ විහ ගගන තිගඵනහද? ඒ තුය ප්රලලසනඹ 

 විඳුණහද? ෂළක් රිග  ප්රලලසනඹ විඳුණහද? ගේ විධිඹ  ක යුතු 

කයන්ගන් ගේ ප්රලලසන වින්න ගනොගයි. ඒ ප්රලලසන ඳහවිච්ික කයරහ 

අර්බුද ඇති කයන්නයි, ජනතහ ගකෝඳඹ  ඳ ක කයන්නයි.   

ඊග  අජි ක ඨ . ගඳගර්යහ භන්ත්රීතුභහ කථහ කශහ. එතුභහ 

කිඹනහ, චීන යහඹ  වි ත කයන අසථහගේදී ජහතික ගීඹ 

කිේගේ නළවළයි ලු.  

ජහතික ගීඹ කිඹන්නභ ඕනෆද? ජහතික ගීඹ කිඹන්නභ ඕනෆඹ 

කිඹරහ ආණ්ඩුක්රනභ —සථහගේ වන් ගරහ තිගඵනහද? ගභොන 

ගඳොග කද එගවභ කිඹරහ තිගඵන්ගන්? එතළන තිගඵන ගරහ 

අනු; එතළන තිගඵන ිළිතගශ අනු agenda එකක් වදහ ගන්නහ 

මික්; ගේක ගඳොග ක ලිඹරහ දීරහ ගභන්න ගේක අනුගභනඹ 

කයන්න ඕනෆඹ කිඹරහ ඳහර්ලිගේන්තුගේ ක යුතු කයනහ හග  

එතළන ක යුතු කයන්න ඕනෆකභක් නළවළ. නමු ක ගරෝකග  

තිගඵන ගවොභ යහඹක් විධිඹ ; දළළන්ත යහඹක් විධිඹ ; 

ගරෝකඹ  ගළශගඳන යහඹක් විධිඹ ; අගේ ගකොශම දකුු  යහඹ 
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වදරහ අිළ විලහර ළඩක් කයරහ තිගඵනහ. ඒ භඟින් ගේ යගට් 

ආර්ථික හර්ධනඹ ; රැර් යක්හ ඇති කයන්න; විග්ගල විනිභඹ 

උඳඹහ ගන්න භහර්ගඹ වදහ දීරහ තිගඵනහ. ඒක භච්චරඹ  රක් 

කයරහ; වෆල්ලු  රක් කයරහ ගකොශම දකුු  යහග  ටිනහකභ 

නළති කයන්න තභයි එතුභහ ගේ කයිඹ ගළහුගේ. නමු ක ඒහ ගේ 

යගට් ජනතහ ිළිතගන්ගන් ක නළවළ; ගභගතක් ිළිතගගන ක නළවළ. 

එගව ක ගේ ග්ගල් හධහයණ නළවළ; තර්කහනුූලර නළවළ; 

යුක්තිවගත නළවළ කිඹරහ විඳක්ගඹන් තභ ක ඒහ ඇද ඇද 

කථහ කයනහ. 

මූරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, දළන් ගේ ඳහර්ලිගේන්තු ඕනෆ 

ගදඹක් ඇද ඵහන්න පුු න් තළනක් ඵ  ඳ ක ගරහ තිගඵනහ. 

දළන් ගභතළන  න—හඹ ඳත්රනඹක් ඕනෆ නළවළ. ඒ හග භ අද ිලන 

ඉිලරිඳ ක කය තිගඵන ගඹෝජනහ ිළිතඵ  විඳක්ගඹන් කථහ 

කයන්ගන් නළවළ.  ඊ  අදහශ ගනොන ග්ගල්  ගළන  විඳක්ගඹන් 

කථහ කයන නිහ අඳ  ක ඒ අනු කථහ කයන්න ගරහ තිගඵනහ. 

අඳ  ඕනෆ කයන්ගන් එගවභ විඳක්ඹක් ගනොගයි. අද ඉිලරිඳ ක 

කය තිගඵන ගර්ගු ආඥහඳනත ඹ ග ක ගඹෝජනහ ිළිතඵ 

ආනඹන තීරු ගහසතු  ඳළනවීභ ිළිතඵයි  කථහ කයන්න ඕනෆ. 

විඳක්ග  භන්ත්රීතුභන්රහ කථහ ඳ න් ගගන අහනඹ දක්හභ  

උ කහව කයන්ගන් දළන් තිගඵන කුභන ගවෝ ප්රලලසනඹක් අයගගන 

ආණ්ඩු  ගභොකක් වරි රිදවීභක් කයන්නයි. එගවභ ගදඹක් ක 

කයරහ ආණ්ඩු  රිදන්න පුු න්ද කිඹරහ විඳක්ඹ ඵරනහ. 

එගවභ කිඹරහ ගභොකු ක කය ගන්න ඵළවළ. ගභොකද, එක් ක ජහතික 

ඳක්ඹ   ගේ යගට් ඵරඹ ගන්න පුු න්කභක් නළවළ. ඒ ත ක කඹ 

ගඳගනන ගතක් භහනඹක ක නළවළ.   

විඳක්ඹ  දළන් ගරහ තිගඵන්ගන් ගභොකක්ද? අද අිළ පු ක 

ඳතක යනිල් වික්රනභරිහව භව කතඹහග  ව ජි ක භව කතඹහග  

ිළන්තයඹක් දළක්කහ. ඒගක් තිගඵනහ, යනිල් වික්රනභරිහව 

භව කතඹහ  ජි ක භව කතඹහ ඕනෆ ගරහ තිගඵනහ කිඹරහ. 

ඒගකන් ගභොකක්ද කිඹන්ගන්? ඒගකන් කිඹන්ගන් ඔවුන්ග  ඡන්ද 

—හඳහයඹ කඩහ ළටිරහඹ, දළන් ජි ක ගප්රලරභදහ භව කතඹහ 

ගවොඹන්න ඹනහඹ කිඹරහයි. එළනි ිළන්තය දළේභහභ යනිල් 

වික්රනභරිහව භව කතඹහ  ගකෝඳඹක් ඇති ගනහ. ගේ ගදන්නහ ඹහු  

ගරහ ළඩ කයන එක ඒ ඳක්ඹ  ගවොයි. නමු ක  ජි ක 

භව කතඹහග  නිගඹෝජ— නහඹකකභ  ක ඳවය ගවරහ ගේ ග්ග 

කයන්න ගිඹහභ ඇති න ත ක කඹ ගභොකක්ද?   ඒ විධිඹ  ක යුතු 

කයන්න ගිහිල්රහ ඇති කය ගගන තිගඵන අර්බුද නිහයි දඹහරිරි 

ජඹගරකය භව කතඹහ අගේ ඳක්ඹ  ඳළමික ග . අනහගතග දී 

විඳක්ග  ත ක භව කරු අගේ ඳක්ඹ  ඳළමිගණ්වි. එගවභ 

ග්ගල් රිදු නහ. එවහ  ඹනහ, ගභවහ  ඹනහ. එගවභ රි්ගධ 

න්න ඉඩකඩ තිගඵනහ. කරු ජඹසරිඹ භව කතඹහ ක ගභවහ  

ඇවිල්රහ එවහ  ගිඹහ. එවහ  එන්න ක පුු න්. ගභවහ  ඇවිල්රහ 

එවහ  ඹන්න ක පුු න්. කරු ජඹසරිඹ භව කතඹහ එක් ක ජහතික 

ඳක්ග  නිගඹෝජ— නහඹකඹහයි. එතුභහ ගවො —හඳහරිකගඹක්. 

ගවො නභක් තිගඵන මිනිගවක්. නමු ක එතුභහ ක දළන් බින්දු  

ඵළවළරහ. එතුභහ ගවො දක්ගඹක්, ගකරුේකහයගඹක් කිඹන 

ත ක කඹ ක දළන් නළති කය ගගන තිගඵනහ. ඒ එක් ක ජහතික 

ඳක්ඹ කයන ළඩ නිහයි. ගභළනි ත ක කඹක් තභයි දළන් 

විඳක්ඹ ඇති කය ගගන තිගඵන්ගන්. අඳ  විඳක්ඹක් තිගඵන්න 

ඕනෆ. විඳක්ඹක් තිගඵන එක ගඵොගවොභ ගවොයි. 

තමුන්නහන්ගරරහ ගේහ ගඳන්නුේ කයරහ ගදන්න. ඔඵතුභන්රහ 

කයන ළඩ අහක;  ජු කයන්න. ගේ ය  ගකශන්න ක යුතු 

කයන්න එඳහ.  

මූරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහ 

ගඹෝජනහක් ගගනහහ, HSBC  ඵළහකුගන් loan එකක් ගන්න. ඒ 

ණඹ ගන්න ගිඹ ගරහගේ එක් ක ජහතික ඳක්ගඹන් කිේහ, 

ගදන්න එඳහ කිඹරහ. යනිල් වික්රනභරිහව භව කතඹහ ප්රලකහලඹක් කශහ, 

ගේ ණඹ මුදර දුන්ගනො ක ඒ අඹග  ආණ්ඩුක් ඵරඹ  ඳළමික ඹහභ 

එභ ණඹ මුදර ගගන්ගන් නළවළයි කිඹරහ. ඒ ණඹ ගන්න ගිග  

ගේ යගට් මිනිසසුන්  නිකේ ඉඳි ආේඳ ගඵදහ ගදන්න ගනොගයි; 

ඳරිේපු ගඵදහ ගදන්න ගනොගයි; එිලගනදහ ආේඳ කන්න ගදන්න 

ගනොගයි; ගේ ය  හර්ධනඹ කයන්නයි. එගවභ ගරහක ක 

ණඹක් ගදන්න එඳහ කිඹරහ ඵළහකුක  කිඹනහද?  

සුනහමිඹ ඳළමික  අසථහගේදී අඳ  යුගයෝඳගඹන් GSP වනඹ  

රළබුු  ඵ තමුන්නහන්ගරරහ දන්නහ. ගේක වළභ දහ භ දීරහ 

තිබුු  වනඹක් ගනොගයි. වළභ දහ භ රළබිරහ තිබුු  වනඹක් 

ගනොගයි. සුනහමිඹ ඳළමික  අසථහගේදී අගේ ය   වනඹක් 

ලගඹන් එඹ දුන්නහ. ඒගකන් duty ගනොරළබුණහභ ඇ ලුේර  

එක්තයහ හරිඹක් තිගඵනහ. එගවභ අිළ ක යුතු කය ගගන ගිඹහ. 

එගවභ ක යුතු කය ගගන ගිහිල්රහ ගේ GSP වනඹ නළත 

ගදනහද, නළ්ගද කිඹන එක හකච්ඡහ න ගකො  යඑන්ඨ  එගකන් 

ගභොකක්ද කිේගේ? ගේක ගදන්න එඳහඹ කිේහ. ඒ වහ ඔවුන් 

ලියුභකු ක ලිේහ. ඔවුන් කිේගේ ඒ කරුණ ඳභණක් ගනොගයි. 

මූරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, ගේ ලියුභ දීරහ කිේහ, ගේ වනඹ 

අඳ  රඵහ ගදනහ නේ ගකොන්ග්ගරිඹක් දභන්න කිඹරහ. එනේ 

දවව කන ආණ්ඩුක්රනභ —සථහ හගලෝධනඹ රිඅඹහ කභක කයනහ 

නේ ගේ වනඹ අඳ  ගදන්න කිේහ. ඊ  ඳසගර ග්ගලඳහරන 

ගකොන්ග්ගරි දළේභහ. ඒ ග්ගලඳහරන ගකොන්ග්ගරි ඉිලරිඳ ක කගශර ගේ 

විරු්ගධ ඳළ කගතන්. එගවභ කයරහ GSP වනඹ දීභ ළශළක්වහ. 

 
මූරහනහරඪ භන්ත්රීතුභහ 
(ஷனஷரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ගරු අභහත—තුභහ, දළන් කථහ අන් කයන්න. 

 
ගරු අතහවුද ගගනවිය කන භවතහ 
(ரண்தைறகு  அரவு வசவணறத்ண) 

(The Hon. Athauda Seneviratne) 

ගේ ය   සුඵගතක්, වනඹක් ඇති කිරීගේ අයමුණක 

ගනොගයි ගේ විඳක්ඹ ඉන්ගන්. ගේ ය  දුේඳ ක ගරහ, 

මිනිසසුන්  ජී ක ගන්න ඵළරි ත ක කඹ  ඳ ක ගරහ, ගේ යගට් 

හර්ධනඹ අඩහර ගරහ, රැර් යක්හ හි ඹ ළඩි ගරහ, එළනි 

ත ක කඹක් ඇති ගරහ ආණ්ඩු නිකේභ තභන්ග  ඔගඩොක්කු  

ළග යි කිඹරහ තභයි ඒ අඹ හිතහගගන ඉන්ගන්. ඒ නියි අඳ ය   

රළගඵන වන ශක්න්න  ගරෝකග  ගනොගඹකු ක 

හවිධහනර  කිඹන තයභ  එක් ක ජහතික ඳක්ඹ ිළරිහිරහ; ඒ 

නහඹකගඹෝ ිළරිහිරහ තිගඵන්ගන්. භභ කල්ඳනහ කයන්ගන් ගේ 

ගළන ගනොගයි. අගේ ය  දළන් වදහගගන ඹනහ. අඩු ඳහඩුකේ 

තිගඵනහ, දුර්රකේ තිගඵනහ. අිළ ඒහ වදහගගන ඹන එක 

දළකරහ තභයි එක් ක ජහතික ඳක්ග  අඹ කණ්ඩහඹේ ලගඹන් 

ගේ ඳළ කත  ආගේ. අිළ ඒ අඩු ඳහඩු වදහගගන ඹනහ. මූරහනහරඪ 

ගරු භන්ත්රීතුභනි, භ  ත විනහඩි බහගඹක කහරඹක් ගදන්න. 

යුගයෝඨ ඹ ඳහර්ලිගේන්තුගේ භන්ත්රීරු කිහිඳ ගදගනක් ගභවහ  

ඇවිල්රහ රිටිඹහ. භභ ගිහිල්රහ Mount Lavinia ගවෝ රග දී ඒ අඹ 

වමු ගරහ හකච්ඡහකු ක ඳළළ කවහ. ඒ අඹ යනිල් වික්රනභරිහව 

භව කභඹහ ක මුණ ගළරිරහ තිබුණහ. ඒ අඹ කිඹනහ, යු්ගධගඹන් 

ඳසු ගේ හග  හර්ධනඹක් ඇති කයන එක ගඵොගවොභ ගවො 

achievement එකක්;  ගවො ජඹග්රාවණඹක් කිඹරහ. ත ක ඒ අඹ 

කිේහ, ඒ අඹග  ය ල්ර හර්ධන ගේගඹ ඍණ ත ක කඹ  

ඳ ක ගරහ තිගඵන්ගන් කිඹරහ. ඒ ය ර හර්ධන ගේගඹ 

ගවො භ ඳවශ  ඵළවළරහ තිගඵන්ගන් කිඹරහ එතුභන්රහ කිේහ,  

ගේ යගට් ඇති වී තිගඵන හර්ධනඹ ගඵොගවොභ ළදග ක, 

හර්ධනඹ භ  ගේ කයන සුබහධන ක යුතු ගඵොගවොභ ළදග ක 

කිඹරහ. ඒ යගට් ඵළහකුර තළන්ඳතු වහ රඵහ ගදන ගඳොලිඹ ක අඩු 

ගරහ කිේහ. රැර් යක්හ රඵහ ගදන්න විධිඹක් නළතු ඉන්නහ 

කිඹරහ කිේහ. ඊග  ගඳගර්දහ අගේ යගට් උඳහධිධහරින් 40,000ක් 

ඵහ ග කතහ. ඒ හග භ ඊග  ගඳගර්දහ කශභනහකයණ ගරඹ 

වහ 8,000ක් ඵහ ග කතහ. ඊශ   ග්රාහභ නිරධහරින් ඵහ 
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ඳහර්ලිගේන්තු 

ගන්නහ. යනිල් වික්රනභරිහව භව කභඹහග  "ඹිත පුබුදමු ශ්රීව රහකහ" 

කිඹන ගඳොග ක කිඹන විධිඹ  යහජ— ගරඹ 900,000 රි  600,000 

දක්හ අඩු කයන්න තභයි ගඹෝජනහ කගශර. අිළ දළන් යහජ— ගරඹ 

1,400,000 දක්හ ළඩි කයරහ තිගඵනහ. 

 
මූරහනහරඪ භන්ත්රීතුභහ 
(ஷனஷரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ගවොයි ගරු ඇභතිතුභහ, දළන් කථහ අන් කයන්න. 

 
ගරු අතහවුද ගගනවිය කන භවතහ 
(ரண்தைறகு  அரவு வசவணறத்ண) 

(The Hon. Athauda Seneviratne) 

ඒ කහරග  ිළඹන් තනතුයක  ක ඳ ක වීභක් දුන්ගන් නළවළ. 

එගවභ තිබුු  ගේ යගට් ගභතුභන්රහ කල්ඳනහ කයනහ ඒ 

ගගොල්රන්ග  ඔගඩොක්කු  ආණ්ඩු ළග යි කිඹරහ. ආණ්ඩුගේ 

දුර්රකේ තිගඵනහ; ළයිල කයන අඹ ක ඉන්නහ; වු කතු අඹ ක 

ඉන්නහ, ඒක ඇ කත. නමු ක ගඳොදුගේ ග කතහභ කහ ද ඡන්දඹ 

ගදන්ගන් කිඹරහ හිතන්න. ගජ්වීඨ  එක  ගදන්නද? යඑන්ඨ  එක  

ගදන්නද? කහ  ඡන්දඹ ගදන්නද? කහ ද ගේ ය  කයන්න පුු න්? 

කහ ද ගේ යගට් වදරහ තිගඵන ප්රලභහණඹ වදන්න පුු න්? ඒක 

නිහ ගේ ය  වදහගගන අිළ ක එක්ක ඉිලරිඹ  ඹන්න ගරු වර් ද 

රිල්හ භවහචහර්ඹතුභහ  ක ආයහධනඹ කයමින් භග  කථහ අන් 

කයනහ. 

 
 

[අ.බහ. 4.44] 

 

ගරු ටී. යහජි ක ද ගොයිහ භවතහ 
(ரண்தைறகு ரல. ஞ்ஜறத்  வசரய்சர) 

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 

මූරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, ගරු යහජි ක රිඹමරහිළටිඹ 

ඇභතිතුභහ  ඉිලරිඳ ක කයන්න  ගඹදුු  ගර්ගු ආඥහඳනත ඹ ග ක 

ගඹෝජනහ  ිළිතඵයි ගේ ගභොගවොග ක හකච්ඡහ ගකගයන්ගන්.  

යත්රනන් භත ඵ්ගදක් ඳනරහ රිඹඹ  100ක අධිබහයඹක  ඹ  ක 

කිරීභක් තභයි ගේ තුිතන් රිදු න්ගන්. 

ඒ ිළිතඵ කථහ කයන ගකො  විගලරගඹන්භ විඳක්ග  ගරු 

භන්ත්රීතුභන්රහ ආර්ථිකඹ ිළිතඵ විවිධ වියණ, අර්ථ නිරඳන ගේ 

ගරු බහ වමුගේ තළබුහ. ඒ අඹ ඒ වළභ එකකින්භ කිඹන්න 

උ කහව කගශර, ගේ යගට් ආර්ථිකඹ භවහ විලහර අබහග— ේඳන්න 

ත ක කඹක  ඇදී ඹනහ, ය   අගහධඹක  ඇදී ඹනහ, ගේ යජග  

තිගඵන ප්රලතිඳ කති ක එක්ක යගට් ආර්ථිකඹ විනහලයි කිඹන එකයි. 

වළඵළයි, ඒ කිරිභ ගකගනක් අද ගේ ය  ගභන් කයන ගේග ක 

ආර්ථික හර්ධනඹ ිළඹවි ඇරින් දකින්න සදහනේ නළවළ. දකින්න 

කළභළති නළතුහ හග භ, එගවභ ගදඹක් රි්ගධ ගනහ කිඹහ 

හිතන්න ක කළභළති නළති විධිඹ යි ඒ ගරු භන්ත්රීතුභන්රහ විරින් 

අද ගේ බහගේදී අදවස දළක්වගේ. ඒ ිළිතඵ අිළ ඉතහභ කනගහටු 

ගනහ. මට  කලින් විඳක්ග  ගරු භවහචහර්ඹ වර් ද රිල්හ 

භළතිතුභහ කථහ කශහ. එතුභහ උඩ ඳළන ඳළන කිඹනහ, කළරිගනෝ 

ගගනළල්රහ කළරිගනෝ —හඳහයඹ නීතිගත කයන්න, කළරිගනෝ ඇති 

කයන්න ගේ ආණ්ඩු ක යුතු කශහඹ කිඹහ. ගජ්ේස ඳළකර්  

ගභච්චය ගදනහ, අයඹහ  ගභච්චය ගදනහ, ගභඹහ  ගභච්චය 

ගදනහ, ඩී.ආර්. විගජ්ර්ධන භහගතන් ගභච්චය ගදනහ කිඹරහ 

භවහ විලහර කථහක් නිර්භහණඹ කයන්න එතුභහ උ කහව කශහ. 

වළඵළයි ශ්රීව රහහර්ඹ ලේද ගකෝඹ  'කළරිගනෝ' කිඹන චනඹ 

ඇතුශ ක කිරීගේ ගගෞයඹ  හිමි ගන්ගන්  එක් ක ජහතික 

ඳක්ඹ ඹ  කිඹන එක ආචහර්ඹ වර් ද රිල්හ භළතිතුභහ  අභතක 

ගරහ. ඳහු ගිඹ  කහරග  ගරෝකග  හි පු කළරිගනෝ යජහ -ගජෝරිේ 

භව කභඹහ- 1980  ගණන්ර ගේ ය   ගගනල්රහ කළරිගනෝ 

—හඳහයඹ වඳුන්හ  දී ගේ ගගෞයඹ ක, ඒ හග භ අගේ යගට් ඈත 

එිළ  ගේභහනර  'ජළක්ගඳොට්' කිඹන  භළෂින්  එක වඳුන්හ දීගේ 

ගගෞයඹ ක හිමි ගන්න ඕනෆ එක් ක ජහතික ඳක්ඹ යි. එගවභ 

කයපු මිනිසසු දළන් අගේ යජඹ  අත ිලක් කයරහ කිඹනහ, 

කළරිගනෝ ගගනල්රහ ගභච්චය ඵදු ගවන්න වදනහඹ; කළරිගනෝ 

භත දුන ආර්ථිකඹක් ඇති කයන්න වදනහඹ කිඹහ. අය යගට් 

ගභච්චය ගන්නහඹ; ගේ යගට් ගභච්චය ගන්නහඹ;  යගට් 

ආර්ථිකඹ  කළරිගනෝ ඳළ කත  ඇිලරහ ඹයිද  කිඹරහ අඳ  බඹ ක 

හිගතනහඹ කිඹහ   දළන් කිඹනහ. වළඵළයි කළරිගනෝ ජහතක කයපු 

උදවිඹ,  කළරිගනෝ  ගේ ය   ගගනල්රහ සථහිළත කයපු උදවිඹ අද 

ඒ ේඵන්ධගඹන් ගේ ආකහයඹ  කථහ කයනගකො  අඳ  

හිගතනහ, ආචහර්ඹ වර් ද රිල්හ භළතිතුභහ ඒ කහරග  ගේ යගට් 

ගනොගයි ඇගභරිකහගේ වරි, ගන ගකොගවර වරි ඉන්න ඇතිඹ 

කිඹරහ.  ඒ  නිහ එතුභහ ඒ ගළන දන්ගන් නළති ඇති. වළඵළයි 

ඉතින් කළරිගනෝ කිඹන ගේ ගරගඩ් අගේ ඳළ කත  දභනහ   

ළඩිඹ  ඳළයක  අතීතඹ  ගළන ගොඹහ ඵරහ කථහ කයනහ නේ 

ඩහ ක ගවොයි.  

මූරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, අද ගේ විගලර ගගශ 

බහණ්ඩ ඵදු ඳනත ඹ ග ක අදහශ විධිවිධහන ගේ බහ  ඉිලරිඳ ක 

කිරීභ තුිතන් යජඹ ඵරහගඳොගයො කතු ගන්ගන් ගභොකක්ද?  ගරු 

යහජි ක  රිඹමරහිළටිඹ ඇභතිතුභහ කිේහ ගේ යගට් ඵළහකු ඇතුු  

මූර— ආඹතන රුිළඹල්  බිලිඹන 633ක ය කයන් මිර දී අයගගන 

තිගඵනහඹ කිඹහ. ජනතහග  ය කයන් අයගගන තිගඵනහ. 

ය කයන්ර මිර අඩු වීභ ක  එක්ක මූර— ආඹතන ඳ ක ගන 

අදහනේ වගත  ත ක කඹ අභ කිරීගේ අයමුක න් තභයි ගේ 

විධිවිධහන ගගනල්රහ තිගඵන්ගන්. යගට් මූර— ආඹතන ඵළහකු 

ක්ගරත්රනඹ තුශ ඹේ ආකහයඹක අසථහය  භට් භක  රක් ගනහ 

නේ එඹ අභ කය ගළනීභ ක රිඹඹ  5ක ඵ්ගදක් ඳනහ ඒ භත 

රිඹඹ  රිඹඹක අධිබහයඹක් ඳළනවීභ තුශ ගළේ ගරහ තිගඵනහ. ඒ 

එක්කභ  අිළ දන්නහ, අගේ ය  තුශ ඉතහ ඈත අතීතග  ඉරහ 

ය කයන්ර  ඉතහ ටිනහකභක්, උරුභඹක් රළබී තිගඵන ඵ. ගේ 

බහහ තුශ ක ය කතයන්  හසක තිඹක් තිගඵනහ. ගභොනහ වරි 

ටිනහකභක්  ළඩි ගදඹක් ගළන කථහ කයනගකො  ක ඒක ය කතයන් 

හගගයි කිඹනහ.  ඒ හග භ, ගරෝවභඹ ලගඹන් ගනොවුණ ක 

ය කයන් කිඹන චනඹ බහහ  තුශ ඉතහ ටිනහකභක් හිමි කය 

ග කතු චනඹක්.  ඒ  හග භ,  යන් කර්භහන්තඹ ගේ ය   තුශ 

ඳළයක   යජ දරුන්ග  කහරග  ඳ න්භ ඳළතිරහ තිගඵනහ. 

ය කයන් බහණ්ඩ නිසඳහදනඹ  ගනභ ගේභහන, ප්රලග්ගල නේ කයරහ 

තිගඵනහ. යන්කරුහ  භහජඹ තුශ  විලහර ටිනහකභක් අ කඳ ක 

ගරහ තිගඵනහ.  එගවභ නේ ගේ යන්  කර්භහන්තග  නියත 

ගරහ ඉන්න යන්කරුහ ආයක්හ කය  ගළනීභ ක ගේ   ඵදු ඳළනවීභ 

තුශ ගළේ ගරහ තිගඵනහ.  ඒ හග භ, ය කයන් ඳවුභක් රුිළඹල් 

55,000 , රුිළඹල් 60,000 , රුිළඹල් 64,000  ගිහින් තිගඵනහ. 

එක ඳහය භ  ඒ මිර රුිළඹල් 40,000  දක්හ අඩු වුණහභ ග්ගශීඹ 

යන් කර්භහන්තඹ ඵයඳතශ අදහනභක  මුහුණ  දුන්නහ. ඒ 

එක්කභ අිළ භතක්  කයන්න ඕනෆ, විග්ගල  විනිභඹ ගඩොරර්ලින් 

දීරහ ය කයන් ටික රහකහ  ගගගනනගකො  ඒ ය කයන් ටික ගවොය 

ඳහගයන්  ආඳසු ගන ක ය ක  -විගලරගඹන් ඉන්ිලඹහ  හග  

ය ල්ර -  අයගගන ඹනහ නේ ඉන්ිලඹහගේ රුිළඹර අප්රලභහණ 

වීභ ක එක්ක  ඒ ටික ඒ ඳළ කත  ඇදී ඹනහ නේ එඹ ළශළක්වීභ 

වහ ගභළනි ඵ්ගදක් ඳළනවිඹ යුතුයි. අිළ ඵදු ගළහු ක ළයිලයි; ඵදු 

ගනොග කත ක ළයිලයි.  ඵදු ග කගතො ක එක ගදඹක් කිඹනහ.  ඵදු 

ගනොග කගතො ක කිඹනහ, —හඳහරිකඹන් ආයක්හ කයන්න, 

ධනඳති ඳන්තිඹ ආයක්හ කයන්න ඵදු ගවන්ගන් නළවළ, අහිහක 

මිනිසසුන්  ඵදු ගවනහඹ කිඹහ.  ඒක කශ ක ළයිලයි; ගනොකශ ක 

ළයිලයි.   

මූරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, ඒ නිහ අිළ ගේ ගරහගේ 

විගලරගඹන්භ භතක් කයන්ගන් විඳක්ඹ  ගගනහපු තර්ක රිඹල්ර 

භළිලව ක රිතින්, හධනීඹ ආකහයගඹන්  ගගනහපු තර්ක ගනොගයි 
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කිඹන එකයි. එතුභන්රහ ඉිලරිඳ ක කයපු වළභ ගදඹකභ තිබුගණ් 

කුවක කඹ.  ඒ එක්කභ ගේ ය  ගභගවභ ඇිලරහ ගිහින් භව විලහර 

විනහලඹක ,  අගහධඹක  ය  ඇිලරහ ඹනහඹ කිඹරහ ගේ අඹ 

තර්ක කයනහ.  වළඵළයි   ගේ යගට් හභහන— ජනතහ, ඵහුතයඹක් 

ජනතහ දන්නහ   ඳහු ගිඹ ඳුදහ අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහග  

ප්රලධහන කගඹන් වි ත කයපු  යහඹ ිළිතඵ  දළන් ගභොකද ඒ අඹ  

කිඹන්ගන් කිඹහ.  වේඵන්ගතො   යහඹ වදන ගකො ,  රිහගේපූරු  

ඇිලරහ ඹන ඒ භවහ  නළේ කන්දයහ වේඵන්ගතො   ගගන්රහ 

යගට්  ජහතික ධනඹ උ කඳහදනඹ  කයන්න ක යුතු කයන ගකො  

යහඹ  භළද ගරක් තිගඵනහඹ කිේහ. වළඵළයි අද  ගකොශම යහඹ 

ගළන කථහ කයනගකො  කිඹන්ගන් ගරක් කිඹහ ගනොගයි. ගකොශම  

යහඹ  වි ත කිරීගේ උ කග දී ජහතික ගීඹ ගළයුගේ නළවළ 

කිඹන එකයි.  අද ඒ අඹ  ජහතික ගීඹ  ගළන,  රිහවර ජහතිඹ ගළන, 

යගට් ඒර්ඹ කඹ ගළන පුදුභහකහය කළක්කුභක් වළිලරහ  තිගඵනහ.   

ඳරියඹ ගළන, ධර්භඹ ගළන, තහ සීඳහහ ගළන, භවහ ගරොකු 

කළක්කුභක් එක් ක ජහතික ඳක්ඹ  තිගඵනහඹ කිඹහ වර් ද 

රිල්හ භළතිතුභහ  කිේහ. වළඵළයි  ඉතින් එක් ක ජහතික  ඳක්ඹ 

ඔවුන්ග  ඇ   ඒක  ගන්නහ නේ ගවොයි.  

ජහතික ගීඹ ගළයුගේ නළවළ කිඹරහ විරහඳ තඵනහ  ඩහ,  

ආඩහඳහිත කිඹනහ  ඩහ දළන් ක ඒ ගකගයන ළඩ ිලවහ ඵරරහ ඒ 

අඹ  ගභඹ අගඹ කශ යුතු තිබුණහ. ගරෝකග  වළභ වි භ මුහුද -

හගයඹ- ජඹ ග කත උදවිඹ ගරෝකඹ ජඹ ග කතහ. ඒ නිහ තභයි 

අතිගරු භහින්ද යහජඳක් ජනහධිඳතිතුභහ එකය ය  ගට් විලහර 

යහඹල් 5ක් වදරහ ගකොශම යහඹ පුු ල් කයරහ ගේ ක යුතු කය 

ගගන ඹන්ගන්. අිළ සදහනේ න්ගන් 21ළනි රිඹගරදී ගරෝකඹ 

ජඹ ගන්නයි. අිළ  ඒ ගභන  ඹන ගකො  එඹ ඵරහ ගගන ඉන්න ඵළරි 

ිළරිස, එඹ දයහ ගගන ඉන්න ඵළරි ිළරිස ඉතහභ අකහරුක ක 

ආකහයඹ  ගදෝහගයෝඳණ නළඟීභ ිළිතඵ අඳ  තිගඵන්ගන් 

ඇ කත භ කනගහටුක්.  

අගේ ගරු සුනිල් වඳුන්ගන කති භන්ත්රීතුභහ කිඹනහ, අද වළභ 

ගදඹකින්භ ඵදු අඹ කය ගන්නහ කිඹරහ. හවනග  seat belt  

එක  ක දඩ ගවනහ කිඹරහ එතුභහ කිඹනහ. අගේ ආණ්ඩු 

විතයක් ගනොගයි, ඕනෆභ ආණ්ඩුක්, ඕනෆභ ඳහරකගඹක් නීති 

ඳනන්ගන් යගට් ඵහුතය ජනතහග  ආයක්හ යි. අද අධිගේගී 

භහර්ග වදරහ තිගඵනහ; ඳහයල් ඳශල් කයරහ ළඩිිලයුු  කයරහ 

තිගඵනහ; සුගඛෝඳගබෝගී හවන ගගනළල්රහ තිගඵනහ.  ඉතින් 

ඒහ ගේගගඹන් ඹන ගකො  ආයක්ක ඵ ඳටිඹ - seat belt එක - 

ඳළශඳිඹ යුතුයි කිඹරහ ඉහජිගන්රු ලහසත්රනඹ තුශ, ඉහජිගන්රු 

තහක්ණඹ තුශ  නිඹභඹක් තිගඵනහ. ගභොකද, විලරිග  හවනඹ 

අනතුය  රක් වුගණො ක ජීවිතඹ අහිමි ගන්න ක පුු න්. ඉතින් 

හවනර ඹන අඹග  ජීවිත ආයක්හ ිළක  seat belt එක 

අනිහර්ඹගඹන් ඳළශඳිඹ යුතුයි කිඹරහ නීතිඹක් ගගනළවි ක තිබිඹදී, 

එඹ ිළිතඳිලන්ගන්  නළති ගන ගකො  ඒක  දඩඹක් නිඹභ කශහභ 

කිඹනහ, seat belt  එක  ක දඩ ගවනහ; seat belt එගකනු ක ඵදු 

අඹ කය ගන්නහ කිඹරහ. අිළ අවනහ, ආර්ථික විද—හ අනු 

ධනහදඹ, භහජහදඹ නළ කනේ ගභොකක් තුශද ඵදු අඹ කිරීගභන් 

ගතොය ය ක් ඳහරනඹ කයන්න පුු න් කිඹරහ. ගකොයි යගට්ද ඵදු 

අඹ කයන්ගන් නළති ආණ්ඩුක් තිගඵන්ගන්? එගවභ කයන්න 

ඵළවළ. වළඵළයි, විඳක්ඹ වළභ ප්රලලසනඹක් ගදභ අසුබහදී  ඵළලීභ 

තුශ,  ඵළලිඹ යුතු ඳළ කත ගනොඵරහ ගන ක ආකහයඹක  ප්රලලසන ිලවහ 

ඵළලීභ තුශ  ඉතහභ කභ අයණ ත ක කඹ  ඳ ක ගරහ තිගඵන 

ආකහයඹ අද අඳ  ගඳගනනහ. 

මූරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, ඳසු ගිඹ දසර 

ඳහර්ලිගේන්තුගේ විඳක්ඹ ඳළ කග ක ිළටුඳ එවහ ගකශගර් අසුන් 

ගගන රිටි ගරු ආචහර්ඹ වර් ද රිල්හ  භන්ත්රීතුභහ දළන් විඳක්ඹ 

ඳළ කග ක ඉසයව භ ගිහිල්රහ අසුන් ගගන ඉන්නහ. එතුභහ කලින් 

රිටිග  අන්න අය එවහ ගකශගර්. දළන් ටික ටික ඉසයව  ගිහින් 

තිගඵනහ. අිළ කලින් රිටිග  යජඹ ඳළ කග ක එවහ ගකශගර්. දළන් 

අිළ ගභවහ ඳළ කත  ඇවිල්රහ ඉන්නහ. ගභොකක්ද ගේක  ගවරතු? 

එක් ක ජහතික ඳක්ඹ ලක්තිභ ක කයන්න රිටි තරුණ නහඹකගඹෝ 

ටික අද භහින්ද ිකන්තන ළඩ ිළිතගශ ිළිතගගන ආණ්ඩු 

ලක්තිභ ක කයන්න එවහ ඳළ කත  ඹන ගකො , විඳක්ග  

නහඹක කඹ  කිට්ටු කයන්න ඵළරි හි පු කට්ටිඹ;  ඳස භ 

ගරහ හි පු කට්ටිඹ දළන් ඉගේ භ නහඹකගඹෝ ගරහ. "ලරහ නළති 

ර  කනඹහ ඳණ්ඩිතඹහ" කිඹභන අඳ  භතක් ගනහ,  

මූරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි. දඹහරිරි ජඹගරකයරහ හග  

එක් ක ජහතික ඳක්ඹ  ලක්තිඹක් දීපු අඹ ඒ ඳක්ඹ දහරහ ඹන 

ගකො , ඒ අඹ  ඳයින් ගවරහ එශන ගකො  ඒ පුටුර  අද 

නියහඹහගඹන් ගන ක ගන ක පු්ගගරගඹෝ කඩහ ගගන ඳළනරහ 

දළන් ඉතින් අයගවභයි, ගභගවභයි,  කිඹරහ කිේහ  ඒ අඩු 

පුයන්න ඔඹ කෆ ගකෝ ගන උදවිඹ  ගකොච්චය දුය  වළකි ගේවිද 

කිඹන එක ිළිතඵ අඳ  තිගඵන්ගන් ඵයඳතශ ළකඹක්. 

මූරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි,  කහ  අවිලසහඹක් තිබුණ ක, 

අගේ ආණ්ඩු ඉතහභ ජනතහහිල ආර්ථික ක්රනභඹක් තුශ ගේ ය  

ඉිලරිඹ   ගගන ඹහභ තුශ  ගේ යගට් ඵහුතය ජනතහ  ක, ය  

කයන එක් ක ජනතහ නිදවස න්ධහනග  අඳ  ක යගට් 

අනහගතඹ ිළිතඵ කිරිභ ළකඹක්, අවිලසහඹක් නළවළ කිඹන 

එක අිළ භතක් කයන්න ඕනෆ. 

දළන් එක ගරු භන්ත්රීයගඹක් කිේහ, ආර්ථිකඹ විලහර 

ලගඹන් හගකෝචනඹ ගරහ ඳසු ගිඹ අවුරු්ගද තුශ කඩහ ගගන 

ළටිරහඹ කිඹරහ. ගේ ගරෝකඹ ිළිතඵ ගඵොගවෝ කරුු  කහයණහ 

දන්නහඹ කිඹන උදවිඹ තභයි ගභගවභ කිඹන්ගන්. ඒ අඹ ප්රලකහල 

කයන්ගන් නළවළ, 2012 අවුරු්ගද තුශ දකුු  ආරිඹහගේ ළඩිභ 

ආර්ථික ර්ධන ගේගඹ හර්තහ කගශර ශ්රීව රහකහයි  කිඹරහ. 

එක් ක ජනතහ නිදවස න්ධහනග  අගේ ආර්ථික ප්රලතිඳ කති අනු 

රිඹඹ  6.8ක ආර්ථික ර්ධන ගේගඹක් අඳ  ඳ කහ ගගන 

ඹන්න පුු න් වුණහ. ඔඹ ආර්ථික විගලරඥඹන්ගගන් අිළ අවනහ 

ඒ ආර්ථික ර්ධන ගේගඹ ඉන්ිලඹහගේ තිබුණහද කිඹරහ. චීනග  

තිබුගණ ක නළවළ ඒ ප්රලභහණඹ. අද කිඹනහ, අිළ චීනග  

ගකොරනිඹක් ගරහඹ කිඹරහ. චීනගඹන් ගවෝ ඒගයොේගඳන් ගවෝ 

ත කතුකුඩිගඹන් ගවෝ ල්ලි  ගගනළල්රහ ශ්රීව රහකහ ආර්ථිකඹ තුශ 

රිඹඹ  6.8ක හර්ධන ගේගඹක් ඳ කහ ගළනීගේ ගගෞයඹ 

අතිගරු භහින්ද යහජඳක් ජනහධිඳතිතුභහ  හිමි විඹ යුතුයි කිඹන 

එක අිළ ප්රලකහල කයනහ. ගේ ර්ධන ගේගඹ  ගද  ඵරහ ගගන 

ඉන්න ඵළරි උදවිඹ, ගේක දයහ ගගන ඉන්න ඵළරි උදවිඹ අද  

කිඹනහ, "ය  ගිලිරහ, ය  අයණ ගරහ" කිඹරහ. වළඵළයි අිළ 

ඉතහභ ඳළවළිලලි, ඉතහභ තුටින් කිඹන්න කළභළතියි,  ග්රී්රිඹ කඩහ 

ළග න වි , ඇගභරිකහ කඩහ ළග න වි , ගරෝකග  භවහ 

ඵරගතු යහජ—ඹන් කඩහ ළග න වි  ගරෝක රිතිඹභ තුශ පුහික 

තිතක් හග  තිගඵන රහකහ  ගනොළලී රිඹඹ  6.8ක ආර්ථික 

ර්ධන ගේගඹකු ක භ  ගඳය  ඹන්න  පුු න් වුගණ් විඳක්ඹ 

ගවශහ දකින භහින්ද ිකන්තන ළඩ ිළිතගශ නිහ ඵ.  

අද දගර ය කතයන්ර  රිඹඹ  5ක තීරු ඵ්ගදක් ව ඒ භත 

රිඹඹ  100ක අධි බහයඹක් ඳළනවීභ භඟින් ගේ යගට් ආර්ථිකඹ 

ලක්තිභ ක කිරීභ වහ ගගනහ ගඹෝජනහ ගේ යගට් භසත 

ජනතහග  හිතසු ිළක  ගගනහ ගඹෝජනහක් ඵ ක ප්රලකහල 

කයමින්, ගේ අසථහ රහ දීභ ිළිතඵ මූරහනඹ  

සතුතින්ත ගමින් භභ නිවඬ ගනහ. ගඵොගවොභ සතුතියි. 

 

[අ.බහ. 4.57] 

 

ගරු ගඹන්ත කරුණහතිරක භවතහ 
(ரண்தைறகு கந்  கதரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
මූරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, ගර්ගු ආඥහඳනත ඹ ග ක 

ගගනහ ගඹෝජනහ ගළන ඳළළ කගන ගේ විහදග දී යගට් 

ආර්ථිකඹ වහ ඵළඳුු  කහයණහ ගළන කථහ කිරීභ කහගරෝිකතයි 

කිඹරහ භභ කල්ඳනහ කයනහ. මූරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, 
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ඳහර්ලිගේන්තු 

යහඹ ග කත ක, ගර්ගු ිලවහ ඵළලු ක ගේ යගට් ආර්ථිකඹ  ඍජුභ 

ඵරඳහන භර්භසථහන වළටිඹ  අිළ ඒහ දකිනහ. ආනඹන අඳනඹන 

ගඵොගවොභඹක් ගේ ඔසගර තභයි ය  තුශ  ගරහ එන්ගන ක, යටින් 

ිළ ත  ඹන්ගන ක. ඒ හග භ ඳසු ගිඹ කහරග  යහග  ගුදේර 

අභියවස ගිනි ගළනීේ ගළන හර්තහ වුණහ. ඒ හග භ ගකොශම 

කච්ගච්රිග  ක විලරි ගින්නක් ඇති වුණහ කිඹරහ හර්තහ වුණහ. 

ගතො මූරසථහනග  ගින්නක් ගළන ක විවිධ ප්රලගවරලිකහ අද ය  

තුශ ඇති ගරහ තිගඵනහ.  

මූරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, ගේ ගිනි අතගර් යගට් 

ජනතහග  ඵඩගින්න ක එන්න එන්නභ ළඩි ගමින් තිගඵන ඵ 

අඳ  යවක් ගනොගයි. අද න වි  අගේ යගට් ජනතහ  උඩිනු ක 

ගින්දය, ඹටිනු ක ගින්දය හග  දළවි-දළවී තළවි-තළවී තභයි ජී ක 

ගන්න රිදු ගරහ තිගඵන්ගන්. ඉතිවහඹ පුයහභ ශ්රීව රහකහ නිදවස 

ඳක්ඹ ප්රලධහන ගඳයමුු , න්ධහන ව හභහහශික අ හ ග කත 

ආණ්ඩු ආපු වළභ දකභ ගේක යගට් දකින්න  තිබුණහ. දයදර්ශී, 

ිලගු කහලීන ආර්ථික ළරසුේ ගේ හග  ආණ්ඩුර අිළ කදහ ක 

දළක්ගක් නළවළ. වරිඹ  එදහ ගේර, ජහභ ගේයහ ගළනීගේ ප්රලතිඳ කතිඹ 

තභයි ශ්රීව රහකහ නිදවස ඳක් ආණ්ඩු වළභ දහභ රිඅඹහ කභක කගශර. 

දයදර්ශී ආර්ථික ළරසුේ ිළිතඵ අදවස තම ගදොයිතුක  ක 

භහයිේ කයන ඵක් අඳ  දකින්න  තිබුගණ් නළවළ. 

මූරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, බුදුයජහණන් වන්ගර ග්ගලනහ 

කශහ "ේගේ  කතහ ආවහයට්ඨිතිකහ" කිඹරහ. ඒ කිඹන්ගන් රිඹලු 

 කගඹෝ ආවහයගඹන් ඹළගඳනහ කිඹන එක. ඒ හග භ ගේ මිහි 

ිළ  ගගන රිඹලුභ  ක කඹන් මුහුණ ගදන ප්රලධහනභ ප්රලලසනඹ 

තභයි ආවහය ිළිතඵ ප්රලලසනඹ. මූරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, 

භෆතක ඉරහ රහකහ ආරිඹහගේ ආලසචර්ඹ කයහ ගගන ඹන 

ගභගන්දී, ආණ්ඩු ජනතහග  ඵඩ  ගවරහ තිගඵනහ. ආගඹ ක 

කිඹන්න ඕනෆ නළවළ, දළන්  ළග න්නභ ගවරහයි තිගඵන්ගන්. 

මූරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, අගේ යගට් තභයි ගරෝකග  

ආවහයර  ළඩිගඹන්භ ඵදු ගවන ආණ්ඩු තිගඵන්ගන්. යගට් ඵදු 

ආදහඹගභන් රිඹඹ  39ක්භ ආවහය ද්රා—ර  ගවන ඵදු. ඵරන්න, 

කයර කිගරෝ එකක මිගරන් රුිළඹල් 75ක්භ තිගඵන්ගන් ඵදු. 

ආණ්ඩු නිතයභ කිඹනහ පුු න් තයේ කේිළ, මුහ ඇ , කුයවන් 

හග  ධහන— ර්ග කන්න කිඹරහ. නමු ක කේිළ, මුහ ඇ  හග  

ග්ගර  ක කිගරෝක  රුිළඹල් 100ක් ඵදු ගවන ය ක් ගේක. 

[ඵහධහ කිරීභක්] ඒක තභයි, ගකොගවන් ගගනහ ක කන්ගන් ඒහ 

ගන්. වළභ ග්ග භ කිඹනහ ග්ගශීඹ නිසඳහදන ළඩි කයන්න කිඹරහ. 

නමු ක යගට් ඳරිගබෝජනඹ  අල— තයේ ග්ගශීඹ නිසඳහදන නළති 

ඵ ඕනෆ ගඳොඩි දරුගක් දන්නහ.  

ඊශ  , ගගශ ඇභතිතුභහ, "ගභන්න භල්ලි 

ගකො කතභල්ලිර  ක අගඳන් ඵදු" කිඹරහ රුිළඹල් 45ක්භ 

ගකො කතභල්ලිර  ක ඵදු ගවනහ. මූරහනහරඪ ගරු 

භන්ත්රීතුභනි, හභහන— ජනතහ  ගේහ ඇ   දළනුනහභ උණ 

ගවේබිරිසහ ත ළඩි ගනහ මික ඒගකන් ගුණඹක් 

රළගඵන්ගන් නළවළ. මූරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, ඳසු ගිඹ 

කහරග  ගේ යගට් වහල්භළසගෝ කිගරෝක මිර රුිළඹල් ව ක අ  

රිඹඹක් දක්හ ඉවශ ගිඹහ. අගේ ය  ගට්භ තිගඵන්ගන් මුහුද. 

භ ක— ේඳතින් ිළරිපුන් අගේ යගට් වහල්භළසගෝ ග්රාෆේ 100ක් 

රුිළඹල් 70ක්, 80ක් ගනහඹ කිේහභ අඳ  පුදුභ හිගතනහ.  

ඒ විතයක් ගනොගයි, හභහන— මිනිසුන් ළභන් ටින් එකක් 

ගන්න ගකො  ළභන් ටින් එගකන් රුිළඹල් රිඹඹක්භ තිගඵන්ගන් 

ආණ්ඩු අඹ කයන ඵදුයි. ඳරිේපු කිගරෝ එක  ඵ්ගද තිබුගණ් 

රුිළඹල් ගදකයි. දළන් කහඳන් ඳරිේපු කිඹරහ රුිළඹල් 22ක්භ ඳරිේපු 

කිගරෝ එගකන් ඵදු ගවනහ. හභහන— ජනතහග  ඵඩ  ගවනහ.  

මූරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, ගේක තභයි ගේ න්ධහන 
ආණ්ඩුගේ ආර්ථිකග  ති කත ඇ කත කිඹරහ අඳ කවුරු ක දන්නහ. 
ජනතහ එක ඳළ කතකින් අධික ගතල් මිර ගවරතුගන් ගතගරන් 
ඵළගදනහ. ත ඳළ කතකින් දයහ ගත ගනොවළකි ඵඩු මිර නිහ දුක් 
ගින්දරින් තළගනහ. ආණ්ඩු වහහකවිරිඹක් නළති නළ ගිලුණ ක 
ඵෆහචූහ න—හගඹන් ගකොගශර වරහ ිලග භ ජනතහග  ඵඩ  ගවන 
ඵ අඳ  ගඳගනන්න තිගඵනහ. ආණ්ඩු ගරොකු ගඳොඩි ළභ   
රැකයණඹ ගනු  ජනතහ ප්රලලසනර  උ කතය ගදන්ගන් 
ගකොගවොභද කිඹන එක අඳ ගිඹ තිග  ගවො භ දළක්කහ. අවි 
අගභෝයහගගන ඇවිල්රහ ගඩි තිඹනහ; ගඳොලු ප්රලවහය එල්ර 
කයනහ; කඳුු  ගෆස, ජර ප්රලවහය එල්ර කයනහ.  

ඳසු ගිඹ දසර යතුඳසර, ළලිගේරිග  ජනතහ  අ ක 
විඳින්න වුු  ගේද හචකඹ ගළන ඵරන්න. ය ගණනහක් 
තිසගර ගේ ජර ගළ ලු  විඳුේ රළබුගණ් නළති නිහ ඵළරිභ තළන 
තභයි ගේ ජනතහ උ්ගගඝෝණඹ කයන්න ඳහය  ආගේ. තභන්ග  
දරුගෝ, අේභහ, තහ කතහ, ඥහතිරු, අල්ළරිගඹෝ අිළරිරිදු ජරඹ 
ඳහනඹ කයරහ ගරඩගරහ ඒක  විඳුභක් රළගඵන්ගන්භ නළති 
තළන තභයි ආණ්ඩුගන් ඉල්ලීභක් කයරහ හභකහමට මිනිසුන් 
ඳහය  ඇවිල්රහ උ්ගගඝෝණඹ කගශර. එතගකො  යජඹ රිදු කගශර  
ගභොකක්ද? උගන්ඩහ  මිලිඹන 150ක ජර —හඳ තිඹක් දුන්නහ 

හග  විඳුභක්ද දුන්ගන්? අඳ දළක්කහ, විඳුේ රඵහ දුන්ගන් ගඩි 
උණ්ඩගඹන් කිඹන එක. අහිහක ඳහල් දරුගෝ ගදගදගනකු ඒ 
අතය මිඹ ගිඹහ. එක ඳහල් දරුගක් ඳවුගල් හි පු එකභ දරුහයි. 
අනික් ඳහල් දරුහ උස ගඳශ විබහගඹ  ලිඹන්න දක් 
තිගඹ්ගදී ඵරහගඳොගයො කතු ඔක්ගකොභ සුන් කයරහ ඔහු  ජීවිතගඹන් 
න්ිල ගගන්න රි්ගධ වුණහ. මිඹ ගිඹ අනික් තරුණඹහ දරු 
ඳවුල්කරුගක්. තුහර රඵරහ 60ක  ළඩිඹ ඵයඳතශ ත ක කඹ  
ඳ ක වුණහ. ගසන්තයරහ හග  උගන්ඩහ  මිලිඹන 150ක ජර 
—හඳ තිර  වනහධහය ගදනහ. ගේඳව ිලසත්රිuක්කග  ජනතහ 

ඓතිවහරික විධිඹ  බුර ක ගකොශඹ  ජන යභක් දුන්නහ.  අද ඒ 
මිනිසුන්  රළගඵන උ කතයඹ ගභොකක්ද? බීභ  ජර බිඳුක් 
ඉල්ලුහභ බුර ක ගකොශඹ  කතියඹ ගවපු ගේඳව ිලසත්රිuක්කග  
ජනතහ  ගඩි උණ්ඩගඹන් උ කතය ගදන එක තභයි කගශර. ඒක 
මුු  ය භ දළක්කහ. [ඵහධහ කිරීභක්] 

 

ගරු ඩුලිේ විගජ්ගරකය භවතහ (ආඳදහ කශභනහකයණ 
නිගඹෝජ— අභහත—තුභහ) 
(ரண்தைறகு துலிப் றஶஜஶசக - அணர்த் தொகரஷத்து 

தறற அஷச்சர்) 

(The Hon. Duleep Wijesekera - Deputy Minister of Disaster 

Management) 

ජර —හඳ තිඹ මිලිඹන අ දවස ගණනක්. 
 

ගරු ගඹන්ත කරුණහතිරක භවතහ 
(ரண்தைறகு கந்  கதரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
භහ කථහ කයන්ගන් උ කතය දුන් විධිඹ ගළනයි. ගණන් කිඹන්න 

පුු න්. ළලිගේරිඹ  ගිහිල්රහ ඕනෆ තයේ ගණන් කිඹන්න. 

යතුඳසර රි්ගධිග දී මිඹ ගිඹ කුඩහ දරුන්ග  ගගල්ර  

ගිහිල්රහ මිලිඹන ගණන්ලින් කථහ කයන්න.  [ඵහධහ කිරීභක්] ඒ 

ජීවිත මිලිඹනලින් ගණන් කයන්න එඳහ කිඹරහ භහ කිඹනහ.  

[ඵහධහ කිරීභක්] 

 
මූරහනහරඪ භන්ත්රීතුභහ 
(ஷனஷரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ගරු භන්ත්රීතුභහ  ඵහධහ කයන්න එඳහ. 

 
ගරු ගඹන්ත කරුණහතිරක භවතහ 
(ரண்தைறகு கந்  கதரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
උගන්ඩහ  මිලිඹන 150යි, යතුඳසර ජනතහ  ජීවිත තුනක් 

දළන භ ඉයයි. [ඵහධහ කිරීභක්] දළන් ඇවිල්රහ ගණන් කථහ 
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[ගරු ගඹන්ත කරුණහතිරක  භවතහ] 
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කයනහ. ගරෝගක  ඳයකහගර ගගදය  භයගහග ක කිඹන කිඹභන 

තභයි අඳ  භතක් ගන්ගන්.  

මූරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, ගර්ගු ආඥහඳනත ඹ ග ක 

ගඹෝජනහ ගළන කථහ කය්ගදී අගේ යගට් ජනතහ මුහුණ දී තිගඵන 

ණඹ ඵය ගළන ක අඳ  අභතක කයන්න පුු න්කභක් නළවළ. අද 

ග්ගදී උඳිලන්න ඉන්න දරුහ ඳහ -වළභ පු්ගග රගඹකුභ- රුිළඹල් 

රක් තුනක  ළඩිඹ ණඹකහයගඹෝ ඵ  ගේ ආණ්ඩු ඳ ක කයරහ 

ඉයයි. රිඹඹ  ගදකක් න අධිසුගඛෝඳගබෝගී ගඳශළන්තිඹ  ළඳ 

විඳින්න ක, රිඹඹ  95ක  ළඩිඹ රිටින හතිලඹ ඵහුතයඹක් 

ජනතහ අන්ත දුක්ඛිත ත ක කඹ  ක තමුන්නහන්ගරරහග  

ආණ්ඩු ඇද ට් රහ තිගඵනහ.  

මූරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, ඳසු ගිඹ ය තුන ඇතුශත 

යජග  ජන වහ හඛ—හ ගල්ඛන ගදඳහර්තගේන්තුගේ හර්තහර  

අනු ඵළලු ක ජනතහග  ආදහඹභ අඩු ගරහ විඹදේ ඉවශ 

ගිහිල්රහ තිගඵනහ. ආදහඹභ රිඹඹ  5.4කින් ළඩි න ගකො  

ජනතහග  විඹදභ රිඹඹ  8.5කින් ළඩි ගරහ තිගඵනහ. ගේ 

හග  ආර්ථික දුසකයතහ ළඩි න වි  ජනතහ  ආර්ථික 

අභහරුකේර  විතයක් ගනොගයි, ත ත ගනොගඹක් ප්රලලසනර  

භළිල ගන්න රිදු ගනහ.  

ඵරන්න, දළන් ිලන ඳතහ ගකොඳභණ ිළරික් ිලඹළඩිඹහ ගයෝගීන් 

ඵ  ඳ කනහද; ආතතිඹ කිඹන ගයෝගගඹන්   ර් ගදගනකු 

ගඳගශනහද කිඹරහ. ගේ හග  ආර්ථික විභතහ ළඩි න වි  

ගෞඛ— ප්රලලසන විතයක් ගනොගයි, භහජයීඹ ප්රලලසන ක ළඩි න ඵ 

මූරහනග  ඉන්න ඔඵතුභහ ගවො භ දන්නහ. කරගකෝරහවර 

ළඩි නහ. භහ ගකොල්රකෆේ, අඳයහධ අද ගේ යගට් ගකොච්චය 

රි්ගධ නහද කිඹරහ තමුන්නහ න්ගර දන්නහ. විරිවතය ඳළඹ 

ඇතුශත දරුු  ගණග  අඳයහධ ගකොඳභණ නහද, මිනී භළරුේ 

ගකොඳභණ නහද, සත්රී දණ හග  ග්ගල් ගකොඳභණ නහද 

කිඹරහ තමුන්නහන්ගර ගවො  දන්නහ. අද යගට් ආර්ථිකඹ ගළන 

කථහ කයන ගකො  අඳ  භතක් නහ, උගස කඩ ශ   ගිඹහභ 

තිගඵන ගඳෝලිභ ගකොගවොභද කිඹරහ. ඵළහකුර  හග භ අද උගස 

කඩර  ක ජනතහග  ඉල්ලුභ ඇවිල්රහ තිගඵනහ. ජනතහ 

තභන්ග  කනකය උගස කයනහ. ගඵොගවෝ ගරහ  ඒහ ගේයහ 
ගන්න ඵළරි රින්නන විධිඹ ගළන තභයි අද ගේර  ගිඹහභ අඳ  

අවන්න රළගඵන්ගන්.  

මූරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, ඒ හග භ තභයි ආගඹෝජන 

ය  තුශ  ගරහ ඒභ ිළිතඵ ක ඵයඳතශ ගළ ලු අද න ගකො  අඳ  

දකින්න තිගඵනහ. වි ත කයරහ තිබුු  කර්භහන්තලහරහ යහශිඹක් 

අද ළසී ගිහින් තිගඵනහ. භහින්ද ිකන්තනග  නේ කිේගේ, -අය 

භවහ පුසතකඹ ගඳන්රහ කිේගේ- ෆභ ප්රලහග්ගශීඹ ගල්කේ 

ගකොට්ඨහඹක භ කර්භහන්තලහරහක් අලුගතන් ආයේබ කයන 

ආකහයඹ ගළනයි. එදහ ගප්රලරභදහ ජනහධිඳතිතුභහග  ආණ්ඩු 

කහරග  ආයේබ කශ ඇ ලුේ කර්භහන්තලහරහ ක අද ළහී ගගන, 

ළහී ගගන ඹන ත ක කඹක් තිගඵන්ගන් කිඹරහ අිළ කවුරු ක 

දන්නහ. අද ග්ගිල ගරහ වියුක්තිඹ ර්ධනඹ ගරහ තිගඵනහ. 

ය  තුශ භහන නිදව ිළිතඵ තිගඵන ඵයඳතශ ගළ ලු නිහභ 

ආගඹෝජකඹන් ගේ ය   ඳළමිණීභ  විලහර භළිතකභක් දක්නහ 

කිඹරහ ක අඳ  ගඳගනන්න තිගඵනහ.  

මූරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, ජීන විඹදභ දයහ ගගන රිටින 

ජනතහ ගළන ගේ ආණ්ඩු  කිරිභ වළඟීභක් තිගඵනහද, කිරිභ 

අනුකේඳහක් තිගඵනහද කිඹන එක ගළන නේ අඳ  ගරොකු 

ප්රලලසනඹක් තිගඵනහ. යවගරභ ඵඩු මිර ළඩි කයන ආකහයඹ, වරි 

අපූරු ආර්ථික ළරසුේ තමුන්නහන්ගරරහ ඉිලරිඹ  අයගගන ඹන 

ආකහයඹ තභයි අඳ  දකින්න තිගඵන්ගන්. ගගශ ළල්ර 

—හඳහරිකඹන් යි, ගගශ ගරකඹන් යි ඳහරිගබෝගික මිර 

දර්ලන ගඳන්න ගඵෝඩ් එගක් ගණන් ගනස කයරහභ දළන් වති 

ළටිරහ තිගඵනහ. ඊග  යහත්රිuග  කගඩ්  ගිඹහභ තිබුු  මිර 

ගනොගයි අද උග්ග කගඩ්  ගිහින් ඵරන ගකො  තිගඵන්ගන්. 

දන්ගන්භ නළතු හිටි ගභන් හිටු කිඹරහ ඵඩු මිර ළඩි න ආකහයඹ 

අිළ දකිනහ. යහක්ගක් තිගඵ්ගිල, ගඵඩහගේ තිගඵ්ගිල මිර ගනස 

න න—හඹක් තභයි තමුන්නහන්ගරරහග  ආණ්ඩු අද රිඅඹහ කභක 

කයන්ගන්.  

මූරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, ඒ හග භ ඵරන්න අද 

දණඹ ගකොයි තයේ ඉව වහ ඹනහද කිඹරහ. "අිළ ණඹ ගන්ගන් 

කන්න ගනොගයි" කිඹරහ, ගකොශම දකුු  යහඹ වි ත කය්ගිල 

යගට් නහඹකතුභහ කිඹනහ අිළ අව ගගන හිටිඹහ. ඒහ අව ගගන 

ඉන්න උදවිඹ දළන් කිඹනහ, ඇ කත තභයි ණඹ ගන්ගන් කන්න 

ගනොගයි; සුු  ිළරි  ගහ කන්න තභයි දළන් ගිනිගඳොලිඹ  ණඹ 

ගන්ගන් කිඹරහ. පුහික දරුගෝ ඳහ දළන් ඒක කිඹන්න ඳ න් ගගන 

තිගඵනහ. ගකොශම නගයග  ටිනහ ඉඩේ කුු ගකොල්ගර  

විකුණනහ. නහසතිඹ, දණඹ ිලන ඳතහභ යජ කයනහ. හභහන— 

මිනිසුන් ගනුගන් ආනඹනඹ කයන ළභන් ටින්ලින් රුිළඹල් 

රිඹඹක් ඵදු ගන්න ගභන්, ඳරිේපු කිගරෝ එගකන් රුිළඹල් 22ක් ඵදු 

ගන්න ගභන්, සීනි කිගරෝ එගකන් රුිළඹල් 22ක් ඵදු ගන්න ගභන් 

භහජ අඳයහධ ළඩි කයන කළරිගනෝර  රිඹඹ  රිඹග  ඵදු 

වන ගදනහ. මූරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, අද  ගරෝකග  

ළඩිභ විදුලි බිර ගගන ය  ඵ  අිළ ඳ ක ගරහ තිගඵනහ. 

ගරෝකග  ගරොකුභ ඇභති භණ්ඩරඹ නඩ කතු කයන ය  ඵ  අිළ 

ඳ ක ගරහ තිගඵනහ. උඳග්ගලකගඹෝ අතිවිලහර ප්රලභහණඹක් 

නඩ කතු කයන්න අගේ යගට් ජනතහ  රි්ගධ ගරහ තිගඵනහ. ඒ 

හග භ කර්භහන්ත වහ- 

 
ගරු අල්වහජ් ඒ.එච්.එේ. අසර් භවතහ 
(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

වළභ දහභ කිඹනහ. 

 
ගරු ගඹන්ත කරුණහතිරක භවතහ 
(ரண்தைறகு கந்  கதரறனக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගේ ආණ්ඩු තිගඵන තුරුභ ඒහ කිඹන්න නහ අසර් 

භළතිතුභනි. ඔඵතුභහ  හග  කහරඹක  ඔඹ ඳළ කගත ඉන්, 

කහරඹක  ගේ ඳළ කගත ඉන් කථහ කයරහ අඳ  පුරු්ගදක් නළවළ. 

[ඵහධහ කිරීභක්] ඔඵතුභහ ඒ ඳළ කගතන් ජහතික රළයිසතු, ගේ 

ඳළ කගතන් ජහතික රළයිසතු -[ඵහධහ කිරීභක්] තමුන්නහන්ගර  

හග  ිල ගදකක් අඳ  නළවළ. අසර් භළතිතුභනි, අඳ  තිඹිරි 

ගගඹ  ගිඹහභ එක විධිඹක  කථහ කයන්නයි, ගේ ඳළ කග ක ඉන්න 

ගකො  ත විධිඹක  කථහ කයන්නයි ඔඵතුභන්රහ  හග  

පුරු්ගදක් නළවළ. අඳ  ගේ ආණ්ඩු තිගඵන තුරු, ඒහ ගනස න 

තුරු වළභ දහභ ගේහ කිඹන්න නහ. ගව  ක අිළ ඒහ කිඹනහ. 

තමුන්නහන්ගරරහ ඒහ කයන ගතක් අිළ කිඹනහ.  

මූරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, අද කර්භහන්ත වහ කුඩහ 

කර්භහන්තර විලහර බි ළටීභක් දකින්න තිගඵනහ. ගේ 
ත ක කඹ වමුගේ ත ත ක ඵළරෑරුේ ත ක කඹක  අගේ ජනතහ 
ඉිලරිග දී මුහුණ ගදන ඵ ඉතහභ ඳළවළිලලි අඳ  ගඳගනනහ. 
ආර්ථිකඹ ගළන ග කගයන ඕනෆභ ගකගනකු  ඒක දළගනන්න 
ඳ න් ගගන තිගඵනහ. දළන් ඵරන්න කඩින් කඩ ඡන්ද 
ඳ කනහ. ජනතහ මුදල් ගකෝටි ගණන් ඒහ  නහසති කයනහ. 
දළන් තමුන්නහන්ගරරහග  භළති ඇභතිරු ිලවහ ඵරන ගකො  
ඔවුන්  තිගඵන ප්රලමුඛ අල—තහ ගරහ තිගඵන්ගන් ජනතහ 
ප්රලලසනර  විඳුේ රඵහ දීභ ගනොගයි.  

අිළ දකින විධිඹ  දළන් භළති ඇභතිරුන්  ග  ප්රලමුඛභ 

අල—තහ ගරහ තිගඵන්ගන් ගකොගවොභ වරි තභන්ග  

පු කතුන් , ගවෝදයඹන් , ඵෆණරහ , භසරිනහරහ  ඳශහ ක 

බහගේ ඵරඹ අයගගන ගදන එකයි. දළන් ඒ අඹ ජනතහ ප්රලලසනර  

ගනොගයි ප්රලමුඛ කඹ දීරහ තිගඵන්ගන්. පුතහරහ, ඵෆණරහ, 
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ඳහර්ලිගේන්තු 

භසරිනහරහ ගවෝදයඹන් ඳශහ ක බහර  ඹන එක තභයි අද 

ආණ්ඩුගේ ඇභතිරුන්ග  මූලික ඵරහගඳොගයො කතු ගරහ 

තිගඵන්ගන්.  

මූරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, නහසතිඹ, දණඹ ගකොච්චයද 

කිඹනහ නේ විගණකහධිඳති හර්තහ ගඳන්හ දුන්නහ, භහ 13ක් 

ඇතුශත විතයක් ඛනිජ ගතල් හසථහ ඵහර ඉන්ධන ගගන්රහ 

යජඹ  රුිළඹල් ගකෝටි 830ක් අහිමි වුු  වළටි. භහ 13ක 

කහරඹකදී විතයක් ඵහර ගනුගදනුකින් ජනතහ මුදල් රුිළඹල් 

ගකෝටි 830ක් ගහ කහපු වළටි ගකිතන්භ හර්තහ කය තිගඵනහ. ගේ 

ඵහර ගනුගදනු අද ගේ යගට් විරහරිතහක් ගරහ. එක ඳහයක් 

ගගනළල්රහ ඳහඩභක් ඉගගන ගනීවි කිඹරහ අිළ හිතුහ. ඒහ 

ගගනහපු භහගේ තවනේ කයයි කිඹරහ අිළ හිතුහ. ඒක  න්ිල 
රඵහ ගන්නහ කිේහ. නමු ක ලත ඳවක න්ිලඹක් රඵහ ගන්න 

ආණ්ඩු  ඵළරි වුණහ. ඒහ ගවොඹන්න ගකොමින් ඳ ක කශහ. වළභ 

එකක්භ වුණහ  ඳසගර  ගකොමින් ඳ ක කයනහ.  ගභොකක් වරි 

රි්ගධිඹක් වුණහභ ගකොමින් ඳ ක කයනහ. ගදතිගඹන් ඒ හර්තහ 

ඉල්රනහ. ළලිකඩ ඵන්ධනහගහයග  ඇති ව ගළටුභ ගළන 

ගවොඹන්න ක ගකොමිභක් ඳ ක කශහ. ඒ ගකොමිගේ හර්තහ 

ගභොකක්ද කිඹරහ අද න තුරු අිළ දළක්ගක් නළවළ. ඵරිළටිඹ 

ප්රලග්ගලග  ධීයගඹෝ 50ක  ළඩි ගණනක් මිඹ ගිඹහ. ඒ ගළන 

ගවොඹන්න ක ගකොමිභක් ඳ ක කශහ. අද න තුරු ඒ නිර්ග්ගල ක 

අිළ දළකරහ නළවළ.  වරහත ධීයගඹක් ඝහතනඹ කශහ. ගරක 

අර්ථ හධක අයමුදර ගකොල්ර කන්න වදන ගකො  ඒක  විරු්ගධ 

කටුනහඹක ඳළළති උ්ගගඝෝණග දී ගයොගන් චහනක ඝහතනඹ 

කශහ. ගභොකක්ද අද න තුරු ඒ ේඵන්ධගඹන් ග කත ිළඹය?  

ගේහ  ගකොමින් ඳ ක කිරීභ විතයයි ආණ්ඩු කයන්ගන්. දළන් 

ආණ්ඩු ගකොමින්ර  සීභහ ගරහ තිගඵනහ. ඵහර 

ගනුගදනුලින් ගභච්චය ඳහඩුක් ගරහ තිබුණ ක, අද න තුරු ඒ 

ගළන ග කත රිඅඹහ භහර්ගඹක් අිළ දකින්ගන් නළවළ. ගභළනි ග්ගල් 

ිලග භ රිදු න ඵ අඳ  හර්තහ ගනහ.  

ඒ හග භ, දළන් අත—ල— බහණ්ඩ මිර ළඩිවීභ ගඳයවළයක් 

හග  ඉසයව  එන්න ඳ න් ගගන තිගඵනහ. මුලින්භ 

ගඳයවළගර් කකහයගඹෝ වළටිඹ  දුේළටි ව භ කඳළන්  මිර ළඩි 

වුණහ. දළන් ඳශහ ක බහ තුගන් ඡන්දඹ ඉය න ගතක් ඵඩු මිර 

නළභති ගගොනහ ගවක ගළ  ගවරහ තිගඵන ඵ තභයි අිළ දකින්ගන්. 

ගේ ඳශහ ක බහ ඡන්ද  ඉය වුණ ගභන්භ   ඵඩු මිර ළඩිවීභ නළභති 

ගගොනහ ලිවහ දළමුහභ  ජනතහ  කිරි ිළටිලින් අනින්න ඳ න් 

ගන්නහ. ගෆසලින් අනින එක අනිනහභයි. ඒ හග භ, ඵස 

ගහසතුගන් ජනතහ  අනින්න ගේ ගගොනහ ලිවනකේ ඵරහ ගගන 

ඉන්නහ. දළන් ගේ ගඳයවළය ඳ න් ගගන තිගඵනහ. දුේළටිලින්, 

භද—හයලින්, බීයලින් කකහයගඹෝ එිතඹ  දළේභහ. ඊශ   ගිඹ 

තිග  ගවොය යවගරභ ගේ ගඳයවළගර් ගකොඩිකහයගඹෝ ටික එිතඹ  

ආහ.  ඹර්ලින්, ටියුේලින්, හවන අභතය ගකො සලින් ගේ 

ගඳයවළය ඉසයව  ඹන ඵ දළන් ගඳන්රහ තිගඵනහ. ඳශහ ක 

බහ ඡන්දඹ ඉය වුණ ගභන් ජනතහ  ගකොගර් ිළ   භගර් හග  

අනිහර්ඹගඹන්භ  ඵස ගහසතු, ගෆස මිර, කිරි ිළටි මිර ළඩි කයන්න 

ආණ්ඩු දළන් දත ක  භළදගගන ඵරහ ගගන ඉන්නහ.  

මූරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, භභ ළඩි ගරහක් කථහ 

කයන්න ඵරහගඳොගයො කතු න්ගන් නළවළ. අද ගේ යගට් ආර්ථිකග  

ත ක කඹ ිළිතඵ, ජනතහ විඳින දුක ිළිතඵ අිළ වළභ 

ගකනකු භ ගවොඳින් ග කගයනහ. වළඵළයි, අහනහ , හගේදී 

ඹයි කිඹහ ගන්නහ නහඹකඹන් ඉන්න ආණ්ඩුක  ජනතහග  දුක් 

ගින්දය ගළන, ඵඩගින්න ගළන කිරිභ හගේදීබහඹක් නළති වීභ 

ගළනයි අඳ  තිගඵන ප්රලලසනඹ.  

භභ මට  ඩහ කහරඹ ගන්න ඵරහගඳොගයො කතු න්ගන් නළවළ.  

 අද ඉිලරිඳ ක කය තිගඵන ගේ ගර්ගු ආඥහ ඳනත ඹ ග ක ඇති 

ගඹෝජනහ ගළන කථහ කයන ගරහගේ තමුන්නහන්ගරරහග  

අධහනඹ යගට් ආර්ථිකඹ ිළිතඵ වහ එයින් ජනතහ ඨ ඩහ  ඳ ක 

වී රිටින ආකහයඹ ිළිතඵ මට  ඩහ කල්ඳනහ කයරහ, ඒ වහ ඹේ 

කිරි රිඅඹහ භහර්ගඹක් ගන්නඹ කිඹන ඉල්ලීභ කයමින්, භ  

අසථහ රඵහ දීභ ගළන තමුන්නහන්ගර  සතුති කයමින් භග  

චන සල්ඳඹ අන් කයනහ.  

 
[අ.බහ. 5.16] 

 
ගරු අල්වහජ් ඒ.එච්.එේ. අසර් භවතහ 
(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

මූරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, අද ගේ ගරු බහගේ විහද 

කයන භහත කහ  ඳරිඵහහිය තභයි රිඹලුභ අදවස ප්රලකහල වුගණ්. 

භග  හිත ක ගරු ගඹන්ත කරුණහතිරක භන්ත්රීතුභහ ිළිතඵ 

අඳ  ගරොකු ගගෞයඹක් තිගඵනහ. එතුභහ අගේ හි පු අභහත— 

රඳහ කරුණහතිරක භළතිතුභහග  අඩිඳහගර් ගභන් කයමින් ගේ ගරු 

බහ  ඳළමික  ගකගනක්.  

එතුභහ ගවො දක්ගඹක්, ගවො කථිකගඹක්. ඒ ිළිතඵ  

ඳළසුේ මුඛගඹන් කද ක කථහ කයන්න අිළ කළභළතියි. එක් ක 

ජහතික ඳක්ගඹන් භන්ත්රීරුන් ගභවහ  ආහඹ කිඹරහ එතුභහ 

කිඹනහ. එතුභහ  සහබහවිකභ තිගඵන්නහ ව දක්කභ අනු, 

කථික කඹ අනු භහධ— ප්රලකහලක ධුයඹ දීරහ තිබුණ ක, දළන් ඒ 

තනතුය ක  භහගර කඩහ ගගන ගිහින් අහනයි. ගභන්න ගභළනි 

අබහග—ේඳන්න ග්ගල් තභයි අද එක් ක ජහතික ඳක්ඹ තුශ රිදු 

න්ගන්. ඔඵතුභහ ගළන අිළ කනගහටු ගනහ. භතු , ඔඵතුභහ  

ගවො ත ක කඹක්, සථහනඹක් රළගේහ කිඹන ඳළතුභ මිත්රනඹකු 

ලගඹන් ඉත රිතින් කයන්න  භභ ගභඹ අසථහක් කය 

ගන්නහ.    

Sir, coming on to the subject, the Government has 

imposed a 10 per cent tax on gold imports with 

immediate effect to curb overseas purchases by traders 

looking to take advantage of a favourable price arbitrage 

with top consumer India. While Sri Lanka did not have a 

duty on gold prior to this, its neighbour India hiked 

import taxes for the metal by 33 per cent earlier in June to 

rein in a ballooning trade deficit. The Sri Lanka Customs 

has recently nabbed a number of people suspected of 

smuggling gold out of the country at airports. So, the 

Government has imposed a 5 per cent Customs Duty and 

another 5 per cent surcharge on gold imports.   

අගේ ආර්ථිකග  පුගයෝහිත කවුද? භභ කිඹන්ගන් අජි ක නිහඩ් 
කේයහල් භළතිතුභහ කිඹරහයි. අජි ක නිහඩ් කේයහල් භළතිතුභහ භව 
ඵළහකුගේ අධිඳති. එතුභහ ගවොඳින් ළඩ කයන්න, ළඩ කයන්න  
විරු්ගධ ඳක්ග  රිඹලු ගදනහභ එකතු ගරහ එතුභහ  ඳවය 
ගවනහ. නමු ක එතුභහ තභයි අගේ ආර්ථිකග  පුගයෝහිතඹහ. ගකෝ, 
ඒක අවන්න ගඹන්ත කරුණහතිරක භන්ත්රීතුභහ දළන් ගේ ගරු 

බහගේ නළවළ ගන්. Mr. Ajith Nivard Cabraal says that Sri 

Lanka’s gold import surged to US Dollars 100 million in 

the first four months of the year from about US Dollars 

150 million for the full year 2012. Therefore Sir, we are 

on the right track.  We are developing this country. You 

can see mega projects springing up all over the country 

like daffodils  blooming in the early morning. All these 

are happening because of one person, one leader, because 

of His Excellency Mahinda Rajapaksa.  
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Sir, the Hon. Members in the Opposition cannot gulp 

this down; cannot stomach it. That is the problem. See the 

most pathetic, the abysmal depth that the Opposition has 

fallen into, the downward trend they are heading towards. 

They have nothing to speak about. You do mega projects, 

put up buildings, construct expressways and extend  

railwayline to Jaffna, but they are blind to all these 

developments. They talk as if nothing is happening.   

අය කිඹනහ හග  ගරොකු ගඹෝධගඹක් භරහ අිළ 

ගඳන්නහ. ගේ ගරෝකඹභ ඒ ිලවහ ඵරරහ විභතිඹ  ඳ ක ගන 

ගේරහගේ මටගඹකුග  ල්ගඹ අල්රහ ගගන දුන්නයි ගේ 

ඳහර්ලිගේන්තු තුශ  විරු්ගධ ඳක්ඹ ද රන්ගන්. ඒක කදහ ක 

වරි ඹන්ගන් නළවළ. ඒ තභයි කුවකකභ. අද ඵරන්න අගේ යගට් 

ය කයන් —හඳහරිකඹන් ගකොයි තයේ business කයනහද කිඹරහ. 

ඒක භභ නළත හයඹක් ගේ ගරු බහගේදී කිඹන්න  ඕනෆ.  ඒක 

භභ ගදභශ බහහගන් කිඹන්නේ.   

இன்த ங்களுஷட ங்க றரதரரறகள் ங்களுஷட 

வரறஷன றகவும் ல்ன தொஷநறஶன சுந்றரக  டத்து 

கறன்நரர்கள் ன்தஷ ரன் இந்ச் சஷதறஶன லண்டும் 

கூதகறன்ஶநன். இன்த ரங்கள் வகரளம்தறல் உள்ப Sea 

Streetக்கு- வசட்டித்வதவுக்கு ஶதரகறன்நவதரளது அங்குள்ப 

ல்ன ங்க ஷக றரதரக் கஷடகஷபக் கண்டு தரறத்துப் 

ஶதரகறன்ஶநரம். ஆணரல், அந்க் கரனத்றஶன Sea Street இல் 

உள்பர்கள் தங்கரறகளுக்கு வ்பஶர கப்தம் 

வகரடுக்க ஶர்ந்து. அது அர்களுக்கு ன்நரகத் வரறத்ம். 

இன்த அங்கு தொத்துசரற வசட்டிரர், ஶற ஜளனர்ஸ் - அன் 

அறதற ரசுஶன் ர அர்கள், அர் ல்ன அதஷரண 

தண்தைள்ப எத வதரற ணறர் - அன்ணனக்ஷ்ற  ஜளனர்ஸ், 

ற ஜளனர்ஸ், தொத்துக்கதப்தன் வசட்டிரர், னலிர 

ஜளனர்ஸ், வதரதற ஜளனர்ஸ் ன்த தன ஷகக் கஷடகள் 

இதக்கறன்நண. Mahes and others are running that.  

The other day I met three brothers who run a jewellery 

shop in Matara - the owners of Nizam Jewellers. They sell 

gold to a large number of Sinhala population in the 

country. You could see a large number of Sinhalese girls 

and boys  in their shop who come to purchase jewellery.    

එදහ විරු්ගධ ඳක්ග  නහඹකතුභහ කිේහ bracelets ගදනහ 

කිඹරහ, ු යින්ගේ ගදනහ කිඹරහ. අද bracelets ඳභණක් 

ගනොගයි, කණ කය ඵඩු ඔක්ගකෝභ නිඹභ ලගඹන් ගදන්ගන් ගේ 

ආණ්ඩුගන් කිඹන එක භහ අධහයණඹ කයන්ගන් න්ගතෝගන්.  

අඳ ගේ ිළිතඵ ගවොඳින් රිතහ ඵළලිඹ යුතුයි. කුවකකමින්, 

්ගගේගඹන්, ඊර්—හගන්  ය ක් වදන්න ඔඵතුභන්රහ  වේඵ 

ගන්ගන් නළවළ. ඵරන්න, ඊග  ගේ ඳහර්ලිගේන්තුගේ  රි්ගධ ව 

ග්ග.  

The Ambassador for the Republic of Turkey in Sri 

Lanka, His Excellency Iskender K. Okyay came here and 

inaugurated the Sri Lanka-Turkey Parliamentary 

Friendship Association. These are the matters that we 

should spotlight. Then, together with him the Third 

Secretary Mohmet Aktas came. The Minister of 

Productivity Promotion, the Hon. Basheer Segu Dawood 

was elected the President of that newly-formed 

Association. They like Sri Lanka. They are interested in 

Sri Lanka. The great Ottoman Empire in the days of old 

ruled half of the Europe. They have material power. They 

have wealth. They can help us in so many ways and they 

are coming here to do just that.  They wanted to form the 

Sri Lanka-Turkey Parliamentary Friendship Association. 

I think the Hon. R. Yogarajan was also present there. 

Then Sir, we went to China. ඔක්ගකෝභ චීන්නුයි 

ගභතුභන්රහ දකින්ගන්. අද බහ කල් තඵන අසථහගේ 

ගඹෝජනහ භග යි. භභ ඒ ගළන කිඹන්නේ, ඒ ගරහ . 

ගභතුභන්රහ චීනුන් ගළන ඵඹ ගරහයි රිටින්ගන්. චීන ය  ක 

එගවභයි. ගකොමියුනිසට්හදඹ ආයක්හ කශ, ප්රලගුණ කශ ය ක් 

තභයි චීනඹ. අද ගභොකද ගන්ගන්? අද භවය ග්ගල් -

භහක්සහදඹ, ගරනින්හදඹ, ගෝොට්සකිහදඹ- අ ක වළයරහ ඒ අඹ ක 

ගේ ගඳය  ඹන ගරෝකඹ ක, භහජඹ ක භ  ගභන් කිරීභ  රෆසති 

ගරහ ඉන්නහ. චීනඹ අගේ ය   උදවු කයනහ. 

තමුන්නහන්ගරරහ  ඇගභරිකන්කහයඹහ විතයද ඕනෆ?   

Who built the Bandaranaike Memorial International 

Conference Hall? The Chinese built it. Those days, Sir, if 

you had been in Colombo, you would have been 

surprised to see thousands of very disciplined Chinese 

workers being taken to the site lined up in a queue and 

the building came up in no time. It is so surprising to see 

such an amazing architectural structure. That is the value 

of the Chinese people. They are determined; they do 

work tirelessly. 

භවයගභ ඳමුු  ඳහගර් Ghaffooriya Arabic College එක 

තිගඵනහ; ඊ  එවහ ඳළ කග ක ඳන්රකු ක තිගඵනහ. අිළ ඉගගන 

ගන්න කහරග  ඒ ඳහගයන් ඳහල් ඹන ගකො  ඵයිරිකල් ඳළදගගන 

චීන ගඳොට් නිකහයගඹෝ එනහ. විරු්ගධ ඳක්ග  අඹ චීන්නු 

දළකරහ නළවළ, එදහ. විරු්ගධ ඳක්ග  අඹග  ද ක ඵළන්ග්ග චීන්නු. 

ඒ අඹ අද ඒක අභතක කයරහ. භවයගභ අයහබි ඳහඨලහරහගේ අිළ 

ඉගගන ගන්න කහරග  චීන ඵයිරිකල්කහයගඹෝ ඒ ඳහගර් ඹනහ. 

එතගකො  අිළ ගභොනහ කිඹ කිඹහද ඳසගන් ිලේගේ? "චීනහ බුකු 

බුකු චයිනහගර් - ගකොශම  ඹන්ගන් ගකොයි ඳහගර්" කිඹ කිඹහයි අිළ 

ඳසගන් ිලේගේ. ඒ අඹ ගකොශම ිලහ ගඳන්නහගගන ඳහ ඳළිලඹ 

ඳදනහ. අගේ රිහවර නිතහගෝ රිහවර අවුරු්ගද  ගන්ගන් ක 

චීනග  චී කත.  

මූරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, ඒ එක්කභ ත ක 
කණ්ඩහඹභක් එනහ, ගේරුර ඉරහ. ඒ තභයි, ගඳොට් නි 
—හඳහයඹ කයපු අගේ මුසලිේරු. තයගඹ යි ඒ ගද ගගොල්රන් 
එන්ගන්. ගයෝහිත අගේගුණර්ධන අභහත—තුභහ  ක ඡන්දඹ දීරහ 

තිගඵනහ ගන්, ඳහනදුගර් ජනතහ. එදහ ඊබ්රේහීේ වහජ්ජිඹහර් කිඹරහ 
ගකගනක් රිටිඹහ. ආලිේ සග ෝර්ස කිඹරහ කඩඹක් තිබුණහ, 
භවයගභ. එදහ ගභොන තයේ ශ්රීවක රහකහක් තිබුණහද කිඹරහ 
ඵරන්න. චීන්නු ඵයිරිකල් ඳළදගගන ඹනගකො  "චීනහ බුකු බුකු 
චයිනහගර්- ගකොශම  ඹන්ගන් ගකොයි ඳහගර්" කිඹ කිඹහ අිළ 
ඳසගන් ිලේහ. ඒ කහරග  රිහවර අවුරු්ගදක් ආහභ අගේ යගට් 
මිනිසසු ගයො කත ිළටින් ඳහගර් රැස ගරහ ඉන්නහ, චීනහ ඵයිරිකල් 
එගකන් එන කල්. අන්න එදහ, කවුද ඵළන්ගන් චීනහ ? එදහ චීනහ  
'ආයුගඵෝන්' කිඹරහ ිළිතග කතහ. ඒ හග භ තභයි ඳහනදුගර් අගේ 

මුසලිේ අඹ ක ඒ ගඳොට් නි —හඳහයග  ගඹදුණහ.  මූරහනහරඪ 
ගරු භන්ත්රීතුභනි, දළන් ගේහ කිඹන ගකො  අඳ  ඳවය ගවනහ. 
විගලරගඹන්භ ද්රාවිඩ ඳ කතයලින්. භහ තමුන්නහන්ගරගගන් අය 

ඉල්රනහ ගේ පු ක ඳ ක ලිිළඹ කිඹන්න. இந்க் கடித்ஷ ரன் 

இங்கு ரசறக்க றதம்தைகறன்ஶநன். ඒ ඳ කතගර් අයිතිකහයඹහ 

"යනඵන්" කිඹරහ ගකගනක්. භ  ඳවය ගවපු ඔහුග  "සුඩර් 
ඔිත" ඳ කතයඹ කිගඹේහ  ඳසගර භහ ඔහු  telephone කශහ. 
ඔහුග  number එක ක භභ කිඹන්නේ තමුන්නහන්ගර . නමු ක අද 

න තුරු ඔහු ප්රලතිචහයඹක් දළක්වග  නළවළ. There was no 

response at all from him. I want this contradiction of mine to 

be published.   
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ඳහර්ලිගේන්තු 

ගරු හසුග්ග නහනහඹක්කහය භවතහ  
(ரண்தைறகு ரசுஶ ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ඔඵතුභහග  කථහ අවන්න විරු්ගධ ඳක්ග  කවුරු ක නළවළ 

ගන්.  

 
ගරු අල්වහජ් ඒ.එච්.එේ. අසර් භවතහ 
(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

විරු්ගධ ඳක්ග  කවුරු ක නළවළ තභයි. භහ කථහ කයන්ගන් 

හසුග්ග නහනහඹක්කහය භළතිතුභහ . Now, Sir, there is a new 

phenomenon in Sri Lanka. The Government has formed 

its own opposition and our opposition leader is the Hon. 

Vasudeva Nanayakkara. That is acknowledged now. He 

takes up the causes of the people. ළලිගේරිග  ගභොකක්ද 

කයන්න වදන්ගන්? යතුඳසර යතු ගල් තයන්නයි ගේ විරු්ගධ 

ඳක්ග  අඹ වදන්ගන්. යතුඳසර යතු ගල් තයරහ ත ක භවහ 

භීණ යුගඹක් ඇති කයන්නයි වදන්ගන්.   අිළ ඒක   ඉඩ ගදන්ගන් 

නළවළ. ඒ ගළන භ  චනඹක් ගදකක් කිඹන්න, ගජ්වීඨ  

භන්ත්රීතුභන්රහ  දළන් ගේ ගරු බහගේ නළවළ.  

මූරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, භ  අයයි ගභඹ  කිඹන්න.          
வசன்ந 28ஆம் றகற 'சுடர் எபற' ர வபறதௌட்டில் ன் 

வதஷக் குநறப்தறட்டு 'ததந்து - 53' ளறத்ள்ப றடம் 

சம்தந்ரக, ஞரறத 'சுடர் எபற' ஆசறரறதக்கு ரன் ளற 

கடித்ஷ இங்ஶக ரசறக்க றதம்தைகறன்ஶநன்.  

"யறங்கஷணறலுள்ப வரளஷக அஷந சம்தந்ரகச் 

சறஶஷ்ட அஷச்சர் .ச்.ம். வதபவ அர்களுஷட 

தரரளுன்நக் கரரறரனத்றல் அதஷட ஷனஷறல் 

தொஸ்லிம் தரரளுன்ந உதப்தறணர்கள் கனந்துவகரண்ட 

கூட்டத்றல், "ரஷப் வதரத்தும்!"; "சதோகத்ஷ ஶசற!" ன்த 

சக உதப்தறணர்கள் ன்ஷணப் தரர்த்துக் கூநறரக அறல் 

குநறப்தறடப்தட்டிதக்கறன்நது. இது தொற்நறலும் உண்ஷக்குப் 

தைநம்தரணதும் ரசகர்கள் த்றறல் ன்ஷணப் தற்நற நரண 

அதறப்தறரத்ஷ ற்தடுத்துதொகரகவும் ளப்தட்ட கட்டுஷ 

ரகும். இந் றடம் சம்தந்ரக ஷண தரரளுன்ந 

உதப்தறணர்கள் கூநற கதத்ஶரடு ரன் தொண்தடறல்ஷன. 

ரநரக, தொற்நறலும் உடன்தட்ஶடன். இப்தறச்சறஷணஷத் 

லர்ப்தது சம்தந்ரகப் தல்ஶத கதத்துக்கஷப ஷணர்கள் 

தொன்ஷத்ஶதரது ரன் வபறரகச் வசரன்ஶணன், "ரம் 

அஷணதம் என்தஶசர்ந்து ஜணரறதறஷச் சந்றப்ஶதரம்; 

ஶலும், இங்கு குற்நஞ்சரட்டப்தடுகறன்ந வதரது தன 

ஶசணரஷத்ம் சந்றப்ஶதரம்; அத்துடன் யறங்கஷண தறஶச 

சஷதறன் ஷனஷத்ம் சந்றப்ஶதரம்" ன்தரன் 

ஆஶனரசஷண கூநறஶணன். ஸ்ரீனங்கர சுந்றக் கட்சறஷச் 

ஶசர்ந் தறற அஷச்சர்கபரண கரர் யரஜறரர், ஷதமர் 

தொஸ்தர ஶதரன்நர்களும் ன் கதத்ஶரடு எத்துப்ஶதரறணர். 

"ற்வகணஶ ஷடவதற்ந சறன தள்பறரசல்கள் சம்தந்ரண 

தறச்சறஷணகபறன்வதரளது, ப்தடி ரங்கள் றரணரகச் 

சறந்றத்துச் வசற்தட்ஶடரஶர, அவ்றஶ வசற்தடுஶரம்; 

அஷறடுத்து, க்கு றரண லறரறகள் ஶலும் க்கு 

றஶரரகச் வசற்தடுற்கு ரம் இடபறக்கக்கூடரது" ண 

அங்கு ரன் வபறரகச் வசரன்ஶணன். ந்க் கட்டத்றலும் 

ணது ரஷப் வதரத்துரதம் சதொரத்ஷ ஶசறக்குரதம் 

ந் ம்.தே.த்ம் அங்கு குநறப்தறடறல்ஷன. இந் உண்ஷக்கு 

சதொகபறத்றதந் அஷணத்து ம்.தே.க்களும் சரட்சற தகர்ர். 

இஷணறடுத்து உண்ஷக்கு ரநரக அப்தட்டரண 

வதரய்கஷப ளற தொஸ்லிம்கள் த்றறல் ணக்கு அப் 

வதஷப் வதற்தக்வகரடுக்க தொற்சறக்கறன்ந 'ததந்து' றன் 

கலழ்த்ரண வசஷன ரன் ன்ஷரகக் கண்டிக்கறன்ஶநன். 

இது தரரளுன்ந உதப்தறணர்கபறன் சறநப்தை ரறஷஷ லதம் 

வசவனன்தஷத்ம் சுட்டிக்கரட்ட றதம்தை கறன்ஶநன்.  

அண்ஷக்கரனங்கபறல் 'ததந்து' ன்ஷணச் சுற்நறஶ 'லன்' 

ஶட தொஷணகறன்நது. ரன் வசன்ந இடங்கள், சரப்தறட்ட 

வீடுகள் ஶதரன்நற்ஷநவல்னரம் அர்த்றல்னரல் றர் 

சறத்தும் தகறன்நது. இது ன் வசரந் ரழ்க்ஷக சம்தந்ப் 

தட்ட றடங்கள் ன்தணரல் அஷப்தற்நற ரன் வதரறரக 

அனட்டிக்வகரள்பறல்ஷன. கடந் 50 ஆண்டுகளுக்கும் 

ஶனரக அசறல், சதோக ரழ்க்ஷகறல் ஈடுதட்டிதக்கும் 

ன்ணரல் தக்கும் ந்ற அறரதொம் 

ஷடவதற்நறல்ஷன. இஷண ன்லது ரறரஷ 

ஷத்றதக்கறன்ந கறக்கு ரகர தொஸ்லிம்களும் உனரப் 

வததக்களும் ரட்டின் ஷண ர்களும் ன்கநறர். ன் 

ஈரஷணப் தரதுகரத்துக் வகரள்ற்கு அல்னரஹ்றன் 

அச்சத்ஶரடு ரழ்ந்து ததன் ரன். ணறதம், 

ஶற்வசரன்ண, றகழ்ச்சறகள் சம்தந்ரக இந் 'ததந்து' 

வபறஶற்நறத்ள்ப ச்சத்றணரல் ன்லது அன்தை வகரண்ட 

சதொரத்றணர் சறனஶஷப ன்ஷணப் தற்நறத் நரகப் 

தைரறந்துவகரள்ப தொடித்ம் ன்தரல் இவ் றபக்கத்ஷத்  

றர்ப்தந்றக்கப்தட்டுள்ஶபன். இந் 'ததந்து'றன் உள்ளும் 

தைநதொம் ணக்கு ன்நரகத் வரறத்ம். அர் 'தைளனர்" 

ன்நஷக்கப்தடும் சுரலண வரஷனக் கரட்சறப் தறப்தரபர் 

-  ITN Director எதரறன் வகரந்ரத்றஷண றஷநஶற்ந இந் 

அண்டப்தைளுகுகஷப ளதுகறநரர் ன்ந இகசறதொம் ணக்கு 

ன்நரகத் வரறத்ம்.   

இஶ தக்கத்றல், துந்துஷ தொஸ்லிம் கறரத்றல் டந் 

எத கூட்டம் சம்தந்ரகவும் ன்ஷணப் தற்நற ப்தரண  

றதங்கஷப வபறறட்டுள்பது இப்'ததந்து'. கந் 

கதரறனக்க அர்கபது வரகுற அது. ரன் அங்கு 

ஶதரஶணன். துந்துஷ தொஸ்லிம் கர றத்றரனத்துக்கு ரன் 

வசய்து தகறன்ந ஶசஷகஷபத்ம் ஶலும் வசய்றதக்கறன்ந 

ஶசஷகஷபத்ம் அப்தரடசரஷனறன் அறதர் உட்தட 

ஆசறரறர்களும் ஊர் க்களும் ன்நரக அநறர். அன்த ணக்கு 

ல்ன உதசரறப்தைம் ஶற்தைம் அர்கபரல் ங்கப் 

தட்டஶரடு அக்கூட்டதொம் றக வற்நறகரக ஷடவதற்நது 

ன்தஷத்ம் ரன் குநறப்தறட ஶண்டும்.  

களகு இணத்ஷச் ஶசர்ந் ததந்து, தறந்றன்தம் எத 

தட்சற. அன் ஶஷனஷ அது வரடட்டும்!.... க்குப் 

தரறல்ஷன. ஆணரல், ஆகரத்றல் ட்டறடுகறன்ந அளக்கு 

றன்தம் இந்ப்  'ததந்து' தறக்கு இநங்கத்ரன் ஶண்டும் 

ன்ந ரர்த்த்ஷத்ம் அது தைரறந்துவகரள்ப ஶண்டும்." 

ரன் வசரன்ண இந் 'தைளனர்' 'சுடர் எபற' ரசறக்கர 

ரத்ஷப ஶதக்கு ஶதரன் வசய்து "தரர்த்லர்கபர, உங்கள் 

ஆளுக்கு 'சுடர் எபற' ன்நரகக் வகரடுத்றதக்கறன்நது" ன்த 

வசரல்லிறதக்கறன்நரர். ஶர் யறல்ற கரலம் ன்ணறடம் ஶகட் 

கறன்நரர், "இது ன்ண தத்றரறஷக? ரன் ரசறத்தும் இல்ஷன;  

ITN Director இப்தடிச் வசரல்கறன்நரர்" ன்த.  

வகப ஷனஷரங்கும் உதப்தறணர் அர்கஶப! 

ன்தஷட ரப்தைம்ர இப்தடிச் வசரல்ரர், "தரல் தம் 

தசுஷப் தரர்த்து ரய் குஷத்ரல் அது ரய்க்ஶகரன் ரச 

கரனரக ந்து தொடித்ம். தசு ன்தரட்டில் ல்ன தரஷன 

சுந்துவகரண்ஶட இதக்கும்...." ன்த. 

அல்னரயளத்ஆனர ங்களுஷட ஈரஷணக் கரப்தரற்ந 

ஶண்டும்.  
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The new month, Eid Ul Fitr, will dawn; we are in the 

eve of Ramazan. And, I wish the Hon. Speaker, all the 

Members of Parliament, the staff and everyone in this 

country, a very happy Eid Ul Fitr. Eid Mubarak!  

Thank you. 

 
මූරහනහරඪ භන්ත්රීතුභහ 
(ஷனஷரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

We also wish you Eid Mubarak!   

       

[தற.த. 5.32] 
 

ගරු ගජ්. ශ්රීව යහගහ භවතහ 
(ரண்தைறகு வஜ. ஸ்ரீ நங்கர) 

(The Hon. J. Sri Ranga) 

வகப ஷனஷரங்கும் உதப்தறணர் அர்கஶப, 

இன்ஷந றணம் ரண்தைறகு கத ஜசூரற அர்கள் இச் 

சஷதக்குச் சதொகபறக்கரரல் அதக்குரற ஶத்றல் 

ஶதசுற்கு இதறஶஷபறல் ணக்குச் சந்ர்ப்தம் அபறத் 

ஷக்கரக ரன் உங்களுக்கு ன்நற வரறறக்கக் கடஷப் 

தட்டுள்ஶபன். இன்த இச்சஷதறஶன தன உதப்தறணர்கபரல் 

தனப்தட்ட உஷகள் றகழ்த்ப்தட்டண. இங்கு ரன் 

தொக்கறரண எத றடத்ஷ, அரது Customs Officers  

ஶஷனக்கு அர்த்துது வரடர்தரகச் சறன கதத்துக்கஷப 

தொன்ஷக்கனரவண றஷணக்கறன்ஶநன். கடந் கரனங்கபறல் 

Customs Officers ஆக அறக ண்றக்ஷகரண சறததரன்ஷ 

இணத்ர்கள் இதந்ணர். ஆணரல் அண்ஷக் கரனங்கபறல் 

Customs Officers 50 ஶதஷத் வரறவுவசய்த்ம்வதரளது 

அர்களுள் சறததரன்ஷ இணத்ர் எதஶ உள்படக்கப் 

தடுகறநரர். இது க்கள் த்றறல் சந்ஶகத்ஷ ற்தடுத்தும் 

றடரக இதக்கறன்நது. வணணறல், தனர் Customs Officers 

தரலட்ஷசக்குத் ஶரற்நறணரலும் அர்கள் வரறவு 

வசய்ப்தடுறல்ஷன. ஆம்த கரனகட்டங்கபறல் Customs 

Officers த் வரறவுவசய்த்ம்வதரளது 8 சவீரண 

தொஸ்லிம்களும் 15 சவீரண றர்களும் வரறவு வசய்ப் 

தடுகறன்ந றஷனஷ கரப்தட்டவதரளறலும் அண்ஷக் 

கரனங்கபறல், 15 சவீம் இல்னரறட்டரலும், ஆகக்குஷநந்து 

10 சவீ றர்கஷபஶதம் வரறவுவசய்ர றஷனஷ 

கரப்தடுகறன்நது.  

அண்ஷறஶன Deputy Director General தற 

கறஷடக்கஶண்டி றஷனறலிதந் றழ் Customs Officer  

எதர் -  தறத்ர்வு கறஷடக்கறதந் றகறக்கு எத 

ரகரனத்துக்கு தொன்ணர் எத கரர் கம்தணறறடறதந்து 

இனஞ்சம் வதற்நரர் ணக் குற்நஞ்சரட்டப்தட்ட றஷனறல், 

அக்குற்நச்சரட்டு றதௐதறக்கப்தடரஶனஶ அதஷட தற 

இஷடறதத்ப்தட்டுள்பது. அதஷட வதர் ஞ்சன் ண 

றஷணக்கறஶநன்; தொளப்வதர் சரறரகத் வரறரது. அர்ரன் 

அங்கு றழ் ஶதசுதர்களுக்குள் அறத்ர் தறஷ 

கறத்ர். அதக்குப் தறத்ர்வு ங்கும் றகறக்கு எத 

ரத்துக்கு தொன்ணர் அர்லது குற்நம் சுத்ப்தட்டஷ 

றகவும் ஶடிக்ஷகரண றடம். இற்கு தொன் அதஷட 

லண்ட தறக்கரனத்றல் இத்ஷக குற்நச்சரட்டுக்கள் துவும் 

கரப்தடறல்ஷன. உண்ஷறல் அங்குள்ப சறன அறகரரறகள் 

கூட இத்ஷக டடிக்ஷககஷபச் வசய்றதக்கனரம். இஷண 

ரன் இச்சஷதறன் கணத்துக்குக் வகரண்டுதன் தொக்கற 

ஶரக்கம், இந்ச் சஷதரணது இப்தடிரண டடிக்ஷக 

கஷபக் கணறக்க ஶண்டும் ன்தற்கரகத்ரன். ஞ்சன் ன்ந 

அந் Customs officer அசுக்கு றகவும் வதக்கரணர். 

அதுரத்றல்ன, தன அஷச்சர்களுடன் அதக்கு 

வதங்கற வரடர்தைகள் உண்டு. ணறதம், ணக்கு 

இப்தடிரண எத தறச்சறஷண ந்வதரளது, ன்தடன் 

வதங்கறப் தகற தன அஷச்சர்கள் ணக்கரகப் ஶதசறல்ஷன 

ன்த அர் ணஶஷணத்டன் வரறறத்றதந்ரர்.  

"ல எத ல்ன தறறல் இதக்கறன்நவதரளது,  உன்ஷணத் 

ஶடி தன ண்தர்கள் தரர்கள். ணறதம், ல ஆதத்றல் 

இதக்கறன்நவதரளதுரன் உன்ணரல் ண்தர்கஷபப் தற்நறப் 

தைரறந்துவகரள்ப தொடித்ம்" ன்த தொன்ஶணரர்கள் கூதரர்கள். 

வணன்நரல், எதன் எத தறறல் இதக்கறன்நவதரளது, 

அந்ப் தறக்கரக தன ண்தர்கள் ந்து இஷந்து 

வகரள்ரர்கள். ணறதம், அன் அந்ப் தறஷறட்டு 

றனகுகறன்நவதரளது, அர்கபறல் எத சறனர்ரன் தறன்ணரல் 

தரர்கள். அறலிதந்து தைரறந்துவகரள்பனரம் ரர் உற்ந 

ண்தன்? ன்த. இச்சுங்க அறகரரற தறறல் இஷடறதத்ம் 

வசய்ப்தட்ட தறன்தை, வகரளம்ஷதச் ஶசர்ந் தனர் ன்ஷணத் 

வரடர்தைவகரண்டு இதுதற்நறப் ஶதசும்தடி கூநறணரர்கள். அந் 

அறகரரறக்கு அதஷட இஷடறதத்ம் வரடர்தறல் சரறரண 

றபக்கம்கூடக் வகரடுக்கப்தடறல்ஷன. உண்ஷறஶன 

அதக்கு ந் தறச்சறஷண ன்ணவன்நரல், car import 

தண்ணுகறன்ந எததஷட company அர் ஷட 

வசய்றதக்கறன்நரர். அணரல், ற்தட்ட ணஸ்ரதம்ரன் 

இன்த றஸ்தௐதரக வடித்றதக்கறன்நது. இப்தடிரண தன 

தறச்சறஷணகள் இன்த ஷடவதற்தக்வகரண்டிதக்கறன்நண. 

ணஶ, இச்சஷத இது வரடர்தறல் கணம் 

வசலுத்ஶண்டும்.  

ரன் வகரளம்தை தல்கஷனக்ககத்றல் தடித்வதரளது, 

ன்தடன் தடித் தன ரர்கள் Customs officer exams 

ள ஶண்டும்; SLAS exams ளஶண்டும்; SLOS exams 

ளஶண்டும் ன்வநல்னரம் ஶதசறக்வகரள்ரர்கள். ஆணரல், 

இன்த இத்துஷநகபறல் றழ் ஶதசுதர்கஷப இஷத்துக் 

வகரள்து றகவும் அரறரகத்ரன் கரப்தடுகறன்நது. 

ரங்கள் ஷப் தடித்ரலும், றர் ன்ந எஶ 

கரத்றணரல் இவ்ரநரண வரறல்களுக்கு இஷத் 

துக்வகரள்பப்தடப் ஶதரறல்ஷன ன்த றழ் ஶதசும் க்கள் 

த்றறஶன ற்தட்டிதந் ண்ம் ற்வதரளது உதற 

வசய்ப்த ட்டிதக்கறன்நது. ணஶ, இந்றஷனறல் ரற்நம் 

ற்தட ஶண்டும். "சட்டத்றன் தொன் ல்ஶனரதம் சம்" 

ன்தரர்கள். அஶஶதரல் கல்ற, வரறல்ரய்ப்தை ஶதரன்ந 

அஷணத்றலும் ரதம் சரகப் தரர்க்கக்கப்தடுகறன்ந 

றஷனஷ ஶண்டும்.  

இன்த இந்றரறன் Supreme Court Judgeஆக றழ் 

ரட்ஷடச் ஶசர்ந் எத றர் றறக்கப்தட்டிதக்கறன்நரர். 

இந்றரறல் 28 ரறனங்கள் இதக்கறன்நவதரளறலும், றழ் 

ரட்ஷடச் ஶசர்ந் றர் எதர் அப்தறக்கு றறக்கப் 

தட்டிதக்கறன்நரர். அங்கு அப்தடிறதக்ஷகறல், இங்கு தறரண 

தறகபறல் றர்கள் இல்னரல் இதப்தது ரத்றன்நற, 

இன்த றர்களுக்குத் எத வரறல் கறஷடப்தஶ 

ஶகள்றக்குநறரக இதக்கறன்நது. இஷ ரன் இந்ச் சஷத 

றலிதக்கறன்ந சம்தந்ப்தட்ட அஷச்சர்கபறதஷட கணத் 

துக்கு வகரண்டுதகறன்ஶநன். வணன்நரல், அஷச்சர்கள் 

றச்சரக இந் றடத்றல் கணம் வசலுத்ஶண்டும். 

அவ்ரத கணம் வசலுத்த் தகறன்நவதரளது தரரற 

தறச்சறஷணகள் ற்தட ரய்ப்தறதக்கறன்நது. "ரங்கள் 

ல்லிக்கத்ஷ ற்தடுத்துகறன்ஶநரம்" ன்த இந் அசு 

வரடர்ந்து கூநறதகறன்நது. இதறஷ த்த்ம் வசய் 

றடுஷனப் தைலிகள் இக்கப் ஶதரரபறகளுக்குப் தைணர்ரழ்வு 

அபறப்தரல் ரத்றம் "அசு றர்கபறன் உரறஷகஷப  
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வதற்தத் ந்றதக்கறன்நது" ன்த வசரல்லுது ந் ஷக 

றலும் வதரதத்ரணவரத றடவன்த ரன் றஷணக்க 

றல்ஷன. ஆகஶ, ல்னரத் துஷநகபறலும் றழ் ஶதசும் சதோகம் 

அர்களுஷட இண றகறரசரப்தடிஶதம் இஷத்துக் 

வகரள்பப்தட ஶண்டும். இந் றஷனஷ தக்கப்தடுகறன்ந 

வதரளது, அர்கள் இந் அச கட்டஷப்தறலிதந்து ரம் 

தொற்ததொளரக லக்கப்தட்டரகஶ கததுரர்கள். அவ்ரநரண 

எத றஷனஷரன் இன்த ற்தட்டிதக்கறன்நது.  

கறக்கு ரகர சஷதக்கரண ஶர்ல் ஷடவதற்நவதரளது, 

அசுடன் இதந் றழ் உதப்தறணர்களுக்குத் றழ் ஶதசும் 

க்கள் ரக்கபறக்கர றஷனஷ இதந்து உங்களுக்குத் 

வரறத்ம். 'டக்கறன் சந்ம்' றட்டத்றதெடரக டக்கறல் தன 

அதறறதத்ற ஶஷனத்றட்டங்கள் ஷடவதற்நறதப்தரக இன்த 

இச்சஷதறல் கூநப்தட்டது. இறல் ஶகு ஜணரறதற 

அர்களுக்குக்கூட வரறர எத றடம் இதக்கறன்நது. 

அரது, இந் 'டக்கறன் சந்ம்' ஊடரக ஶற்வகரள்பப் 

தட்ட அதறறதத்ற ஶஷனத்றட்டங்கஷப அஷச்சர்ரரறன் 

சஶகரர்கள்ரம் வசய்ரர்கள். உரரக இர்கள் 

அங்குள்ப எத குபத்ஷத் துப்தைவு வசய்ரல், அற்கு அதகறல் 

"டக்கறன் சந்ம்" ன்த ஷனப்தறட்டு, இற்கரக இததது 

றல்லின் தௐதரய் வசனறக்கப்தட்டிதக்கறன்நது ன்த எத 

boardப் ஶதரடுரர்கள். உண்ஷறஶன அஷணத் துப்தைவு 

வசய் ரன்கு றல்லின் தௐதரய்க்குத்ரன் contract 

வகரடுக்கப்தட்டிதக்கும். அந் ஶஷனஷ contract டுத்ர் 

தரர்த்துறட்டு, ணக்குத் ப்தட்டது ரன்கு றல்லின். 

ஆணரல், இந் board இல் இததது றல்லின் ன்த 

ஶதரடப்தட்டிதக்கறன்நஶ ன்த ஆச்சரறப்தடுரர். ஶகு 

ஜணரறதற அர்கள் இந் உஷறதெடரகரது இற்ஷந 

வல்னரம் அநறந்துவகரள்ரர் ன்த ரன் றஷணக்கறன்ஶநன். 

ணஶ, அர் இன் தறறதனஷண றர்தம் வசப்வம்தர் 

ரம் 21ஆம் றகற ஷடவதந இதக்கறன்ந ஶர்ல் 

தொடிவுகபறலிதந்து வதற்தக்வகரள்பக்கூடிரக இதக்கும். 

வணன்நரல், அஷச்சர்கபறன் சஶகரர்களுக்குச் வசரந்ரண 

கம்தணறகள்ரன் அங்கு contract ஶஷனகஷப வசய்கறன்நண. 

குநறப்தரக, ன்ணறப் தறஶசங்கபறஶன த்த்த்றன்வதரளது 

ஶசஷடந் கட்டிடங்கபறன் கூஷகஷப ரத்றம் 

தளதுதரர்த்துறட்டு building கட்டப்தட்டரக றறகள் 

வதநப்தட்டிதக்கறன்நண. MAGA ன்ந தறரண கம்தணறரன் 

அப்தடிரண ஊல் டடிக்ஷககஷப அங்கு வசய்து 

தகறன்நது. அசு வரடர்ந்தும் இவ்றடத்றல் தரதொகரக 

இதந்ரல் றழ் க்கள் அசுடன் இஷந்து வசற்தடரல் 

அந்றப்தட்டுச் வசற்தடும் றஷனஶ ற்தடும்.  

அச ப்தறஶன இதக்கறன்ந ணது வதங்கற ண்தர் 

ஶரயற அஶதகுர்ண அர்கள் ரழ்ப்தரத்துக்கு 

அடிக்கடி றஜம் வசய்ரரணரல் அதக்கு தன உண்ஷகள் 

தைரறத்ம். வணன்நரல், அர் க்களுடன் வபறப்தஷடரகப் 

ஶதசற ததர். அந் ஷகறல், க்கள் அரறடம் ங்கள் 

தொஷநப்தரடுகஷப தொன்ஷப்தர். கறபறவரச்சற, தொல்ஷனத்லவு, 

வுணறர ஶதரன்ந தறஶசங்கபறஶன க்கள் ந் 

றஷனஷறஶன இதக்கறன்நரர்கள் ன்தஷ அரல் அநறக் 

கூடிரக இதக்கும். எத வரறஷனப் வதநஶண்டு 

வன்நரலும்கூட அஷச்சர்கபறன் கரல்கபறல் றஶண்டி 

அல்னது கரரறரனங்கபறல் ஶண்டி றஷனஷ அங்கு 

இதக்கறன்நது. குறக்கு அல்ன வரறல்! வ்பவுதூம் 

அஷச்சர்களுக்கு வதக்கரக இதக்கறன்நரர்கஶபர அர் 

களுக்குத்ரன் வரறல்!  ன்ந எத றஷனஷ அங்கறதக் 

கறன்நது. தொன்தை தடிப்தறஶன றநஷரணர்கள்ரன் Customs 

Officers ஆக தகறன்ந, SLAS Exam  டுத்து AGA ஆக 

தகறன்ந, SLOS இல் embassy களுக்கு ஶசஷக்குப் 

ஶதரகறன்ந எத றஷனஷ இதந்து. இன்த இந்த் 

துஷநகபறஶன SLAS Officer ஆக Ambassador ஆக எத றழ் 

கஷண ரங்கள் கரண்தது அரறது. இன்த றர்களுக்கு GA 

ணப்தடும் அச அறதர்கபரக றணம் கறஷடக்கரற் 

ஶதரகறன்ந எத றஷனஷத்ம் ற்தட்டிதக்கறன்நது. 

ற்வகணஶ ன்ணரரறல் அந் றஷனஷ ற்தட்டிதக்கறன்நது. 

இப்தடிரகப் தன தறஶசங்கபறல் அந் றஷனஷ 

ற்தட்டுக்வகரண்டு தகறன்நது.  

இஶறஷனஷ இன்த Customs Officers த்றறலும் 

ற்தட்டிதக்கறன்நது. தொன்தை Director General ஆக றதம் 

Deputy Director General ஆக தொஸ்லிம் சஶகரதம் 

இதந்ரர்கள். இந்ச் சஷதறஶன தொன்ணரள் உதப்தறணரக 

இதந் அலர் அலிகூட Customs Officer தறஷ 

கறத்றதந்ரர். இன்த அந்ப் தறகள் சறததரன்ஷ இண 

க்கள் த்றறல் அரறரகஶ கரப்தடுகறன்நது. தட்டம் 

வதற்நர்கள் 'தட்டம்' றடுகறன்ந றஷனஷரன் இன்த 

கரப்தடுகறன்நது. அந் றடத்ஷ அசு றச்சரகக் 

கணத்றல் டுக்க ஶண்டும். அர்கள் தட்டம் வததது 

தத்ரறம் தௐதரய் சம்தபத்ஷப் வதற்தக்வகரண்டு கச்ஶசரற 

கபறஶன தொடங்குற்கல்ன. தல்ஷனக்ககத்துக்குச் வசன்த 

தட்டம் வதற்ந அர்கள் ஶதரட்டிப் தரலட்ஷசகஷப ளற 

அதெடரக ரழ்க்ஷகறலும் வற்நறஷட ஶண்டுவன்த 

ரன் றஷணக்கறன்நரர்கள். தல்கஷனக்ககம் வசல்னர எதர் 

GCE (Advanced Level) தரலட்ஷசஷ தொடித்துறட்டு ஶடிரக 

எத வரறலுக்குப் ஶதரணரல் அதஷட சம்தபம் 

தறஷணரறம் தௐதரறல் வரடங்கற 4 தடங்கபறன் தறன்தை 

experience ஊடரக அது இததத்ஷரறம் தௐதரய்க்கும் 

ஶனரக அறகரறத்துச் வசல்லும். ஆணரல், ரட்டத்றஶன 

சறநந் result  இஷணப் வததம் எதர் 4 தடங்கபறன் தறன்தை 

தட்டரரறரகற அசு வகரடுக்கறன்ந தத்ரறம் தௐதரய் 

சம்தபத்துக்கு ஶஷன வசய்கறன்ந எத துர்ப்தரக்கற றஷனஷ 

இன்த ற்தட்டிதக்கறன்நது. உண்ஷறல் இந் றஷனஷ 

ரந ஶண்டும். "தடித்ர்கள்ரம் இந் ரட்டின் 

தங்கரனச் வசரத்து" ன்த கூதரர்கள். அது 

உண்ஷரகறன்ந றஷனஷ ற்தடுகறன்நஶதரதுரன் இந் 

ரட்டில் தொன்ஶணற்நம் ற்தடும். த்த் கரனகட்டங்கபறஶனகூட 

டக்கு, கறக்கு தறஶசங்கஷபச் ஶசர்ந் தன றர்கள் 

Customs Officer கபரக இதந்றதக்கறநரர்கள். த்த்ம் 

தொடிந்வன்த அசு அநறறத் தறன்தை ன், இர்கள் 

அப்தறறல் இஷத்துக்வகரள்பப்தடறல்ஷன ன்ததுரன் 

தைரறர தைறரக இதக்கறன்நது.  

அஷச்சர்கபரகற லங்கள் ஶர்ல் கரனத்றன்வதரளது 

ரத்றம் டக்ஷக ஶரக்கறச் வசல்னரல் ஶர்ல் தொடிந் 

தறன்தைம் அங்கு வசன்த க்கஷபப் தரர்ப்தேர்கபரக இதந்ரல் 

க்கள் உங்களுடன் ஶடிரகப் ஶதசுற்குத் ரரக 

இதக்கறநரர்கள். ந்வந் building இஷண ந் அஷச்சரறன் 

சஶகரர் கட்டிணரர் ன்தஷத்ம் அசுக்கும் தைலிகளுக்கு 

றஷடறனரண த்த்த்றன்வதரளது ந்வந் building இன் 

கூஷகள் ரத்றம் ஶசரணவன்தஷத்ம் அற்நறஷணப் 

தளதுதரர்த்துறட்டு building கட்டிரக கூநற த்ஷண 

அஷச்சர்ரரறன் சஶகரர்கள் கரசு டுத்றதக்கறநரர்கள் 

ன்தஷத்ம் வசரல்ற்கு அந் க்கள் ரரக இதக்கறன் 

நரர்கள். லங்கள் ணறரகச் வசன்த அந் க்கஷபச் 

சந்றத்ரல் அர்கள் ங்கள் தறச்சறஷணகஷபப் தற்நறக் 

கூதற்குத் ரரக இதக்கறன்நரர்கள்.  

ரன் தவலிர ரட்டத்ஷப் தறறறறத்துப் 

தடுத்துகறன்ந ஏர் உதப்தறணர். அங்கறதக்கறன்ந சறன்ஷணர 

ன்தர் தொன்தை தைதுடில்லிறஶன Deputy High Commissioner 
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ஆக இதந்றதக்கறநரர். இன்த தவலிர ரட்டத்ஷ 

அல்னது ததுஷப ரட்டத்ஷ டுத்துக்வகரண்டரல், 

றழ்ரட்டில் எத consular ஆகக்கூட அம்ரட்டங்கஷபச் 

ஶசர்ந்ர்கள் இல்ஷன. இந்ற தறஷஜகள் ன்த அசறணரல் 

ர்றக்கப்தடுகறன்நர்கள் வததம்தரலும் இதக்கறன்ந 

இப்தறஶசங்கபறல்கூட எத ambassador - தூதுஷக் கர 

தொடிர எத றஷனஷ இதக்கறன்நது. இஶஶதரன்த Sri 

Lanka Customs  டுத்துக்வகரண்டரல், அங்கு தறரண 

தறகபறல் து தவலிர,ததுஷப ரட்டங்கஷபச் 

ஶசர்ந்ர்கள் இல்ஷன.   

 

මූරහනහරඪ භන්ත්රීතුභහ 
(ஷனஷரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

Hon. Member, please wind up now.  
 
ගරු ගජ්. ශ්රීව යහගහ භවතහ 
(ரண்தைறகு வஜ. ஸ்ரீ நங்கர) 

(The Hon. J. Sri Ranga) 

ஆணரல், Cabinet இல் து தவலிர ரட்டத்ஷப் 

தறறறறத்தும் வசய்தர்கள்  இதக்கறன்நரர்கள். 1977ஆம் 

ஆண்டிலிதந்து வரடர்ந்து Cabinet இல் து தவலிர 

ரட்டத்ஷப் தறறறறத்துப்தடுத் தொடித்ரக இதந்ரல் 

ன், அம்ரட்டத்ஷச் ஶசர்ந் எததக்கு Sri Lanka 

Customs இல் தறரண தறவரன்ஷந கறக்க தொடிரது? 

ன், GA ஆக AGA ஆக தவலிரறல் தறநந் எத றழ் 

ஶதசும் கதக்கு  தொடிரது? ன், எத ambassador ஆக 

தைதுடில்லிக்குச் வசல்ன தொடிரது? ஆததொகன் வரண்ட 

ரதக்ஶகர அல்னது தொத்து சறலிங்கத்துக்ஶகர தைதுடில்லிக்குத் 

தூது ஶதரக தொடித்வன்நரல் ன், தவலிரஷச் ஶசர்ந் 

எத தட்டரரறக்கு அங்கு எத தூதுரகச் ஶசஷரற்ந 

தொடிரது ன்ததுரன் இதறரக இங்கு ரன் 

தொன்ஷக்கறன்ந எத ஶகள்ற.  Cabinet க்கு தவலிர 

அல்னது ததுஷப ரட்டத்ஷச் ஶசர்ந்ர்கள் குறரணர் 

கபரக இதக்கறன்நரர்கள். அப்தடிரணரல் ன், அர்கள் அச 

வரறல்ரய்ப்தைக்கபறஶன ரத்றம் குறற்நர்கபரகக் 

கதப்தடஶண்டும்? தவலிர ரட்டத்றஶன GA ஆக 

இதக்கட்டும், AGA ஆக இதக்கட்டும், அங்கு ரளம் எத றழ் 

ஶதசும் கதம் அப்தறகபறல் இல்ஷன. இப்தடிரண 

றஷனஷ ன் ற்தட்டிதக்கறன்நது? ன்தஷறட்டு லங்கள் 

சறந்றக்கஶண்டுவன்த ஶகட்டு, இந்ச் சந்ர்ப்தத்ஷ 

ங்கறற்கு லண்டும் ன்நற கூநற, றஷடவததகறன்ஶநன்.  

 
මූරහනහරඪ භන්ත්රීතුභහ 
(ஷனஷரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ඊශ   ගරු ෆීලික්ස ගඳගර්යහ අභහත—තුභහ. 

 

[අ.බහ. 5.46] 

 

ගරු  ෆීලික්ස ගඳගර්යහ භවතහ (භහජ ගරහ අභහත—තුභහ) 
(ரண்தைறகு தேலிக்ஸ் வதஶர - சதோக ஶசஷகள் அஷச்சர்) 

(The Hon. Felix Perera - Minister of Social Services) 
මූරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, ගරු ශ්රීව යහගහ භන්ත්රීතුභහ 

විඹඹ  අනුූලර ගනොගයි කථහ කගශර. නමු ක භ  රි්ගධ නහ, 

විඹහනුඵ්ගධ කථහ කිරීභ . ය කතයන්ර  අිළ රිඹඹ  5ක 

ඵ්ගදක් ව රිඹඹ  100ක අධිබහයඹක් ඳනහ තිගඵනහ. ගභඹ  

ගවරතුක් තිගඵනහ. ගභභ අසථහගේදී ය කතයන් ඇභතිතුභහ ක ගේ  

ගරු බහ  ඳළමික ඹහ. එතුභහ භග  මිත්රනඹහ. ඵරන්න, එතුභහ 

ගකොච්චය ය කතයන්ද කිඹරහ. 

ය කතයන් ගළන කථහ කය්ගදී භහ කිඹන්න කළභළතියි, ගරෝකග  

ය කතයන් විලහර ප්රලභහණඹක්  ගගශ ගඳොශ  එන ඵ. ගභොකද, 

ඒ ය ර ඵදු ළඩි කයරහ තිගඵනහ. ඉතිරි කිරීගේ ඵදු ළඩි කශහභ 

ය කතයන් විකුණහ, එභ මුදල් ඵළහකුර තළන්ඳ ක කයරහ, එයින් 

රහබ ගන්න තභයි ගරෝක ග  ගඵොගවෝ ගදගනක් දළන් සදහනේ 

ගරහ ඉන්ගන්. ගභහි ප්රලතිපරඹ කුභක්ද? ඇ කත භ කිඹනහ නේ 

අගේ යගට් ය කතයන් වහ ඵ්ගදක් තිබුගණ් නළවළ. එභ නිහ 

ය කතයන් ආනඹනඹ විලහර ලගඹන් ළඩි වුණහ. 2012 ර්ග  

රහකහ රුිළඹල් බිලිඹන 19.4ක ය කතයන් ආනඹනඹ කශහ. 2013 

ජුනි භහඹ දක්හ රුිළඹල් බිලිඹන 25.3ක ය කතයන් ආනඹනඹ 

කයරහ තිගඵනහ. ගභඹ ය ක  ඔගයො කතු ගදන්ගන් නළවළ.  

ක ෂිකර්භහන්ත අහලඹ හග භ කර්භහන්ත අහලඹ ක 

කශභනහකයණඹ කිරීභ යහජ— ප්රලතිඳ කතිඹයි. ඊග  අර්තහඳල් වහ 

ඵ්ගදක් ඳළගනේහ. ඵ්ගදක් ඳළගනේගේ ගගොවිඹහ ආයක්හ 

කයන්නයි. ආර්ථිකඹ ආයක්හ කයන්න ඕනෆ. ආර්ථිකඹ ආයක්හ 

කයන්ගන් නළ කනේ අගේ යගට් අිළ ඵරහගඳොගයො කතු න 

හර්ධන ඉරක්කර  ඹන්න ඵළවළ. එභ නිහ ගභභ ඵදු ඳළනවීභ 

කහගරෝිකතයි.  

අනික් ඳළ කගතන් ය කතයන් නිලසචර ග්ගගඳොශක් ගනොගයි; 

චහචර ග්ගගඳොශක්. ගඵොගවෝ ගදගනක් එක්ගකෝ මුදල් තඵහ 

ගන්නහ, එගවභ නළ කනේ ය කතයන් තඵහ ගන්නහ. ය කතයන් 

ළඩිගඹන්භ බහවිත කයන ය  තභයි ඉන්ිලඹහ. ඉන්ිලඹහ ය කතයන් 

විලහර ප්රලභහණඹක් ආනඹනඹ කයනහ. ඒ ආනඹනඹ කයන 

ප්රලභහණඹ ගකොඳභණද කිේගො ක, අිළ ආනඹනඹ කයනහ හග  

දව ගුණඹක්, ඳවගශොස ගුණඹක්. නමු ක ගේ ය කතයන්ර රිඹඹ  

91.6ක් තභයි ය කතයන් තිගඵන්ගන්. ිළරිරිදු ය කතයන් තිගඵන්ගන් 

කළයට් 22 ය කතයන්රයි. කළයට් 22 ය කතයන් තභයි ඳහවිච්ික 

කයන්ගන්. කළයට් 24 ය කතයන් ඳහවිච්ික කයන්න ඵළවළ. ඒහ 

කළගඩනහ. ගකොගවොභ වුණ ක ය කතයන්ර  gold තිගඵන්ගන් 

රිඹඹ  91.67යි. Red goldර ය කතයන් තිගඵනහ රිඹඹ  75ක්, 

copper තිගඵනහ රිඹඹ  25ක්. ය කතයන් ර්ග තිගඵනහ. Rose 

gold තිගඵනහ, pink gold තිගඵනහ, white gold තිගඵනහ. 

ඇ කත භ white gold කිඹන්ගන් platinum. එඹ ය කතයන්ර  

ඩහ මිර ළඩි ගරෝවඹක්. Platinum, ය කතයන්, රිදී, copper 

ලගඹන් තභයි ගරෝව ර්ග ර්ගීකයණඹ කයන්ගන්.  

ගකොගවොභ වුණ ක "ය කතයන්" කිඹන කථහ නේ ගඵො ගවොභ 

සුරබ කථහක්. අිළ ඉසය "භග  ය කතයන් තහ කතහ" කිඹනහ, 

"භග  ය කතයන් අේභහ" කිඹනහ, "ය කතයන් දු" කිඹනහ, 

"ය කතයන් පුතහ" කිඹනහ. එගවභ තභයි ය කතයන් ගළන කථහ 

කයන්ගන්. භ  භතක් නහ, අගේ භවහචහර්ඹ කහගරෝ 

ගෂොන්ගරකහ භව කභඹහ ලිඹපු රින්දුක්. එඹ ගභගරයි: 

  

 "ය කතයන් දුගේ අගේ  

 ය කතයන් දුගේ 

 ඔඵයි ිලවිඹ අර්ථ ක කගශර 

 ගිඹ දහ ඳ න් ඉගිර 

 කුරුලු ූලඩුගන් 

 න්ගතෝඹක් නෆ හිග ක" 

 

ඊ  ඳසගර එතුභහ ගභගවභ කිඹනහ: 
 

 "ඉගිලිරහ ගිග  මු ගගන 

 අගේ ූලඩුගන් 

 ඔඵ ක ූලඩුක් තනන්නගන් 

 ඉගිලිරහ ගගොරින් තනපු 

 ූලඩු ක අයන් 

 නළත එන්න ිළඹමරහ දුගේ 

 ඇවි ක ඹන්න එන්න සුදු දුගේ" 
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ඳහර්ලිගේන්තු 

දඹහරිරි භන්ත්රීතුභහ ක එගවභයි කගශර. එතුභහ ූලඩුක් වදන්න 

ගිඹහ. අිළ එතුභහ  ආයහධනහ කශහ. එතුභහ වදපු ූලඩු ක අයගගන 

තභයි නළත යක් ගභවහ  ආගේ. එතුභහ අද ඹම ඳශහග ක විලහර 

කහර්ඹ බහයඹකු ක කයනහ.  

භභ කිඹන්න ඕනෆ, ගේ ය කයන් —හඳහය කයරහ අගේ යගට් 

විලහර ප්රලභහණඹක් -රක්ඹක  ආන්න හඛ—හක්- ජී ක න 

ඵ. ඵදු ඳනපුහභ, ඒ කර්භහන්තඹ සථහය තිඹහ ගන්න අඳ  

පුු න් ගනහ. එගර නළති වුගණො ක විලහර ලගඹන් අගේ 

ආර්ථිකඹ  වහනිඹක් ගනහඹ කිඹන එක අිළ ප්රලකහල කයන්න 

ඕනෆ. ගේ කරුු  කහයණහ තභයි අද භ  කිඹන්න තිගඵන්ගන්. අිළ 

ණඹ උගුගරන් ගේගයන්න ඕනෆ. භළිල ආදහඹේ රඵන ය ක් විධිඹ  

අිළ ණඹ උගුරක  ළග නහ. එභ නිහ ගභභ ණඹ උගුගරන් 

ගේගයන්න කුභක්ද කයන්න ඕනෆ කිඹන එක ේඵන්ධ 

ආර්ථිකඹ කශභනහකයණඹ කිරීගේදී අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහ ඉතහ 

සුවිගලර කහර්ඹ බහයඹක් ඉස  කයනහ.  

ගරු යහඹ වහ භවහභහර්ග අභහත—තුභහ මුහුද කිගරෝමට ර් 6.5ක් 

ගගොඩ කයරහ රහකහගේ රිතිඹභ ගනස ගකරුහ. න හකල්ඳඹක් 

අනු රහකහගේ රිතිඹභ ගනස ගකරුහ. භභ ඊ  ළඩිඹ ඒ ගළන 

කථහ කයන්ගන් නළවළ.  එතුභහ ඒ ගළන ගරොකු කථහකු ක ගකරුහ. 

ආර්ථිකඹ කශභනහකයණඹ කයන වළටි අඳ  කිඹන්න පුු න්. 

කිහිඳ ගදගනකු ගභොනහ කිේ ක දළන  අගේ ඵළහකු ඳ්ගධතිඹ කඩහ 

ළටිරහ නළවළ. අගේ මූර— කශභනහකයණඹ ගවො  තිගඵනහ. 

GSP නළති වුණහඹ කිඹරහ කිේහභ අගේ ආර්ථිකඹ කඩහගගන 

ළගට්විඹ කිඹරහ අිළ හිතුහ. එගවභ වුගණ් නළවළ. නමු ක GSP 

නළති වුණහ  ඳසගර වනහධහය ක්රනභ කිඹන කථහන්දයඹ -අගේ 

යගට් රිඹඹ  22ක් වනහධහය ගදනහ- නළති ගිඹහභ අද ඒ 

ගගොල්රන්  ලක්තිඹක් ඇති ගරහ නළත යක් අගේ ඇ ලුේ 

කර්භහන්තග  ගරොකු ිළබිදීභක් තිගඵනහඹ කිඹන එක භතක් 

කයන්න ඕනෆ. භභ ඊග  ක ඇහුහ, ඔඹගගොල්රන්ග  garment 

industry එක ගකොගවොභද කිඹරහ. ඒ ගගොල්රන් කිඹන්ගන් 

ගභොනහද? අඳ  එදහ  ක ඩහ ගවො  orders තිගඵනහ කිඹරහ 

තභයි ඒ ගගොල්රන් කිඹන්ගන්.  

මූරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, අගේ රහකහගේ credit cards 
විතයක් රක් 10ක් තිගඵනහ. ජනගවනඹ ගකෝටි ගදකයි. රක් 

10ක  credit cards තිගඵනහ. ජනගවනගඹන් වළභ විරි 

ගදගනකුගගන් එක්ගකනකු භ credit card එකක් තිගඵනහ. 

රහකහගේ ආර්ථිකඹ ගවො  දුනහ. දළන් තමුන්නහන්ගරරහ 

කිේහ, දුන්ගන් නළවළ, කළඩිරහ, බිඳිරහ කිඹරහ. නමු ක දුනහ. 

එගවභ දු්ගදී අගේ ආර්ථිකඹ කශභනහකයණඹ කයන්න ඕනෆ. 

ය කයන් කර්භහන්තගඹන් රක්ඹක් විතය ජී ක ගනහ. ඒ 

ගගොල්රන් ආයක්හ කය ගන්න ඕනෆ. එගවභ ආයක්හ කය 

ග කග ක නළ කනේ භවය වි  අගේ ආර්ථිකඹ දුර්ර ගන්න 

පුු න්.  

මූරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, ඊශ   භභ විගලරගඹන්භ ගේ 

කහයණඹ ක කිඹන්න ඕනෆ. අද අගේ යගට් විරැකිඹහ  අඩු ගරහ 

තිගඵනහ. රක් 14ක  යහජ— ගරග  යසහ දීරහ තිගඵනහ. 

ඒගකන්  වහයරක් ඳනසදවක් කහන්තහන්.   

අගේ  ගරු අසර්  භන්ත්රීතුභහ දන්නහ, ගන ක ය ර -

මුසලිේ ග්ගලර- කහන්තහන්  රැකිඹහ කයන්න  ඵළවළ; driving 

licence එකක් ක ගන්න ඵළවළ කිඹරහ.  නමු ක අගේ යගට් ඒ භ 

අයිතිඹ  ගරු  ජනහධිඳතිතුභහ  රඵහ දීරහ  තිගඵනහ. එතුභන්රහග  

උ කඹ  භයන ගේ කහරග  අගේ යගට් දරින් ද  අගේ 

ක යුතු  ටික ගවො  කය ගගන ඹනහ.  

මූරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, ඵදු අනුඳහතඹ ළඩි න වි  

රහබදහඹකභ ළගඩ් ඵළහකුර මුදල් ආගඹෝජනඹ කිරීභයි. ය කයන්  

තිඹහ ගන්න  එක ගනොගයි. ගකගර ගත ක, අද අගේ යගට් 

ආර්ථිකඹ ගද ඵර්ගදී ක අඳ  ගේ  ආර්ථිකඹ කශභනහකයණඹ 

කයන්න  කිරිභ ප්රලලසනඹක් නළති ඵ ගඳනී ඹනහ. අඳ ය කයන් 

කර්භහන්තඹ ආයක්හ කයන්න  ඕනෆ. අනල— ගර විග්ගල 

විනිභඹ ිළ  ය   ගරහ ගගන ඹහභ ශක්න්න   ඕනෆ. ඉන්ිලඹහ 

ඒ විධිඹ  රිඅඹහ කශහ.  හු ක් ගදගනක් කිේගේ, අඳ එගවභ කශහඹ 

කිඹරහ ගන්. ඉන්ිලඹහ 2012 ර්ග දී ගඩොරර්  බිලිඹන 50ක් 

විඹදේ කය, ය කයන් ගභරිනක් ග ොන් 845ක් ආනඹනඹ කය 

තිගඵනහ. ගතල්ර  අභතය ඉන්ිලඹහගේ ගදන විලහරතභ 

ආනඹනඹ ය කයන්.  ඳශමුන එක ගඵොයගතල්.  ගදනු ය කයන්.  

ඉන්ිලඹහ  ජනි භහග  රි   ය කයන්ර  රිඹඹ   8ක ඵ්ගදක් අඹ 

කශහ.  ඉසය ගේ යගට් ය කයන්ර   ඵ්ගදක් ගනොතිබුු   නිහ 

කවුරු ගවෝ ඉන්ිලඹහ  ය කයන් අය ගගන ගිගඹො ක රිඹඹ  8ක  

රහබඹක් තිගඵනහ. ගේ වහ  ළඩි ළඩිගඹන් ආගඹෝජනඹ 

කයන්න  ගිගඹො ක අගේ ආර්ථිකඹ  ගභොකක්ද ගන්ගන්? 

ආර්ථිකඹ කශභනහකයණඹ කයන්න නේ, එගවභ කය්ගදී ගභගව ක 

ගභොකක් ගවෝ කයන්න  ඕනෆ.  ඒ  වහ අද අඳ කයන  මූලික 

කහර්ඹඹ ගභඹ  ඵ අඳ කිඹන්න ඕනෆ.  ඊශ    අඳ රිඹඹ  10ක 

ඵ්ගදක් ඳළගනේහ. [ඵහධහ කිරීභක්] ඒක තභයි. බහගේ 

ගණපූයණඹක් නළවළ. බහගේ ගණපූයණඹක් තිබුණහ නේ අඳ  

කථහ කයන්න  ක තිබුණහ.  

මූරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, ගරෝක ග  ය කයන් 

නිසඳහදනඹ ගළන ක භහ ඹභක් කිඹන්න ඕනෆ. චීනඹ ය කයන් 

ගභරිනක් ග ොන්  370ක්  නිසඳහදනඹ කයනහ. ඕසගිලිඹහ  

ගභරිනක් ග ොන්  250ක්  නිසඳහදනඹ කයනහ. ඇගභරිකහ  ගභරිනක් 

ග ොන්  230ක් නිසඳහදනඹ කයනහ. රුරිඹහ  ගභරිනක් ග ොන් 

205ක්  නිසඳහදනඹ කයනහ. දකුු  අප්රි්කහ ගභරිනක් ග ොන්170ක් 

නිසඳහදනඹ කයනහ. ගේරු යහජ—ඹ ගභරිනක් ග ොන් 165ක් 

නිසඳහදනඹ කයනහ. කළනඩහ  ගභරිනක් ග ොන් 102ක්  

නිසඳහදනඹ කයනහ. ඉන්දුනීරිඹහ ගභරිනක් ග ොන් 95ක් 

නිසඳහදනඹ කයනහ. උසගඵකිසථහනඹ  ගභරිනක් ග ොන් 90ක්  

නිසඳහදනඹ කයනහ.  ඉන්ිලඹහගේ ක ය කයන් නළවළ. රහකහගේ ක 

ය කයන් නළවළ. ආරිඹහගන්භ  ය කයන් තිගඵන්ගන් ඉන්දුනීරිඹහගේ 

විතයයි. 

මූරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, භවහ බහණ්ඩහගයග  අගේ  

ය කයන් හිකතඹක් තිගඵනහ. ඒ හග භ ය කයන් ආනඹනඹ ක 

කයනහ.  ඒ හිකතඹ ආයක්හ කය ගනිමින් අඳ ක යුතු කයන්න   

ඕනෆ.  

භ   භතකයි,  ඒ කහරග  ගරහන් ඵළහකු ළටුණහ. ඒ 

ගරහගේ  භළිලව ක වීභක් කයන්න -bailout   කයන්න- ආණ්ඩු    

රි්ගධ  වුණහ.  ය කයන් කර්භහන්තඹ  කයන විලහර ිළරික් ගේ යගට් 

ඉන්න නිහ ඒ අඹ ආයක්හ කය ග කග ක නළ කනේ ගභොකක්ද 

ගන්ගන්?  අගනක් ඳළ කගතන් ඒ දසර ය කයන් ග කත මිර 

ඵරන්න. ඒ කහරග  ය කයන් ඳවුභක  යිළඹල් 55,000ක් විතය 

ගගේහ.  ඳසු ඒ මිර අඩු වුණහ. ඒ අඩු වීභ තුශ ඒහ ගේයහ 

 ගනොග කගතො ක අය මූර— ආඹතනර  ගභොකක්ද ගන්ගන්?  ඒ 

මූර— ආඹතන ආයක්හ කයගන්න ඹ කිඹහ අගේ ගරු 

භන්ත්රීයගඹක් කිේහඹ කිඹහ කිේහ.  කවුද  භභ දන්ගන් නළවළ. 

මූර— ආඹතන  ආයක්හ කය ගන්න    ඕනෆ. මූර— ආඹතන 

ආයක්හ කය ග කග ක නළ කනේ  ආර්ථිකඹ කඩහ ළග නහ. පුහික 

කඩහ ළටීභක් ඇති වුගණො ක ඒක ආදර්ලඹක  අය ගගන 

ආර්ථිකග  සථහයබහඹ නළති ඹනහ. ආර්ථිකග  

සථහයබහඹ නළති ගිඹහභ  තභයි   ය   ප්රලලසන ගගොඩක් එන්ගන්. 

ඒ කහයණහ ටික තභයි භ  කිඹන්න  තිගඵන්ගන්. අද ළඩිදුය කථහ 

කිරීගේ ග කරුභකු ක නළවළ. ගභොකද, ගණපූයණඹ ක නළවළ. විරු්ගධ 

ඳක්ග  භන්ත්රීරු ගදන්නහයි ඉන්ගන්. භන්ත්රීරු ගදන්නහ 

ඉගගන ගභොක ද කථහ කයන්ගන්? ඇහුේ කන් ගදන්න කිරිභ 

ගකගනක්  නළවළ. එතගකො  කථහ හය ක ගන්ගන් ක නළවළ. 

[ඵහධහ කිරීභක්] 
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ගරු තරතහ අතුගකෝයර භව කමිඹ 
(ரண்தைறகு (றதற) னர அத்துஶகரன) 

(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
ඔඵතුභහ කථහ කයන්න. අඳ කළභතියි.  

 
ගරු ෆීලික්ස ගඳගර්යහ භවතහ 
(ரண்தைறகு  தேலிக்ஸ் வதஶர) 

(The Hon. Felix Perera) 
 කථහ කයනහ  කළභතිද?  එගවභනේ ය කතයන් කථහක් 

තභයි කිඹන්න ගන්ගන්. ය කතයන් කථහ ගභොකක්ද? ඉසය අඳ 

අේභහ  කිඹනහ,   "ය කතයන් අේභහ" කිඹරහ. තහ කතහ  කිඹනහ, 

"ය කත යන් තහ කතහ" කිඹරහ. වළඵළයි අිළ ඹහු ගන කහරග   

කිේගේ,"භග  ය කතයන්" කිඹරහයි. භභ හිතන වළටිඹ  

ඔඵතුමිඹ  ක එගවභ කිඹරහ ඇති. [ඵහධහ කිරීභක්] "භග   

ය කතයන්" කිඹනහ. ඊ  ඳසගර "ඔඹහ භග  ය කතයන්" කිඹනහ.  

"ඔඹහ භග  ය කතයන්ද?" කිඹරහ අවනහ. "අගන් ය කතයන්" 

කිඹරහ කිඹනහ. නභ කිඹන්ගන් නළවළ. අන්තිගේදී ඵළන්දහ  ඳසු 

ය කතයන් ිළ කතර ගනහ. ත ටිකක් කල් ගිඹහභ චීනච්චට්ටි 

ගනහ. චීනච්චට්ටි කිඹන්ගන් ගභොනහද කිඹරහ දන්නහ ගන්. 

[ඵහධහ කිරීභක්] ය කතයන් කිඹරහ තභයි කථහ කයන්ගන්. ගරු 

තරතහ අතුගකෝයර භන්ත්රීතුමිඹනි, ගේ කථහ ඔඵතුමිඹ  ගවොයි.  

මූරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, භභ අද දීර්ඝ ලගඹන් කථහ 

කයන්ගන් නළති විඹ  අනුඵ්ගධ පුහික කථහක් කශහ. ගේ 

ආර්ථිකඹ ිළිතඵ ඵර්ගිල  අ ගේ ළඩ ිළිතගශ අහර්ථක න්ගන් 

නළවළ කිඹරහ අඳ  ගේනහ. දළන  ගේ යගට් ය කතයන් ඵඩු - 

jewellery - විකුණන සථහන 2,055ක් තිගඵනහ. ය කතයන් උග  

ගන්න සථහන 2,040ක් තිගඵනහ. අද ඕනෆභ සත්රිuඹක්, පුරුගඹක් 

තභන්ග  අග ක ය කතයන් මු්ගදක් දභනහ ගන්. ය කතයන් මු්ගදක් 

දළමූ අතකින් ග ොක්කක් කෆ ක කභක් නළවළ කිඹරහ කිඹනහ ගන්. 

ආරිඹහගේ ජන ජීවිතග , විගලරගඹන්භ ඉන්ිලඹහ ක, අඳ ක අතය 

තිබුු  හසක තික ඵළඳීභ අනු ය කතයන් භ  අගේ ගරොකු 

ේඵන්ධතහක් තිගඵනහ. ඉන්ිලඹහ රිඹඹ  8ක් ළඩි කය්ගිල 

අඳ ක ඒ විධිඹ  ළඩි කගශර නළ කනේ ගේ ය කතයන් ළඩිපුයභ 

ඹන්ගන් අල්රපු ය   -ඉන්ිලඹහ - නිහ අඳ ගේ ආර්ථිකඹ 

balance කය ගන්න ඕනෆ. නළ කනේ තමුන්නහන්ගරරහ ඉිලරිඳ ක 

කශ ඒහ තර්ක ගනොගයි. ගේ තර්ක ේපූර්ණගඹන් ළරැිලයි. 

එගවභ balance කය ගන්න නිහ තභයි අද අඳ ගේ ක යුතු 

කයන්ගන්. 

මූරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, ගකොශම ප්රලග්ගලග  jewellery 

විකුණන සථහන 500ක් තිගඵනහ. ගේඳව ඳළ කග ක 274ක් 

තිගඵනහ. ය කනපුයඹ ඳළ කගත ක 122ක් තිගඵනහ.  

ඊශ  , ය කතයන් ඵඩු උග  ගන්න අඹ ගකොඳභණ 

ඉන්නහද ඵරමු. භඩකරපු ඳළ කග ක තභයි අඩුගන්භ ඒ අඹ 

ඉන්ගන්. ඒ ගණන 8යි. වේඵන්ගතො  කවුරු ක නළවළ. නමු ක මට  

අභතය ඵළහකුලින් ඒ උගස ක යුතු කයගගන ඹනහ. ග්රාහමටඹ 

ඵළහකුලිනු ක ය කතයන් ඵඩු උග  ගන්නහ.  

රිහවර අවුරුදු කහරඹ ඵරන්න. භභ ඵළලුහ, රිහවර අවුරුදු 

කහරග දී මිනිසසු ගඳෝලිගේ ඉන්නහ.  ගඳෝලිගේ ඇවි ක ඔවුන් 

ගභොනහද කයන්ගන්? ඔවුන් තභන්ග  ල්ලි ආගඹෝජනඹ 

කයනහ. එගවභ නළ කනේ ය කතයන් ඵඩු ටික ගේයහ ගන්නහ. ඒ 

විධිඹ  තභයි ක යුතු කයන්ගන්. භභ මට  ළඩිඹ දීර්ඝ කථහ 

කයන්ගන් නළවළ. මූරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, භ  කහරඹ රඵහ 

දීභ ිළිතඵ ඔඵතුභහ  සතුතින්ත ගමින් භග  කථහ අන් 

කයනහ.  
 
ප්රලලසනඹ විභන රිලන්, බහ ේභත විඹ. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்தக்வகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

කල්තළබීභ 
எத்றஷப்தை 

ADJOURNMENT 

 
ගරු ෆීලික්ස ගඳගර්යහ භවතහ 
(ரண்தைறகு  தேலிக்ஸ் வதஶர) 

(The Hon. Felix Perera) 

මූරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, "ඳහර්ලිගේන්තු දළන් කල් 

තළබිඹ යුතුඹ" යි භහ ගඹෝජනහ කයනහ. 
 
ප්රලලසනඹ බහභිමුඛ කයන රදී. 
றணர டுத்றம்தப்வதற்நது. 

Question proposed. 

 

මූරහනහරඪ භන්ත්රීතුභහ 
(ஷனஷரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

බහ කල් තඵන අසථහගේ ගඹෝජනහ ඉිලරිඳ ක කිරීභ. ගරු 

අල්වහජ් ඒ.එච්.එේ. අසර් භන්ත්රීතුභහ.  

 
ගකොශම දකුණ ඵවලු ඳර්ඹන්තඹ 

வகரளம்தை வற்கு வகரள்கனன் தொஷணம்  
 COLOMBO SOUTH CONTAINER TERMINAL 

ගරු අල්වහජ් ඒ.එච්.එේ. අසර් භවතහ 
(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

Bismillahir Rahmanir Raheem. 

Hon. Presiding Member, I move, 

“Colombo South Container Terminal and a breakwater built at a 

staggering cost of Rs. 400 million were declared open by His 

Excellency the President on 5th August 2013 which turned a new 

leaf in the history of Sri Lanka. 

I move that this House be enlightened about the socio-economic 

benefits of the Colombo South Container Terminal, built within a short 
period of time at a massive cost, accrues to Sri Lanka.” 

I table* the Sinhala and Tamil versions of the Motion 

to be included in Hansard. Before I commence, the Hon. 

P. Piyasena would second the Motion and after that I 

would carry on. 
 

* බහගේඹ භත තඵන රද ගඹෝජනහගේ රිහවර වහ ගදභශ 
ඳරිර්තන: 

* சதரதேடத்றல் ஷக்கப்தட்ட தறஶஷறன் சறங்கப ற்தம் 

றழ் வரறவதர்ப்தைகள்: 

*   Sinhala and Tamil versions of Motion tabled: 

"ශ්රීව රහකහ යහඹ  ඉතිවහග  න ිළටුක් ගඳයශමින් ගකොශම යහඹ 

පුු ල් කිරීගේ —හඳ තිඹ ඹ ග ක ඇ.ගඩො. මිලිඹන 400ක් විඹදමින් ගකොශම 

දකුණ න ඵවලු ගභගවයුේ ඳර්ඹන්තඹ වහ ිලඹ කඩනඹක් 2013 අගගෝසතු 05 

න ඳුදහ අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහ විරින් වි ත කයන රදී. ගභගර විලහර 

ආගඹෝජනඹක් ක ය ගකටි කහරඹකින් ඉිලකයනු රළබ දක්ෂිණ ගනෞකහ 

ඳර්ඹන්තඹ භඟින් ශ්රීව රහකහගේ ආර්ථිකඹ  වහ භහජඹ  රළගඵන ප්රලතිරහබ 

ගභොනහද ඹන්න ගභභ ගරු බහ දළනු ක කයන ගභන් භහ ගඹෝජනහ කය 

රිටිමි." 

"இனங்ஷகத் துஷநதொக னரற்நறல் தைறவரத 

அத்றரத்றல் கரல்தறக்கும் வகரளம்தை துஷநதொக 

றஸ்ரறப்தைக் கதத்றட்டத்றன்கலழ் அவரறக்க வடரனர் 400 

259 260 



ඳහර්ලිගේන්තු 

றல்லின் வசனறல் வகரளம்தை வற்கு தைற வகரள்கனன் 

வரறற்தரட்டு தொஷணதொம் அஷனரங்கறத்ம் 2013ஆம் ஆண்டு 

ஏகஸ்ட் ரம் 05ஆம் றகற றங்கட்கறஷன்த அறஶகு 

சணரறதற அர்கபரல் றநந்துஷக்கப்தட்டது. இவ்ரத 

தரரறவரத தொலீடு வசய்ப்தட்டு குதகற கரனப்தகுறறல் 

றர்ரறக்கப்தட்ட வற்கு கப்தல் தொஷணத்றன்தோனம் 

இனங்ஷகறன் வதரதபரரத்துக்கும் சதோகத்துக்கும் 

கறஷடக்கும் அதகூனங்கள் ன்ண ன்தஷப் தற்நற 

இவ்வுரற சஷதஷ றறப்தைர்வூட்டுரத 

தறஶரறக்கறன்ஶநன்."  

 
ගරු ඨ . ිළඹගරන භවතහ 
(ரண்தைறகு வதர. தறஶசண)  

(The Hon. P. Piyasena) 
வகப ஷனஷரங்கும் உதப்தறணர் அர்கஶப, 

ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர் அர்கள் 

தொன்வரறந் தறஶஷஷ ரன் ஆஶரறக்கறன்ஶநன். 

 
ගරු අල්වහජ් ඒ.එච්.එේ. අසර් භවතහ 
(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

Sir, we are in a new world. The world is moving fast. 

We are in the 21st Century.  We see massive changes 

taking place in the global arena. Man went to the moon. 

Gagarin conquered the moon first. Then, Neil Armstrong. 

After that, a Chinese man. We saw his spacecraft in 

China, when we had  the  good opportunity of visiting 

China with His Excellency President Mahinda Rajapaksa.  

Then, Sir, I must quote the “Mahinda Chintana - 

Vision for the Future" first. See how beautifully this is 

portrayed in the “Mahinda Chintana”.  Page 11 of the 

"Mahinda Chintana" states, I quote: 

"South Colombo Port As is well known, the construction of the 

South Colombo Port is now in progress and the new Port is 

expected to commence it’s commercial operations by the year 2012. 

The mega vessels which are now not in able to access the Colombo 
Port will then be able to enter the new Port and the container 

handling capacity will then double. The new Port will reduce the 

time taken for import and export procedures, while increased 
competition between marine companies will lead to reduced 

shipping charges. The new Port will also enable farmers to export 

their products to markets worldwide. In this manner, the economic 
benefits will not only be accruing to the country, but also directly to 

our farmers and entrepreneurs." 

 Page 10 refers to the Hambantota Port and  page 11 

refers to the South Colombo Port and  finishes up with the 

Galle Port to a Tourism Port. Not only in the South, we 

are also having ports being developed in North: the 

Kankesanthurai Harbour and the Oluvil Harbour in the 

Eastern Province.  

Therefore, Sir, see these achievements! I think it is 

very rare in political history of any country that an 

election promise is fulfilled to the letter. This is not like 

growing onions or potatoes; this is a mega project. You 

need billions of rupees. You have to compete with this 

type of harbours that are being built right along in very 

many countries. Although this was a far-fetched vision, 

thank God, our President has fulfilled this. Today, we 

have one of the best landmarks in this country; opened a 

new era of miracle in Sri Lanka. If this is not progress, 

what is progress, I ask in this House?  If you cannot see 

these developments, then, you are surely blind. That is 

what has happened to the Opposition. I pray in  this 

House, Sir, that their eyes get opened.  

Now, about the Port itself, see this leaflet about the 

Sri Lanka Colombo Port Expansion Project.  

It states, I quote: 

"The port expansion project will enhance efficiency,  increase 
competitiveness, and attract more ships to Colombo. 

As the demand for relay transshipment increases, South Container 

Terminal offers strategic link between the Indian Subcontinent and 

the lucrative Asia-Europe shipping route. 

The new facilities at South Container Terminal make it the only 
port in the South Asia region with a deepwater terminal that can 

accommodate the newest breed of 18,000 20-foot (container) 

equivalent units (TEUs) container ships - which are currently the 
world’s largest container ship, and most cost effective to operate for 

mainline shippers. 

Higher efficiency and faster delivery times will attract larger 

vessels and higher volume of trade. This enhances Sri Lanka’s 
competitiveness in international trade, and will draw potential 

investment in the country for setting up new manufacturing and 

distribution centres. 

The project was launched in 2006 to cater to the increasing 
demands of services in the international shipping industry…." 

It goes on to further state: 

"The East and West Container Terminals are currently in planning 

stages. When fully opened, the three terminals will add a combined 

container handling capacity of 7.2 million TEUs per annum to the 
existing port operations.” 

I think Sir, this is the moment we should feel proud. 

This is Mother Lanka. This is the country in which we are 

born; this is the country in which we will be buried.  

When one sees these marvels, these developments, these 

wonders, how can  he stay  without expressing his 

deepest gratitude and also feel happier and happier? We 

are on the right way, on the right track and on the right 

direction.  That is the path that we are treading upon. 

Sir, I must quote what his Excellency the President 

said in his Message with regard to the Sri Lanka 

Colombo Port Expansion Project. I quote: 

“ I am  determined to make our country the centre of the Asian silk 
route once again taking advantage of its unique geographical 

location. I intend to develop it into a navigation, aviation, trading 

and commercial centre linking the East and the West.” 

Sir, in the days of yore, we had the “Seda Mawatha”,  

தட்டுப்தரஷ  -  the Silk Route and this is the modern Silk 

Route President Mahinda Rajapaksa is opening up. Great 
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men from Greece, the Roman Empire, from China, from 

Mongolia did all this wonderful work. But, today from 

this small country, a jewel of a man; ය කතයන්  

භනු—ගඹක්,  has achieved this. He has once again opened 

up the Silk Route in the modern world map. Is this not an 

achievement?  

I am asking the Opposition? Where is the Opposition? 

All the blind people have left the Chambers, and I have to 

speak to you, Hon. Rohitha Abeygunawardana, our gold, 

our piece of gold.  ගභතුභහ අගේ ය කතයන්. 

"The project is a leap forward in achieving the 

national goal of being the "Miracle of Asia." Who says? 

My good Friend who is in front of me, the Hon. Rohitha 

Abeygunawardana, Project Minister, Ministry of Ports 

and Highways. I think, Sir, he must be a proud citizen of 

this country. He must today feel that he was so lucky 

enough to be born in this country. ගේ සර්ණ ්ගවීඳග , 

සර්ණ යුගග  ඉඳදීභ ිළිතඵ එතුභහ ආඩේඵය විඹ යුතුයි. Then, 

Sir, Dr. Priyath B.Wickrama, Chairman, Sri Lanka Ports 

Authority says, "This project converts Colombo into the 

biggest transshipment hub in the region". That is what he 

says, and our thanks go to the Hon. Rohitha 

Abeygunawardana and also to the able, young, dynamic 

Dr. Priyath B. Wickrama, Chairman of the Sri Lanka 

Ports Authority and all the dedicated officers who put in a 

hundred per cent effort to make this mega project a 

reality.  

We have heard about the Seven Wonders of the world 

those days; about the pyramids, about the Leaning Tower 

of Pisa in Italy, about the Hanging Gardens of Babylon 

and other landmarks. Today, if the world is going to 

speak about the wonders of the modern world, the first 

thing they would write down is the mega project, 

"Colombo South Harbour". That is the way that we have 

developed this country, and we are still progressing 

towards it. There is no stoppage; development cannot be 

stopped.  

I quote an article which appeared on page 27 of "Daily 

News" dated 5th August, 2013 under the caption, "Sri 

Lanka Ports Authority launches Vision 2020". It states: 

"Aligning to the vision of the 'Mahinda Chintana Idiri Dekma' to 

transform Sri Lanka into strategically important economic center of 

the world, the Government of Sri Lanka has laid out a development 

policy framework for short, medium and long term macroeconomic 

policies to address challenges  and to make structural transformation 

of the economy for sustainable development. The new policy 
framework is a turning point in Sri Lanka’s economic development 

which is aimed at high growth rate, along with quantitative and 

qualitative output." 

It further states, I quote: 

"The growth model fostered by the Government policies will result 
and economy with accelerated development along with environment 

sustainability. The objective is to create a stable society with a high 

quality of life by doubling the per capita income to above US $ 4000 
through an annual economic growth of over 7-8 percent and to move 

into an upper middle income nation in the short term."  

Mind you, Sir, we must not forget the fact that for 30 

years we suffered from a ravaging war that completely 

destroyed the life and the country. But, we have risen up 

like a phoenix from the ashes to be a country where mega 

projects are coming up so rapidly.  

Then, Sir, it further goes on to state, I quote: 

"Moreover, the policy emphasizes on investments to be increased to 

33-35 percent GDP and exports to be grown at twice the rate or 

more of real  GDP. Further it is expected to promote tourism, to 

decrease the share of rural poverty and unemployment and to 
increase the share of  urban population of the country." 

In all spheres of life, everything is embraced in this 

massive project that has come up; economy, lifestyle of 

the people, agricultural growth, transporting goods to 

foreign countries, earning our foreign exchange and rest 

of the advantages.  

It further states, I quote: 

"The Government is taking pragmatic policy decision to create the 

necessary economic conditions to strategically position Sri Lanka as 
a Maritime, Aviation, Commercial, Energy and a Knowledge Hub." 

Sir, this newspaper article that was published in the 

"Daily News" of 5th August, 2013, is worth being tabled. 

So, I table* that article captioned, "Logistic Excellence 

in the Silk Route - Sri Lanka Ports Authority launches 

Vision 2020". It gives a bird's-eye view of the entire 

project.  

Also, Sir, I would like to table* a beautiful handout 

that has been issued by the Sri Lanka Ports Authority 

captioned, "Sri Lanka Colombo Port Expansion Project - 

Large-scale, public-private partnership transport sector 

investment in Sri Lanka.’  

Therefore, Sir, I should say that we have ය කතයන් all 

around. We say that we have ය කතයන් භනු—ගඹක් 
ජනහධිඳතිතුභහ. 

මූරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, ඒ දසර අගේ ඳශහග ක 

ගයෝහිත අගේගුණර්ධන අභහත—තුභහ  ක කිඹන්ගන් "ය කතයන්" 

කිඹරහයි. එතුභහ ය කතයන් කෆල්රක්. එතුභහ භ  අිළ වුිල 

අයහබිඹ  ගිඹහ; King Fahdග  භහිතගහ  ගිඹහ. ගේ ගනෝේබි 

කහරග  එතුභහග  ආනග  මුසලිේ ප්රලජහ  අිළ එඹ භතක් කය 

ිලඹ යුතුයි. එතුභහ එහි ගිඹහ; ය කතයන් දළක්කහ.   වළභ තළනභ  

ය කතයන් තිගඵනහ දළක්කහ.  යජතුභහග  කිරුශ ඳභණක් 

ගනොගයි, ආනඹ ඳභණක් ගනොගයි, භහිතගහ අසුන් ගන්නහ 

තළනු ක දළක්කහ.  

මූරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, නන්දහ භහලිනී ගගෝකුර 

භව කමිඹ ගඹන රසණ ගීතඹක් භ  ගේ ගරහගේ භතක් 

ගනහ. එතුමිඹග  අයඹ ඳතමින් ඒ ගීතඹ ගේ විධිඹ  කිඹරහ 

භග  කථහ භහේත කිරීභ  භහ කළභළතියි.  
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————————— 
*  පුසතකහරග  තඵහ ඇත. 
*  தணறஷனத்றல் ஷக்கப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 



ඳහර්ලිගේන්තු 

 

"ඹනහ නේ අගන් භහ අයන් 

 ඹන තළනක  ඹන්න ය කතයන් 

 හි හ කකහ ගකොශඳතක් අයන් 

 ලුු යි ඵතුයි කමුගකො ය කතයන්"  

 

ඒ ගීතඹ අද අිළ  ගභගවභයි ගඹන්ගන්. 

"ඹනහ නේ අගන් භහ අයන් 

හි හ ගනොකහ යන් ඳතක් අයන්" 

නන්දහ භහලිනිඹන් නේ කිේගේ ගකොශ ඳතක් අයගගන ලුු යි 

ඵතුයි කමුයි කිඹරහයි. අිළ අද කිඹනහ, "ය භවුු  කමුගකො 

ය කතයන්" කිඹරහ. ය කතයන් ගයෝහිත ඇභතිතුභනි, ඔඵතුභහ  

ජඹග්රාහවක ලීරහගන් ගේ ගීතඹ  කිඹමින්  ඔඵතුභහග  ආනග  

ඳභණක් ගනොගයි, ය  වළභතළනභ   ඹන්න පුු න්. මුු  ය  

පුයහභ ඔඵතුභහ  ඹන්න පුු න්.  අන්න ඒ ය කතයන් සථහනඹ 

ඔඵතුභහ  රඵහ දුන්ගන් අගේ අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහයි.   ඔඵතුභහ 

කු තය ඳශහගතන් ආපු ගඳොඩි මිනිගවක්.  කු තය ඔඵතුභන්රහ 

ජී ක න ප්රලග්ගලග , ගේරුර ප්රලග්ගලග   අඳ ක එදහ රිටිඹහ.  

ගරු ගයෝහිත අගේගුණර්ධන ඇභතිතුභහ  ඒ ඳශහග ක ඉන්න 

වහජිඹහර්තුභන්රහ ක එක්ක ගඵොගවොභ කුලුඳග හඹ කයන ඵ 

අිළ දන්නහ. අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහ අලු කගභ සීනි කග ක ගරොකු 

ඳල්ලිඹක් වි ත කයන අසථහගේදී ක එතුභහ ඳළමිණ රිටිඹහ. 

The largest Mosque in that area was opened by His 

Excellency the President and we have to tell that to the 

world, the diaspora and to the international Muslim 

community. The ය කතයන් Hon. Rohitha 

Abeygunawardena is accepted not only by the large 

majority of the Muslims and the Tamils but also by the 

large majority of the Sinhalese.  

ය කතයන් ළජගේහ! සතුතියි. 

 
ගරු ගජ්. ශ්රීව යහගහ භවතහ 
(ரண்தைறகு வஜ. ஸ்ரீ நங்கர) 

(The Hon. J. Sri Ranga) 
ஷனஷரங்கும் உதப்தறணர் அர்கஶப, ரண்தைறகு 

ஶரயற அஶதகுர்ண அர்கள் இச்சஷதறல் 

இதக்கும்வதரளது, ணக்கு உஷரற்நச் சந்ர்ப்தம் 

கறஷடத்ஷறட்டு ரன் கறழ்ச்சறஷடகறன்ஶநன். இன்த 

இனங்ஷகறன் அதறறதத்றறல் றக தொக்கற இடத்ஷ கறப்தது 

துஷநதொகங்கள். ரண்தைறகு ஶரயற அஶதகுர்ண 

அர்கள் துஷநதொகங்கள், வடுஞ்சரஷனகள் அஷச்ஷசப் 

வதரதப்ஶதற்த, குதகறவரத கரனத்துக்குள் அத்துஷநறல் 

தரரற தொன்ஶணற்நங்கஷப ற்தடுத்றறதக்கறன்நரர். வசன்ந 

ஜழஷன ரம் 28ஆம் றகற " சண்ஶட ஷம்ஸ்"  

தத்றரறஷகறல் ரன் எத வசய்றஷப் தடித்ஶன். அறல், 1.43 

billion அவரறக்க வடரனர் வசனறல் வகரளம்தை வற்கு 

துஷநதொகத்துக்கு அண்ஷறல் தரரறவரத port city என்ஷந 

றதறதப்தரகக் குநறப்தறடப்தட்டிதந்து. இவ்ரநரண 

ஶஷனத்றட்டங்கஷப ரங்கள் ஶற்கறன்ஶநரம்.  

2005ஆம் ஆண்டு ஆட்சறக்கு ந் இந் அசரங்கத்றல் 

தொன்தொஷநரக Cabinet Minister ஆகப் வதரதப்வதடுத்து, 

அப்தறறதெடரக அரலும் ஶஷன வசய்தொடித்ம் 

ன்தஷண இன்த ரண்தைறகு ஶரயற அஶதகுர்ண 

அர்கள் றதௐதறத்றதக்கறன்நரர். இற்கும் ஶனரக, 

"அம்தரந்ஶரட்ஷட துஷநதொகத்றல் தரரற கல் இதக்கறன்நது" 

ன்த கூநற வகப அஷச்சர் அர்களுடன் றரறத் 

எதஷத் ம் தக்கம் இளத்து, அதஷட ரஷத் 

ஷத்துறட்டிதக்கறநரர். அரது, தொன்ணரள் தரரளுன்ந 

உதப்தறணர் ரசறநற ஜஶசக அர்களுக்கும் வகப 

அஷச்சர் அர்களுக்கும் இஷடறல் தன ரப் 

தறறரங்கள் இடம்வதற்நண. இன்த அஷத்ம் ம் தக்கம் 

இளத்து, அதஷட ரய்க்குள் வதரறவரத கல்ஷன 

ஷத்துறட்டரர்.  

அன்த ஏர் உதப்தறணர் ஶதசுகறன்நவதரளது கூநறணரர், "எத 

ஶர்ல் ந்ரல் இதஷட ரட்டத்றல் ப்தடி ரங்கள் 

ஆட்கஷபத் வரறவுவசய்து" ன்த. அந் ரட்டத்றல் 

ல்ஶனரதம் Cabinet Ministers ஆக இதக்கறநரர்கள். அறலும் 

லண்ட கரனத்துக்குப் தறன் தொன்தொஷந Cabinet Minister ஆண 

இஷத் ற, ற்ஷந ல்ஶனரதம் ஆம்தத்றலிதந்ஶ 

Cabinet Ministersஆக இதக்கறநரர்கள். Cabinet Ministers 

அறகரக இதப்தது களுத்துஷந ரட்டத்றல்ரன். ரன்  

இண்டு - தோன்த ஶஷனத்றட்டங்கள் வரடர்தரக 

அம்ரட்டத்துக்குச் வசன்நவதரளது, அங்குள்ப க்கள் 

த்றறஶன அர் இன்தம் ஜணஞ்சகரண எதரக 

இதப்தஷக் கண்ஶடன். அஷ ணக்கு லண்டகரனரகத் 

வரறத்ம். உண்ஷறல் அர் தரரற ஶஷனத்றட்டங்கஷப 

ஶற்வகரண்டுதஷ ரன் இச்சஷதறன் றர்க்கட்சற 

உதப்தறணர் ன்நஶதரறலும்கூட ஶற்கறன்ஶநன். 

வணணறல், றர்க்கட்சற ன்நரல் ல்னரற்ஷநத்ம் 

றர்க்கஶண்டும் ன்நறல்ஷன. ரநரக, ஷடவததகறன்ந 

ல்ன றடங்கஷப ஷடவததரகக் கூநஶண்டும். 

றர்க்கட்சற உதப்தறணர்கள் ற்தம் ஆளும் கட்சற 

உதப்தறணர்கள் ல்ஶனரதம் க்கபரல் 

வரறவுவசய்ப்தட்டர்கள். க்களுஷட ரக்குகபறணரல் 

தரரளுன்நத்துக்கு ந்ர்கள். ல்னற்ஷநச் சரறவன்தம் 

தறஷகஷபப் தறஷவன்தம் சுட்டிக்கரட்டஶண்டி கடஷ 

ங்களுக்கு இதக்கறன்நது. அந் ஷகறஶன Colombo South 

Harbour ஶதரன்ந அதறறதத்றத் றட்டங்களுக்கு உவுஷ, 

உண்ஷறஶன அது ந் ரடரக இதந்ரலும், ரங்கள் 

அஷண றகவும் ஶற்கறன்ஶநரம். ங்கஷபப் 

வதரதத்ட்டிஶன து ரட்டுக்கு இந் ரடுரன் உற 

வசய் ஶண்டும் ன்த ரங்கள் கூநறல்ஷன. ந் ரடும் 

து ரட்டில் தொலீடு வசய்ஷ ரங்கள் உண்ஷறஶனஶ 

ஶற்கறன்ஶநரம். ந் ஷகறனரது ரங்கள் 

ங்களுஷட அதறறதத்றத் றட்டங்கஷப ஶற்வகரள்ப 

ஶண்டும்.  

கரனஞ்வசன்ந அஷச்சர் அஷ்ஃப் அர்கள் 

துஷநதொகத்துக்குப் வதரதப்தரக இதந்வதரளது எலுறலிஶன 

எத துஷநதொகத்ஷ அஷப்தற்கு தொற்சற டுத்ரர். இன்தம் 

அர் கட்டி bungalow கள் அங்கு இதக்கறன்நண. 

அஶஶதரன்த றதஶகரஷனறஶன Ashraff Jetty ஷ 

உதரக்கறணரர். அந்ஷகறல், ற்ஶதரஷ அஷச்சர் 

அர்களும் ன்தஷட கரனத்றல் கரங்ஶகசன்துஷந harbour 

இலும் றதஶகரஷன harbour இலும் றஶசட கணம் 

வசலுத் ஶண்டும் ன்த ரன் ஶகட்டுக்வகரள்ப 

றதம்தைகறஶநன்.  

இன்த சுறற்சர்னரந்து ரட்ஷட டுத்துக்வகரண்டரல், 

உண்ஷறல் அங்கு துஷநதொகரணது ஷனகபரல் சூப்தட்ட 

ரறகபரக இதப்தஷக் கரனரம். ஆணரல், றதஶகரஷன 

துஷநதொகரணது sea and mountains - ஷனகபரல் 
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சூப்தட்டிதக்கறன்ந கடஷனக் வகரண்ட எஶவரத 

துஷநதொகரகும். றதஶகரஷன harbour  ப்தடி 

ம்சப்தடுத் ஶண்டும் ன்தது தற்நற ஶத அர்கள் 

1944ஆம் ஆண்டிஶனஶ ளறறதக்கறன்நரர். இற்கும் 

அப்தரல் இன்த வததம்தரலும் ல்ஶனரதம் ஶதசுகறன்ந எத 

றடம்ரன் இந்ற - இனங்ஷக எப்தந்த்றன்கலழ் 

ற்தடுத்ப்தட்ட 13ஆது றதத்ச் சட்டம். அஷறட 

இங்குள்ப oil tanks அஷணத்தும் இந்றரவுக்குக் வகரடுக்கப்தட 

ஶண்டும் ன்தம் இந்ற - இனங்ஷக எப்தந்த்றஶன  

கூநப்தட்டிதக்கறன்நது. அன்தடிரன் இன்த குநறத் oil tanks 

IOC க்குக் வகரடுக்கப்தட்டிதக்கறன்நது. அத்துடன், "Trincomalee 

or any other harbour is not used by any other country" ன்தம் 

இனங்ஷக - இந்ற எப்தந்த்றல் குநறப்தறடப்தட்டிதக்கறன்நது. 

றதஶகரஷன  harbour இஶன இந்றர வ்பவு அக்கஷந 

வகரண்டுள்பது ன்தற்கு அப்தரல், அர்கள் இந்  harbour 

லது கரல் வகரண்டிதக்கறன்நரர்கள் ன்தரன் கூந 

ஶண்டும். ஆணரல், அந்க் கரலிணரல் து 

றதஶகரஷன harbour க்கரக டந் ன்ஷ துவும் 

இல்ஷன. இன்த இறலுள்ப ன்ஷகஷபப் 

வதற்தக்வகரள்கறன்ந இந்றர அங்கு இதக்கறன்ந க்களுக்கு 

ன்ண வசய்றதக்கறன்நது ன்நரல், உண்ஷறல் 

என்தறல்ஷன! ஆக, சம்தரறஶன க்கள் ரழ்ந் 500 க்கர் 

கரறஷ டுத்துறட்டு அந் க்கஷப வீறறல் றட்டஷத் 

ற ஶத ஷத்ம் வசய்றல்ஷன. ணஶ, அஷச்சர் 

அர்கள் உங்களுஷட கரனகட்டத்றல் இந்த் 

றதஶகரஷன  harbour லதும் றஶசட கணம் வசலுத் 

ஶண்டும். 

ஜணரறதற அர்கள் தொன்தொஷநரக ஜணரறதறரகத் 

வரறவுவசய்ப்தட்ட ஶத்றல் ரன் றஷணக்கறன்ஶநன், 

கரங்ஶகசன்துஷந harbour Danish அசரங்கத்றன் சம் 

இதந்து ன்த.  ன்ஶரகன் சறங் அர்கள் அஷத்ம் 

ங்கபறடம் தம்தடி ஶகட்டவுடன் ஜணரறதற அர்கள் குநறத் 

எப்தந்த்ஷ இத்துச்வசய்து கரங்ஶகசன்துஷந harbour த்ம் 

இந்றரவுக்குத் ரஷரர்த்ரர். ஆணரல், இன்தஷ அந் 

harbour இல் bungalow என்தகூட இல்னர றஷனஷ 

கரப்தடுகறன்நது. இந் இண்டு றடங்கஷபத்ம் ரன் 

உங்கபறன் கணத்துக்குக் வகரண்டுதகறன்ஶநன். 

உண்ஷறல் டக்கறலும் கறக்கறலும் இதக்கறன்ந இந் 

இண்டு தறரண harbour கஷபத்ம் இந்றர ம்சப்தடுத்றக் 

வகரண்டிதக்கறன்நஶதரறலும் அங்கு ந்ற அதறறதத்ற 

ஶஷனகஷபத்ம் வசய்ரல் இதக்கறன்நது. ணஶ லங்கள் 

உங்களுஷட கரனகட்டத்றல் இற்கு உரற 

டடிக்ஷககஷப டுக்க ஶண்டும். "இபம் கன்த 

தநறரது" ன்த வசரல்ரர்கள். இபம் இத்ம் 

துடித்துக்வகரண்டிதக்கும்! அந் ஷகறல் உங்களுஷட இப 

றஶனஶ இந்ப் தறச்சறஷணகள் இண்ஷடத்ம் லங்கள் 

உண்ஷறல் கணத்றல் டுப்தேர்கபரக இதந்ரல் அங்கு 

தல்ஶத ஶஷனரய்ப்தைக்கஷபத்ம் ற்தம் அதறறதத்றத் 

றட்டங்கஷபத்ம் ற்தடுத் தொடித்ம்.  

இன்தகூட  தனர் அம்தரந்ஶரட்ஷட  harbour  ப் தற்நற 

ல்னரம் ஶதசறணரர்கள். இப்வதரளது ரன் ஶதசுகறன்நஶதரது 

எத தரஷனணத்றஶன ணறஶ றன்த ஶதசுது ரறரற ஏர் 

ண்ம் - ஏர் உர்வு ணக்கு ற்தடுகறன்நது. வணன்நரல் 

இப்வதரளது இந்ச் சஷதறன் றர்த்ப்தை ரறஷசறஶன 

தஶ இல்ஷன.  

 

ගරු අල්වහජ් ඒ.එච්.එේ. අසර් භවතහ 
(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
இப்வதரளது லங்கள்ரன் றர்க்கட்சறறன் ஷனர்! 

ගරු ගජ්. ශ්රීව යහගහ භවතහ 
(ரண்தைறகு வஜ. ஸ்ரீ நங்கர) 

(The Hon. J. Sri Ranga) 
அஸ்ர் அர்கஶப,  ன்நற!  

அப்தடி எத றஷனஷ இதக்கறன்நது! இந்ச் சஷதஷக் 

வகரண்டுடத்துற்கு குஷநந்து 20 உதப்தறணர்கபரது 

இதக்க ஶண்டும். ஆணரல், 225 தரரளுன்ந 

உதப்தறணர்கபறல் 20 உதப்தறணர்கஷபக்கூட இங்கு கர 

தொடிர எத றஷனஷ இதக்கறன்நது. துஷநதொகம் ஶதரன்ந 

தொக்கறரண றடம் தற்நறப் ஶதசுகறன்நஶதரதும்கூட 

இர்கஷபக் கரறல்ஷன. தறற்தகல் 6 றறன் தறன்தை 

இங்கு உஷரற்தற்குக்கூட இந் உதப்தறணர்களுக்கு 

ஶம் இல்ஷன. தரம்! க்கள் இர்கஷப ம்தறத்ரன் 

ரக்கபறத்ரர்கள். ஆணரல், இப்தடிரண தொக்கறரண 

றரங்கஷப ரங்கள் TV இஶன தரர்க்கறன்ஶநரம். "அங்கு கல் 

இதக்கறன்நது, இங்கு ண் இதக்கறன்நது" ன்த ல்னரம் 

ரறடுகறன்நர்கஷப இங்கு கர தொடிரல் இதப்தது எத 

துர்ப்தரக்கற றஷனஷரகும்.  

களுத்துஷநறஶன தோறணத்ர்களும் இஷந்து 

வசற்தடுகறன்நரர்கள் ன்த இங்கு ற்வகணஶ ஶதசற 

அஸ்ர் அர்களும் குநறப்தறட்டிதந்ரர். அவ்ரத அர்கள் 

இஷந்து வசற்தடுது அஷச்சர் ஶரயற 

அஶதகுர்ண அர்கள் ஊடரகத்ரன் ன்த ரன் 

றஷணக்கறன்ஶநன். உண்ஷறல் அர் சறங்கப இணத்ர, 

அல்னது தொஸ்லிம் இணத்ர, அல்னது றழ் இணத்ர 

ன்த வரறர அபவுக்கு அதஷட ஶஷனத்றட்டம் 

இடம்வததகறன்நது. இன்வணரத றடம் - அஷண 

வபறப்தஷடரக தொளதுரகக் கூந றதம்தறல்ஷன - 

அரது, எத 'சரது' அர்கள் எத ரகண permit  

றற்நரல்கூட அறல் தம் ஷனறடுற்குப் தந்ரர்கள். 

வணன்நரல் அர் எத வதபத் தறக்கு ன்தணரல் ஆகும். 

ஆணரல், இப்தடிரண றடங்கஷபக்கூட அஷச்சர் அர்கள் 

இனகுரகக் ஷகரண்டஷ ரங்கள் தரர்த்ஶரம்.  

இன்த அஷச்சர் அர்கள் தறக்கு ந் தறன்தை தன 

ஶஷனரய்ப்தைக்கள் ங்கப்தட்டுள்பண ன்த ரன் 

றஷணக்கறன்ஶநன். உண்ஷறல் இந்த் துஷநதொகங்கபறஶன 

தவலிர ரட்டத்ஷச் ஶசர்ந் இஷபஞர்களுக்குச் 

சந்ர்ப்தம் கறஷடப்தறல்ஷன. ஆகஶ, உங்களுஷட 

கரனத்றல் துஷநதொகங்கபறஶன ஶஷனரய்ப்தைக்கள் 

தகறன்நஶதரது தவலிர இஷபஞர்களுக்கும்  

ங்குரத ரன் ஶகட்டுக்வகரள்கறன்ஶநன்.  

இன்த லங்கள் harbour இல் US Dollars 1.43 billion வசனறல் 

தரரற எத ஶஷனத்றட்டத்றஷண  ற்தடுத்றறதக்கறன்நலர்கள். 

அஶஶதரல் றதஶகரஷன, ரழ்ப்தரம், 

கரங்ஶகசன்துஷந harbour கபறலும் லங்கள் கணம் 

வசலுத்ஶண்டும் ன்த ஶகட்டு, றஷடவததகறன்ஶநன். 

ன்நற.  

  
ගරු ගයෝහිත අගේගුණර්ධන භවතහ (යහඹ වහ භවහභහර්ග 
අභහත—තුභහ) 
(ரண்தைறகு ஶரயற அஶதகுர்ண - துஷநதொகங்கள், 

வடுஞ்சரஷனகள் அஷச்சர்)  

(The Hon. Rohitha Abeygunawardana - Minister of Ports 

and Highways) 

මූරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, අද බහ කල් තඵන 

අසථහගේදී ගරු අල්වහජ් ඒ.එච්.එේ. අසර් භන්ත්රීතුභහ විරින් 

ඉිලරිඳ ක කයන රද ගඹෝජනහ  විගලරගඹන්භ අතිගරු ජනහධිඳති 

භහින්ද යහජඳක් භළතිතුභහ ගනුගන් විඹ බහය අභහත—තුභහ 
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ඳහර්ලිගේන්තු 

වළටිඹ  භහ ිළිතතුරු දීභ  ඵරහගඳොගයො කතු නහ. මූරහනහරඪ 

ගරු භන්ත්රීතුභනි, ඒ හග භ අඳ ිලසත්රිuක්කඹ නිගඹෝජනඹ කයන 

ගරු භන්ත්රීතුගභකු වළටිඹ  ඔඵතුභහ මූරහනග  රිටීභ ගළන ක භහ 

තුටු නහ.  

ගභළනි ටිනහ ගඹෝජනහක් ඉිලරිඳ ක කශ අසථහගේ 

විඳක්ඹ ගේ ගරු බහගේ රැඳී රිටිඹ යුතුයි. නමු ක ගේ අසථහගේ 

විඳක්ඹ ගභභ ගරු බහගේ නළවළ. විගලරගඹන්භ නුයඑිතඹ 

ිලසත්රිuක්කඹ නිගඹෝජනඹ කයන තරුණ භන්ත්රීයගඹක් වළටිඹ  

ගජ්. ශ්රීව යහගහ භන්ත්රීතුභහ ගේ අසථහගේදී ගේ විහදඹ  වබහගි වීභ 

ගළන භහ අගේ සතුතිඹ වහ ගගෞයඹ ඔඵතුභහ  වදතින්භ  පුද 

කයනහ.  

මූරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, අගේ යගට් ඉතිවහඹ ගළන අිළ 

ඹභක් භතක් කයන්න ඕනෆ. ඉතිවහග දී "තළගප්රලොගේන්", 

"ගයන්ඩිේ", එගවභ නළ කනේ "රිගරෝන්" කිඹන නේ අගේ 

ිලයින  ඳ ඵළඳිරහ තිබුණහ. විගලරගඹන්භ අගේ ය  

ජහත—න්තයග  නහවික ගක්න්ද්රාසථහනඹක් ඵ  ඳ ක වුු  ඵ අගේ 

ඉතිවහ හල කථහරදී අිළ අවරහ තිගඵනහ. ඒ හග භ කිඹරහ 

තිගඵනහ. එඹ අනහගතඹ  එකතු කය ගගන තිගඵන ඵ ක භභ 

භතක් කයන්න ඕනෆ. විගලරගඹන්භ ගරද භහග ක ඹහත්රනහ කශ ග්රී්ක, 

ඳර්රිඹන්, ඊජිේතු, චීන, ජහහ ආදී ඹහත්රිuකයින් අගේ ය  නළහගුයේ 

ගඳොශක් ඵ  බහවිත කයමින් ඔවුන්  අල— ගනොගඹකු ක 

ඳවසුකේ රහ ග කතහ. ඒ හග භ උ කතය ධ්රැළඹ  ව දක්ෂිණ 

ධ්රැළඹ  භධ—සථහනඹක් කය ගනිමින් ඉතිවහඹ  එකතු වුු  

ය කයි අඳ අද ජී ක න්ගන්. අගේ ය  එළනි ක යුතු කය ගගන 

ගිඹ ඉතිවහඹක් තිගඵන ය ක් ඵ අිළ අවරහ තිගඵනහ.  

ඉතිවහග දී අගේ යගට් යහඹන්ර  ගන ක නේ බහවිත 

කයරහ තිගඵනහ. අිළ භන්නහයභ යහඹ  "භවහති කත" 

ඹනුගනු ක, ඒ හග භ අගේ ගජ්. ශ්රීව යහගහ භන්ත්රීතුභහ කිඹපු 

ත්රිuකුණහභරඹ යහඹ  "ගගෝකන්න" කිඹන නභ ක ඳ ඵළඳිරහ 

තිබුණහ. ඒ හග භ ඹහඳනග , කන්කන්තුගර් යහඹ  

ඉතිවහග දී "ජේබුගකෝරඳට්ඨන" කිඹන නභ ක ඳහවිච්ික කශහ. ඒ 

හග භ ඌයහගතො , කයිට්ස දඳත, ඳල්රහන්ක, භඩුඳඩති කත 

ව ගගොඩහඹ කිඹන නේලිනු ක අතීතග දී අගේ යගට් භවය 

ප්රලග්ගල නේ කයරහ තිබුණහ. "ගගොඩහඹ" කිඹන්ගන් වේඵන්ගතො  

ප්රලග්ගලඹ යි. අද භහගේපුය, භහින්ද යහජඳක් යහඹ ඉිල වුු  

සථහනඹ ඉතිවහග දී "ගගොඩහඹ යහඹ" නමින් වළඳින්ව ඵ අිළ 

අවරහ තිගඵනහ. යහඹන් ගළන අගේ ඉතිවහගඹන් අිළ ගභළනි 

අ ක දළර්ේ රඵහ ගගන තිගඵනහ.  

1505 දී ඳ තුගීරි ජහතිකයින් විරින් අඳ ඹ  ක කය ග ක ඵ ක, 

ඊ  ඳසගර 1639 දී ඕරන්ද ජහතිකයින් විරිනු ක, ඉන් අනතුරු 

1815 දී ඉහග්රී්රි ජහතිකයින් විරිනු ක අඳ ඹ  ක කය ග කතහ. 

මූරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, ගේ කථහ කයන ගභොගවොත 

නකේ අගේ රිඹලු ආනඹන ව අඳනඹන ක යුතුර  ඳහවිච්ික 

කයන ගකොශම යහග  නිරිතිලග ිලඹ කඩනඹ වහ 1875 දී මුල් 

ගර තළබුගේ එහගරන්තග  ගදන එඩ්ඩ් යජු.  

මුල් ගර තළබීගභන් ඳසු ඒ ක යුතු නිභ කයන්න අවුරුදු 37ක් 

ගත ගරහ තිගඵනහ. 1912 දී තභයි ගේ ිලඹ කඩනඹ ළඩ අන් 

ගරහ තිගඵන්ගන්. කිගරෝමට ර් 2.5ක ිලගින් භන්විත වුු  

ගකොශම යහග  ගේ ිලඹ කඩනඹ වදන්න ඉහග්රී්රි ජහතිකඹන් එදහ 

අවුරුදු 37ක් ළනි ිලගු කහරඹක් ගත කය තිබුණහ.  1948 දී අඳ  

නිදව රළබුණහ. නිදව රළබීගභන් ඳසු 1958 දී  ගකොශම යහඹ, 

ගහල්ර යහඹ, ත්රිuකුණහභරඹ යහඹ ජනතු යහඹන් ඵ  

ඳරිර්තනඹ වුණහ. ඒ කහනු ගගහ ගගන අඳ එන අතයතුගර් 

ගනොගඹක් යජඹඹන්, ගනොගඹක් නහඹකඹන් ගේ ය  ඳහරනඹ 

කශහ. භභ අද ගේ ඉිලරිඳ ක කයපු කරුු  කහයණහ අනු ඵරන 

ගකො  ඉතිවහග  අගේ ආණ්ඩු ගන්න පුු න්, එක් ක ජහතික 

ඳක්ග  ආණ්ඩු ගන්න පුු න්, ඒ වළභ ආණ්ඩු කහරඹකභ 

තභන්ග  යගට් ගරද භහතක  උරුභකේ කිඹන්න ක යුතු කය  

තිගඵනහ. 

මුරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, අගේ ය  මුහුිලන්   වුු  

දඳතක්. එගවභ ය ක ඉන්න නහඹකඹන් තභන් ය  කයන කහරඹ 

තුශ තභන්ග  යගට් පුයළරිඹන් ගනුගන්, අනහගත ද දරුන් 

ගනුගන්  ආර්ථිකඹ වළභ ගගල්භ ඵළඳී රිටින නහවික 

ගක්න්ද්රාසථහනඹක් ඵ  ගේ ය  ඳ ක කශ යුතුඹ කිඹන අයමුණ 

ගනුගන් අයගගන තිගඵන තීන්දු, තීයණ ගභොනහද කිඹන එක  

ඉතිවහඹ ිලවහ ඵරන ගකො  අඳ  ගඳනී ඹනහ. භවය ආණ්ඩු 

ිලවහ ඵරන ගකො  අඳ  එඹ ප්රලලසනඹක් ඵ  ඳ ක ගනහ 

මූරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි.  

විගලරගඹන්භ එක් ක ජහතික ඳක් ආණ්ඩු කහරග  රලි ක 

ඇතුර කමුදලි ශ්රීවභතහණන්  ගකොශම යහග  ජඹඵවලුේ 

ඳර්ඹන්තඹ ආයේබ කයන්න පුු න්කභ රළබුණහ. ගේ අසථහගේ 

ඒ ගළන ක භතක් කයන්න ගනහ. නමු ක එඹ ිලඹ කඩනඹක් 

ගනොගයි. එක් ක ජහතික ඳක් යජග  අවුරුදු 17ක ඳහරන 

කහරඹ තුශ එතුභහ  එභ ජඹඵවලුේ ඳර්ඹන්තඹ ගකොශම යහඹ  

උරුභ කයන්න පුු න්කභ රළබුණහ. 

විගලරගඹන්භ අගේ අයිතිඹක් වළටිඹ  තිබුු  ත ක 

ඳර්ඹන්තඹක් න එලිගඵ ක රැජින ඳර්ඹන්තග  අයිතිඹ රිඹඹ  

100ක්භ SAGT - South Asia Gateway Terminals - කිඹන 

ගඳෞ්ගගලික ආඹතනඹ  1999 දී එක  තිබුු  ආණ්ඩු රඵහ 

දුන්නහ. අිළ ගේක කිඹන්න ඕනෆ, මූරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි. 

එදහ තිබුගණ් ගඳොදුජන එක් ක ගඳයමුු  ආණ්ඩු. ඒ ගරහගේදී 

යජග   කකභක් ඵ  ඳ ක ගරහ තිබුු , යජඹ  ආදහඹේ 

රඵන්න පුු න්, යජඹ රැක ගත යුතු ආර්ථික භර්භසථහනඹක් ඒ 

ආකහයගඹන් රිඹඹ  100ක්භ ගඳෞ්ගගලීකයණඹ  රක් කශහ.  

මූරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, එළනි ත ක කඹක් තිබිඹදී 

අතිගරු භහින්ද යහජඳක් භළතිතුභහ 2005 දී ගේ යගට් 

ජනහධිඳතිතුභහ වළටිඹ  ගේ යගට් ජනතහ ගතෝයහ ඳ ක කය ග කතහ. 

එතුභහ ගේ යගට් ජනහධිඳතිතුභහ ලගඹන් ඳ ක ගන්න ඉසගල්රහ 

-භග  භතකඹ නිළයිලයි කිඹහ භහ රිතනහ- මූරහනහරඪ ගරු 

භන්ත්රීතුභනි, 2002 දී ධීය වහ ජරජ ේඳ ක හර්ධන ඇභතියඹහ 

වළටිඹ  ක යුතු කශහ. 2002 දී එතුභහ එභ අභහත— ධුයග  ක යුතු 

කයන ගකො  වේඵන්ගතො  භහගේපුය භහින්ද යහජඳක් යහඹ ඉිල 

වුු  ගගොඩහඹ කිඹන කටු ගකොගවොලින් ිළරුු  සථහනඹ  

ගිහිල්රහ, අල— කයන විගලරඥ වහඹ අයගගන එභ සථහනඹ 

යහඹක් ඵ  ඳ ක කයන්ගන් ගකොගවොභද කිඹහ ගොඹහ ඵරහ එහි 

ඳශමුළනි අිලඹය ඳ න් ග කතහ.  

ගරු ශ්රීව යහගහ  භන්ත්රීතුභහ කිඹපු විධිඹ  වේඵන්ගතො  

කිඹන්ගන් ේපූර්ණගඹන්භ කටු ගසලින් ිළරි ඳහයහදීඹක් හග  

තිබුු  තළනක්.  භවය ගරහ  ගනොගඹක් අඹ ගනොගඹක් 

කහරර යහඹල් ගළන කථහ කයන්න ඇති. නමු ක 2002 දී 

භහින්ද යහජඳක් භළතිතුභහග  ඔු ගේ තිබුු  නිලසිකත රිතුවිල්රක් 

අනු තභයි ගේ යහඹ ආයේබ කගශර. එතළනින් ඳ න් අයගගන 

2005 දී ගේ යගට් ජනහධිඳතිතුභහ ලගඹන් ඳ ක වුු  අතිගරු 

භහින්ද යහජඳක් භළතිතුභහ , ගේ යගට් තිබුු  යු්ගධඹ අන් 

කශහ  ඳසගර  භහින්ද ිකන්තනඹ කිඹන ලිඛිත ලිඹවිල්ර  අනු 

ගේ යගට් ජනතහ  ගරඹ කයන්න ඳළවළිලලි ඕනෆකභක් තිබුණහ. 

ඉතිවහඹ අනු අිළ අවරහ තිගඵනහ ජනතහ 

ග්ගලඳහරනඥඹන් ගකගයහි අප්රලහදඹ  ඳ ක වීභ  තිබුු  ගවරතු 

කහයණහ ගභොනහද කිඹහ. ජනතහ කිඹනහ, ඵරඹ  එන ගකො  

කිඹන්ගන් එකක්, ඵරඹ  ආ  ඳසගර කයන්ගන් එකක් කිඹරහ. 

අඳ  ඒ ිළිතඵ ඉිලරිඳ ක කයන්න අනන්ත අප්රලභහණ ව ග්ගල් 

269 270 

[ගරු ගයෝහිත අගේගුණර්ධන  භවතහ] 
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ඉතිවහග  තිගඵනහ. ඵරඹ  ඳ ක ගන ගකො  ගදන ලිඹවිල්ර 

භහ 6ක් ඹන ගකො  එගවභ ලිඹවිල්රක් තිබුණහද කිඹහ ක 

අවන්න දකින්න නළති ත ක කඹක  ඳ ක කයපු භවය නහඹකඹන් 

රිටිඹහ. නමු ක  අතිගරු භහින්ද යහජඳක් ජනහධිඳතිතුභහ භහින්ද 

ිකන්තනඹ, ඉන් අනතුරු භහින්ද ිකන්තන ඉිලරි දළක්භ ළඩ 

ිළිතගශ ජනතහ   ඉිලරිඳ ක කයමින් කිේහ, "භභ ගේ ය  ඳහච 

භවහ ඵර ගක්න්ද්රාඹක් ඵ  ඳරිර්තනඹ කයන්න ක යුතු 

කයනහ" කිඹරහ. ඒ අනු ගේ ය  නහවුක ගක්න්ද්රාසථහනඹක් ඵ  

ඳරිර්තනඹ කයන්න ක අල— ළඩ ිළිතගශ රිඅඹහ කභක කයනහ 

කිේහ. 

ඒ අනු,  විගලරගඹන්භ අද ගේ බහ කල් තළබීගේ 

ගඹෝජනහ ඉිලරිඳ ක කශ අගේ ගරු අසර් භන්ත්රීතුභහ ක, ගේ 

ඳහර්ලිගේන්තු නිගඹෝජනඹ කයන රිඹලුභ භළති ඇභතිරුනු ක, ඒ 

හග භ ගේ යගට් රිඹලුභ ජනතහ ක  දළක්කහ, 2013 අගගෝසතු භ 

05 ළනිදහ උග්ග ගකොශම යහඹ පුු ල් කිරීගේ —හඳ තිග  

ඳශමුළනි ිලඹ කඩනඹ, ඳශමුළනි ඳර්ඹන්තඹ අතිගරු 

ජනහධිඳතිතුභහග  අතින් වි ත වුු  ඵ. දළන් ගේ වි ත වුු  ිලඹ 

කඩනඹ එක්ක අඳ  ගදන්න තිගඵන ඳක වුඩඹ ගභොකක්ද? භහ 

කලිනු ක භතක් කශ විධිඹ   සුදු ජහතිකඹන් ගේ යගට් ිලඹ 

කඩනඹක් ඉිල කශහ  ඳසු අවුරුදු 96ක් ගත න තුරු කිරිභ 

නහඹකගඹක් ගේ යගට් යහඹක ිලඹ කඩනඹක් ඉිල කයරහ නළවළ. 

අවුරුදු 37ක කහරඹක් ගත කයමින් එදහ සුදු ජහතිකඹන් වදපු 

කිගරෝමට ර්2.5ක ිලඹ කඩනඹ  ගනු ,   භව මුහුද  භ  

ගඳොයඵදමින්,  භව මුහුග්ග සබහවික ේඳ ක භ  ගඳොයඵදමින් 

අවුරුදු වතයයි, භහ තුනක කහරඹකින් කිගරෝමට ර්6.8ක ිලඹ 

කඩනඹක් ඉිල කිරීගේ  දළළන්ත —හඳ තිඹ නිභ කයන්න ගේ යගට් 

යහජ— නහඹකඹහ  පුු න්කභ රළබුණහ, මුරහනහරඪ ගරු 

භන්ත්රීතුභනි.  ගේ —හඳ තිඹ ආයේබ කිරීභ තුශ අඳ  තිබුු  

අභිගඹෝග ගභොනහද?  ගරෝකග   භවය ය ල්ර  අර්ධ 

ලගඹන් මුහුදක් රළබිරහ තිගඵනහ.  කදහ ක මුහුදක් උරුභ 

නළති  ය ල් තිගඵනහ. භව මුහුගදන්   වුු  ය ල් 

තිගඵන්ගන් ඉතහභ සුු  ලගඹනුයි. එළනි ය ක ජී ක න අගේ 

ආර්ථිකඹ වළභ ගරහකභ ගේ නහවික භධ—සථහනඹ භ  ඵළඳී 

රිටිනහ. අද අිළ ගුන් භඟින් ආනඹනඹ අඳනඹනඹ  කයන්ගන් 

රිඹඹ   4යි. රිඹඹ  96ක් අගේ යගට් ආනඹනඹ අඳනඹනඹ රිදු 

කයන්ගන් මුහුදු භහර්ගගඹනුයි. ගභගතක් කහරඹක්  ගකොශම 

යහග  තිබුගණ් කිගරෝමට ර් ගදකවභහයක ිලඹ කඩනඹක් ව 

මට ර් දහවතයවභහයක, ඳවගශොක ප්රලභහණග  ගළඹුය තිගඵන  

ත හකඹක්. එක ගරහකදී එක  නළක  ඳභණයි  ඇතුු  ගන්න 

පුු න්කභ තිබුගණ්.  අිළ කිඹනහ,  "one-way" කිඹරහ. එක 

නළක් ඳභණක් ඇතුු  කයරහ, ඒ නළ ඳර්ඹන්තඹ  ගගනළල්රහ  

න කරහ තභයි අගනක් නළ එිතඹ  ඹන්න  ඕනෆ.  අඳ   උරුභ 

ගරහ තිබුු  එභ යහගඹන් තභයි ගේ යගට්  රිඹලු ග්ගල් අිළ ඉටු 

කයමින් රිටිග .  

ගරෝකඹ ිලයුු  ගනහ; ගරෝකග  නළේ භහගේ ිලයුු  

ගනහ. ගරෝකග  නළේ වදන කර්භහන්තලහරහ වළභ ගරහගේභ 

ඵරන්ගන් ඔවුන්ග  විඹදේ අඩු කය ගන්ගන් ගකොගවොභද කිඹරහයි. 

ඒ විඹදේ අඩු කය ගළනීභ  ඔවුන් ඳහවිච්ික කශ ක්රනභගේදඹ 

ගභොකක්ද? ඵවලුේ 4,000ක් ගගන ඹන නළක්  ඵවලුේ 10,000ක්,  

15,000ක්,  25,000ක් ප්රලහවනඹ කයන්න පුු න් ආකහයඹ  ළඩි 

ිලයුු  කශහ නේ  විඹදේ අඩු කය ගනිමින්  ගරෝකඹ අතය ගගශ 

ගනුගදනු කයන්න පුු න් කිඹරහ ඔවුන්  කල්ඳනහ කශහ.  අිළ ගේ 

ඹථහර්ථඹ දකින්න  ඕනෆ. ගේ ඹථහර්ථඹ අතිගරු භහින්ද යහජඳක් 

ජනහධිඳතිතුභහ දළක්කහ. ගේ ඹථහර්ථඹ  මුහුණ ගදන්නයි එතුභහ 

ක යුතු කගශර. ඒ ඹථහර්ථඹ  අිළ මුහුණ ගනොදුන්නහ නේ, ඒ 

ඹථහර්ථඹ  ිළිතගනොගගන  ගේ  තීන්දු ගළනීභ ත ක ඳසු  කල් 

තළබුහ නේ  අඳ  රිදු න්ගන් ඉතහභ බඹහනක ත ක කඹක  

මුහුණ ගදන්නයි, මූරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි. අගේ තිබුු   

මට ර් 14ක්, 15ක් ගළඹුය යහඹ  අද ගරෝකග  ගේ නගකො  

නිසඳහදනඹ කයරහ තිගඵන ඵවලුේ 10,000ක  එවහ ගගන ගිඹ  

නළේ ඇතුශ ක කයන්න  ඵළරි වුණහ.   ගරෝකග  නිසඳහදනඹ කය 

තිගඵන  විලහර නළේ ගදකක් එවහ ගභවහ ඹන්න පුු න් 

ත ක කඹ  අද ගේ ිලඹ කඩනඹ ව යහඹ ගද්රාෝක ඹ ඉතහභ 

ගවොඳින් කස කයරහ තිගඵනහ. ඒ අනු විගලරගඹන්භ මට ර් 

300ක් ිලග නළේ තුනක් එක ඳර්ඹන්තඹක න කහ අල— කයන 

ඳවසුකේ ළරසීභ  අඳ  පුු න්කභ තිගඵනහ.  

මූරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, ගේ යහඹ වදරහ අන් න 

ගකො  -දකුු  ඳර්ඹන්තඹ, නළ ග නහිය ඳර්ඹන්තඹ, ඵ හිය 

ඳර්ඹන්තඹ වදරහ අන් න ගකො - ගරෝකග  නිසඳහදනඹ 

කයන විලහරතභ ගනෞකහ තුන ඵළගින් ගේ ඳර්ඹන්ත තුගන් 

ගනෞකහ නඹක් න කන්න ඳවසුකේ රන්න පුු න් නහ. 

මූරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, ගගෝල්ගෂරස ිළට් නිග  ඒ 

ගකොගන් රි  ගේ ගකොන  තයේ ිලග ප්රලභහණඹක් ඇති ගනෞකහ 

නඹක් න කන්න ඉිලරිග දී ගභයින් ඉඩ ඳවසුකේ  රළගඵනහ.  

ගභභ ිලඹ කඩනඹ වි ත කිරීගේ උ කග  දී ඵවලුේ 

11,600ක් රැගගන ආපු ගනෞකහක් ගඹොදහ ගගන අඳ  ගේ 

ගභගවයුභ කයන්න පුු න්කභ රළබුණහ.   

මූරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, ගේ යහඹ වදන්න ඹන ගකො  

තර්ක විතර්කරදී, "ගේ මුහුද ගේ විධිඹ භ තිබිඹ යුතුයි; ගේ 

යහඹ වදන්න ගකොශම නගයඹ කඩන්න ගනහ;  භුමිඹ නළවළ, 

ගකොශම යහඹ වදන්න නේ ගකොශම තිගඵන නගයඹ තභයි 

ඳහවිච්ික කයන්න ගන්ගන්" කිඹරහ කිේහ කිඹරහ ගේ ගගශ 

ටිනහකභක් තිගඵන ගකොශම නගයඹ කඩහ ගගන අිළ ගේ යහඹ 

වළදුහ නේ එගවභ භවහ ඳරිභහණ ප්රලලසනඹක  මුහුණ ගදන්න රි්ගධ 

ගනහ.  

නමු ක ගරෝකග  නවීන තහක්ණඹ බහවිත කය ගගන, ඒ 

හග භ  අගනකු ක අල— රිඹලු ග්ගල් එක  ඒකයහශී කය ගගන 

තභයි ගේ යහඹ වළදීභ  ආයේබ කගශර. ගකොශම යහග  ක එක 

ඳර්චස එකක  අද ගේ න ගකො  කිරිභ වහනිඹක් රි්ගධ ගරහ 

නළවළ. ගේ භමිඹ ක එක්ක අඳ  මුහුගදන් අතිවිලහර භමිඹක් 

ඇවිල්රහ තිගඵනහ. ගේ යහඹ නිර්භහණඹ කයරහ තිගඵන්ගන් ත 

අවුරුදු ගදසීඹක , තුන්සීඹක . ගරෝකග  ඵවලුේ ප්රලභහණඹ ත 

ළඩි කයරහ, ගරෝකග  භවහවිලහර ර්ගග  නළේ නිර්භහණඹ 

කයනහ  නේ ගේ යහඹ වදරහ තිගඵන ක්රනභගේදඹ පුු ල් කයමින් 

මුහුද ඇතුශ  ගිහිල්රහ ඕනෆභ නළක් ගේ යහඹ  ගගගනන්න 

පුු න් ත ක කඹක් අද ඇති කයරහ තිගඵනහ.  

ගේ ගනුගන්  අිළ ආරිඹහනු හර්ධන ඵළහකු ඹ ග ක 

ඇගභරිකන් ගඩොරර් මිලිඹන 400ක් විඹදේ කයරහ තිගඵනහ.            

ශ්රීව රහකහ යහඹ අධිකහරිඹ  ඇගභරිකන් ගඩොරර් මිලිඹන 100ක 

දහඹක කඹක් රඵහ දී තිගඵනහ. ඒ හග භ ජහත—න්තය ඵවලු 

ඳර්ඹන්තඹ -CICT- චීන භහගභක් භ  ඒකහඵ්ගධ ගමින්, නළේ 

ගභගවඹවීභ, අනිකු ක ඳවසුකේ ළරසීභ ඹන ගේ රිඹලු ක යුතු 

ේඵන්ධගඹන් රිඹඹ  15ක අයිතිඹ අඳ අතගර් තඵහ ගගන 

තිගඵනහ. ඒ හග භ  BOT system එක ඹ ග ක, අවුරුදු 35ක 

කහරඹකදී නළත ක ගේක ශ්රීව රහකහගේ  කකභක් ඵ  

ඳරිර්තනඹ වීභ තුිතන් අගේ යගට් ජනතහග  අනහගතග  

සුයක්ෂිතබහඹක් ඇති කයනහ.   

මූරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, ඒ හග භ, ගේ ිලඹ කඩනඹ 

වදහ ගේ නගකො  අිළ නළග නහිය ඳර්ඹන්තග  රිඹඹ  45ක, 

50ක ඳභණ ළඩ අන් කය තිගඵනහ. 2014 අගප්රලරල් භහග දී 

නළ ග නහිය ඳර්ඹන්තඹ ක ගේ ආකහයගඹන්භ අිළ වි ත කයනහ. 

නළ ග නහිය ඳර්ඹන්තඹ ගනුගන් -එහි රිඹලුභ ඹන්ගත්රනෝඳකයණ 

ව එහි  අනිකු ක රිඹලුභ ක යුතුර - විඹදේ කයන මුදර 
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ඳහර්ලිගේන්තු 

ඇගභරිකන් ගඩොරර් මිලිඹන 150ක් ගනහ. ඒ අනු ශ්රීව රහකහ 

යහඹ අධිකහරිග  ජඹ ඵවලු ඳර්ඹන්තඹ හග භ,  නළග නහිය 

ඳර්ඹන්තඹ ක ේපූර්ණගඹන්භ -රිඹඹ  රිඹඹක්භ-  ශ්රීව රහකහ යහඹ 

අධිකහරිඹ තු  කකභක් ඵ  ඳරිර්තනඹ ගනහ. ගභගවභ 

තභයි අිළ තයගකහරි කඹක් ඇතුශත  ිලයුු  ගමින් ඳතින්ගන්. 

ගභහිදී අිළ ගඳෞ්ගගලික අහලඹ ක භ  තයග කයමින්, ගඳෞ්ගගලික 

අහලඹ ඒකහඵ්ගධ කය ගගන ගරෝකඹ ක එක්ක  කයන ගනු 

ගදනුලින් බිභ ළග න්ගන් නළති,  ගේ වහ භහනභ තයග 

කයන ගේ කරහඳග , ගරෝකග  අනිකු ක  යහඹඹන් භ  අඳ  ඒ 

ඳවසුකේ රන්න  පුු න් ත ක කඹක් අද අිළ ඇති කය ගගන 

තිගඵනහ. ඒ හග භ අගේ ගකොශම යහඹ භ   

හන්දනහ කභක ඵරනගකො  නළක්  අගේ ඳර්ඹන්තඹ  

ගගනළල්රහ නළත ආනඹනඹ, අඳනඹනඹ කයන්න ඹන ගරහ 

ගළන ක අිළ වළභ ගරහගේභ ගොඹහ ඵරනහ. ඳහු ගිඹ  කහරග  

තිබුු  ගදොමකය ඹන්ත්රන ගනු  අද නවීන ඹන්ත්රන සත්රන ඳහවිච්ික 

කයමින්, නවීන  තහක්ණඹ උඳගඹෝගී  කය ගගන එක  යක  

ඵවලුේ 24ක් ගගොඩ ඵෆභ  ව ඳළ වීභ  අද අඳ  පුු න්කභ රළබී 

තිගඵනහ. ඒ වහ අල—  කයන  ගදොමකය ඹන්ත්රන අද අඳ   

තිගඵනහ.  ගේ ිලඹ කඩනඹ අහනග   භසත නහවික 

ඳ්ගධතිග  ගභගවයුේ භළිලරි අිළ වදහ තිගඵනහ. ඒ ගභගවයුේ  

භළිලරිගඹන් මුු  රහකහගේභ නහවික ක්ගරත්රනඹ  තුශ  ඇතුු  ගන,  

ිළ  ගන  නළේ ිළිතඵ නහවික ගක්න්ද්රාසථහනඹක් ගමින් ව  

අගේ ය  වයවහ ිලගන අනිකු ක  නළේර  අල— කයන ඳවසුකේ 

රසමින් ඒ ක යු කත ඉටු කයන්න ක  අද අඳ   පුු න්කභ රළබී 

තිගඵනහ.  ඒ  කරුු  ටික බඹ  නළති අඳ  කිඹන්න පුු න්.   

මූරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, ඊග  ිලනග  ඳළති විහදඹ  

ේඵන්ධ ගනොවුණ ක අඳ  එක්තයහ  කහයණඹක් ගළන  අවන්න 

රළබුණහ.   ගකොශම යහඹ  වි ත කිරීගේ උ කග දී ජහතික ගීඹ  

ගහඹනහ කගශර නළවළ කිඹහ කථහ ගරහ තිබුණහ. විඳක්ඹ කහයණහ 

ගවොඹ ගවොඹහ ඹමින් වේඵන්ගතො  යහග  ගල් තිගඵනහඹ 

කිේහ; වේඵන්ගතො   යහඹ  ිළහිනුේ ත හකඹක්ඹ කිේහ; 

වේඵන්ගතො   යහඹ  භහු  ඵහන්න ගවොයි  කිඹහ  කිේහ. එගවභ 

කිේ, එගවභ  විගේචනඹ  කශ ඒ යහග   භහු  ඵහන්ගන් නළවළ, 

මූරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි. ගේ න වි  වේඵන්ගතො  යහඹ  

නළේ 96ක්  ඇවිල්රහ තිගඵනහ. ඒ හග භ හවන 35,317ක් 

ගගන්හ තිගඵනහ. හවන 14,655ක් වහ ප්රලතිඅඳනඹන ක යුතු 

කයමින් ගේ යහඹ ජඹග්රාවණඹ කය තිගඵනහ.  එළනි ත ක කඹක් 

තිබිඹදී අිළ ගකොශම යහඹ වළදුහභ, ඒක  දයහගගන ඉන්න ඵළරි 

අද  විඳක්ඹ එගවභ කිඹනහ. විඳක් නහඹකතුභහ ප්රලමුඛ  

විඳක්ග   වළභ භන්ත්රීයඹකු භ අිළ ගේ උ කඹ   එන්නඹ, 

ඇවිල්රහ ඵරන්නඹ කිඹහ ආයහධනහ කශහ. උග්ග  ගගෝල්ගෂරස 

ිළට් නිග  ඇවිිලන ගකො  භවහ තහේඳඹක් ඵළරහ තිගඵන එක ිලවහ 

ගේ  ඳළ කගතන් ඉගගන ඵරනහ   ළඩිඹ,  තහේඳඹ ඇතුගශර 

ගභොනහද  තිගඵන්ගන් කිඹහ එවහ  ඳළ කගතන් ගිහින් ඵරන්න.  

තභ ගගෝල්ගෂරස ිළට් නිඹ  ගඳගනන තහේඳඹ ිලවහ ඵරරහ 

විතයයි කථහ කයන්ගන්. ඒ උ කග දී ජහතික ගීඹ ගහඹනහ 

ගනොකශහඹ කිඹන එක තභයි අද ගේ අඹ භහත කහ  අයගගන 

තිගඵන්ගන්. මූරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, ශ්රීව රහහර්ඹ ජහතිඹ , 

ජහතික ගීතඹ , ජහතික ගකොඩිඹ  න ඳණක් දුන්නහ නේ, ජහතිඹ 

ආයක්හ කශහ නේ, ඒක කගශර ගන කිරි ගකනකු ගනොගයි, 

අතිගරු භහින්ද යහජඳක් ජනහධිඳතිතුභහඹ කිඹරහ අඳ  

අභිභහනගඹන් යුතු කිඹන්න පුු න්. ජහතික ගීඹ ගළන අවන 

එක් ක ජහතික ඳක්ඹ අද ගේ බහගේ නිරු කතයයි. එක් ක 

ජහතික ඳක්ග  අඹ අද ගේ ගරු බහගේ ඇ කග ක ක නළවළ. 

මූරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, විඹ බහය අභහත—යඹහ වළටිඹ  

භහ තුටු ගනහ, ගකොශම දකුණ යහඹ හර්ථක යහඹක් ගරහ 

තිබීභ ගළන. එඹ හර්ථක යහඹක් කිඹන්ගන් ඇයි? ඒ ගළන කථහ 

කයන්න ගේ ගරු බහගේ විඳක්ග  එක භන්ත්රීයඹකු ක අද 

නළවළ. වරි නේ ගේ බහ කල් තඵන විහදඹ අසථහගේ ඔවුන් 

ඉන්න ඕනෆ. ඉරහ, ළයිල ග්ගල් තිගඵනහ නේ ඒහ ගළන ක, ගේ 

යහඹ චීනඹ  විකුණහ තිගඵනහ නේ ඒ  ගළන ක, අඳ  ගේ 

ගනුගන් ගගන්න භවහ ණඹ ඵයක්  තිගඵනහ නේ ඒහ 

ගගන ක්රනභගේදඹ ගළන ක අගඳන් අවන්න තිබුණහ.  නමු ක ඒ අඹ 

කදහ ක ඒහ අවන්න ගේ ගරු බහගේ ඉන්ගන් නළවළ. භහ ගරු 

ගජ්. ශ්රීව යහගහ භන්ත්රීතුභහ  සතුතින්ත ගනහ, එතුභහ එක් ක 

ජහතික ඳක්ඹ නිගඹෝජනඹ කයන භන්ත්රීයඹකු වළටිඹ  යගට් 

හර්ධනඹ ේඵන්ධගඹන් ඇ කත ඇති ළටිගඹන් දළකරහ කථහ 

කයපු එක ගළන. ගභහි ටිනහකභ ගළන එතුභහ ගඵොගවොභ අගඹ 

කයරහ කථහ කශහ. එතුභහ ඒක අගඹ කයරහ කථහ කශ ක ගන කිරි 

ගකනකු  පුු න්කභක් රළබුගණ් නළවළ ඒ ගළන කථහ කයන්න. 

මූරහනහ රඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, අද ජහතික ගීඹ ගළන කථහ 

කයන එක් ක ජහතික ඳක්ග  භන්ත්රීරු භළදච්ිකගඹන් එවහ 

ඳළ කත  ගිහිල්රහ -භභ ඒ භන්ත්රීතුභහග  නභ කිඹන්ගන් නළවළ, අද 

ජීතුන් අතය නළති නිහ- ජහතික ගීඹ ගහඹනහ කයනහ ගනු  

ගභොනහද කගශර? ගේු ිළල්ගල් ප්රලබහකයන් ඉිලරිිළ  ඊශහේ ගකොඩිඹ 

ඔන ගකො , ඳහල්ර  ඊශහේ ගකොඩිඹ ඔහ ඊශහේ ගීතඹ 

ගහඹනහ කයන ගකො  හි නභහ ගගන හි පු භන්ත්රීරු, ඇභතිරු 

තභයි එක් ක ජහතික ඳක්ග  රිටිග . ඒ හග භ  හභ හකච්ඡහ 

කයරහ ශ්රීව රහකහගේ ගකොඩිඹ නළති ඊශහේ ගකොඩිඹ විතයක්  

ගේඹ උඩ තඵහගගනයි යනිල් වික්රනභරිහව භව කභඹහ එදහ ගේ ය  

ගඵදහ ගන් කයන ගිවිසුභ  අ කන් ගකරුගේ. එගවභ ක යුතු 

කයපු වික්රනභරිහව භව කභඹහයි, එතුභහග  ගගෝරගඹෝයි අද අවනහ, 

''ජහතික ගීඹ ගහඹනහ කශහද?'' කිඹරහ. ජහතික ගීඹ ගහඹනහ කයන්න 

ඕනෆ වළභ අසථහකභ  ගහඹනහ කයන්න ආණ්ඩුක් වළටිඹ  අිළ 

ඵළඳී රිටිනහ. ඒක අගේ යුතුකභ; ගර්භ. ඒ උ ක බහ ගළන 

ගවොඹරහ ඵරන්න ඕනෆ, ඒ ක යුතු ගකගයන ආකහයඹ ගවොඹන්න 

ඕනෆ. ිළහිනුේ ත හකඹක් වි ත කයන අසථහකදී නේ භවය 

වි  ජහතික ගීඹ ගහඹනහ කයන්න ඵළරි ගයි.  ගභොකද, ඔක්ගකෝභ 

අඹ ඉන්ගන් තුගර් නේ ගකොගවොභද ජහතික ගීඹ කිඹන්ගන්? ඒක 

ගළන කල්ඳනහ කයන්න ඔු ක් නළති ගේ එක් ක ජහතික ඳක්ඹ 

අද කථහ කයනහ, ගේ යගට් නිදව ගළන. එගවභ කථහ කයන්න 

එතුභන්රහ  අයිතිඹක් නළවළ.   

අිළ 2013 ර්ග දී  මිලිඹන 4.3ක ඵවලුේ ගභගවඹනහ.                     

ශ්රීව රහකහ යහඹ අධිකහරිඹ වළටිඹ  අිළ 2020 න ගකො  ඉරක්ක 

වගත ළඩ ිළිතගශක  ඹන්න ළරසුභක් වදරහ තිගඵනහ. අඳ 

2020 න ගකො  ජඹ ඵවලුේ ඳර්ඹන්තඹ, නළ ග නහිය ඳර්ඹන්තඹ 

ඹන ඳර්ඹන්ත ඒකයහශී කයමින් මිලිඹන 10 ක, 12 ක අතය 

ප්රලභහණඹකින් ඵවලුේ ගභගවඹවීගේ ඉතහභ  ප්රලඵර ඉරක්කඹක් 

දක්හ ඹන්න ක යුතු කයනහ. ගේ න ගකො  ඉන්ිලඹහගේ ඵවලුේ 

ගභගවඹවීගේ ප්රලභහණඹ මිලිඹන 7යි. 2020 න ගකො  ඉන්ිලඹහ 

අඳ  ඩහ ඉිලරිඹ  ඹයි, භවහ  විලහර ය ක් වළටිඹ ; යහඹල් 

ගගොඩක් තිගඵන ය ක් වළටිඹ . නමු ක ගේ තුශ මිලිඹන 10ක, 

12ක ඵවලුේ ගභගවඹවීගේ වළකිඹහ අඳ  රළගඵනහ.  

ගකොශම යහග  දළන  රැකිඹහ කයන හඛ—හ  ඩහ,  ජුභ 

යහඹ ක එක්ක ේඵන්ධ ගමින් තභන්ග  ජීවිතඹ ගළ  ගහ 

ගන්නහ මිනිසුන් ගණන රක් ගදකවභහය දක්හ ළඩි ගරහ 

තිගඵනහ, මූරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි. ගකොශම යහග  

ගරක හඛ—හ දහවතයදවක  කිට්ටුයි. ගකොශම යහඹ ඇතුශත 

තිගඵන ඔක්ගකෝභ ආඹතන ග කගතො ක ඒහග  ගරකගඹෝ 

වළ දවක් ඳභණක් ඉන්නහ. ඒ ග ට්ටුලින් වළභ දහභ 

වළ දවක් ඇතුශ  ඹනහ; එිතඹ  එනහ. ඒ විතයක් ගනොගයි. 

ිළ ත ඉගගන ගේ යහඹ  ගරහ ළඳයුේ රන හඛ—හ ක 

එක්ක ඵරන ගකො  ගේ යගට් රක් ගදකවභහයක ඳභණ ිළරික් 

ගේ යහගඹන් ජී ක ගනහ. ගකොශම තිබුු  යහඹ ගභන් තුන් 
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ගුණඹක් ගරොකු යහඹක් වළගදනගකො , රහකහගේ ජන ගවනගඹන් 

රක් වඹක , වඹවභහයක  ඳභණ ඒ යහගඹන් ජී ක ගන්න 

පුු න් ත ක කඹක් ඇති කිරීභ අතිගරු භහින්ද යහජඳක් 

ජනහධිඳතිතුභහ රඵපු ජඹග්රාවණඹක්, ඒ හග භ අනහගතඹ 

ගනුගන් කයපු ආගඹෝජනඹක් කිඹන එක අිළ කිඹන්න ඕනෆ. 

අඳ  ඒ ගළන තුටු ගන්න පුු න්.  

අගේ නහඹකඹහ ගේ යගට් රිතිඹභ ගනස කශහ මූරහනහරඪ 

ගරු භන්ත්රීතුභනි. අිළ ඒ ගළන තුටු ගනහ. අගේ යහජ— නහඹකඹහ 

ගකොගවොභද ගේ යගට් රිතිඹභ ගනස කගශර?  එතුභහ අසථහ 

තුනකදී ගේ යගට් රිතිඹභ ගනස කශහ. ගකොගවොභද ගනස 

කගශර?  2009 ගනොළේඵර් භහග  19ළනි දහ   ගඳය ගේ යගට් 

රිතිඹභ අගේ පුහික දරුන්   අිළ  ගකොගවොභද ගඳන්නුගේ?  

අගේ පුතහ, "තහ කග ක ගේක ද රහකහගේ රිතිඹභ?" කිඹරහ 

ඇහුහභ අිළ ගඳන්නහ. දරුහ අවනහ, "ගකොතළනද 

කන්කන්තුගර් තිගඵන්ගන්?" කිඹරහ. අිළ ගභන්න කිඹරහ 

ගඳන්නහ. දරුහ කිලිගනොච්ිකඹ ගකොතළනද කිඹරහ අවන වි ,  

අිළ කිලිගනොච්ිකඹ තිගඵන තළන ගඳන්නහ. නමු ක කදහ ක ඒ 

දරුහ  කිලිගනොච්ිකඹ  ඹන්න උරුභඹක් තිබුගණ් නළවළ. ඒ 

දරුහ  උරුභඹක් තිබුගණ් නළවළ ඹහඳනඹ  ඹන්න.  වික්රනභරිහව 

භව කභඹහග  කහරග  ක ඹන්න වේඵ වුණහ, මූරහනහරඪ ගරු 

භන්ත්රීතුභනි. වළඵළයි, ඒ ගිග  අිළ ිළ  ය ක  ඹන විධිඹ  තභයි. 

අිළ ය  ඹන වි  ආගභන විගභන ගදඳහර්තගේතුගන් ඒ යගට්  රි  

අගේ ඳහසගඳෝට් එක ඵරනහ. එදහ ඒ හග  තභයි භළදච්ිකගඹන් 

එවහ  ඹන වළගභෝභ ගිග . ඊශහේ ත්රනසතහදීන්ගගන් ගනභ  

අයඹක් අයගගන තභයි  ඒ ඳශහත  ගිග . එදහ අගේ යගට් 

භමිගඹන් තුගනන් එකක් අඳ  තිබුගණ් නළවළ. නහවික 

ගක්න්ද්රාසථහනඹක් වුු  අගේ ය   මුහුගදන් තුගනන් ගදකක්  

තිබුගණ් නළවළ. අඳ  ගනොතිබුණ   තුගනන් එකක භමිඹ, අඳ  

ගනොතිබුණ තුගනන් ගදකක  භවහ හගයඹ නළත අගේ රිතිඹභ  

එකතු කශ එකභ නහඹකඹහ අතිගරු භහින්ද යහජඳක් 

ජනහධිඳතිතුභහඹ කිඹරහ අභිභහනගඹන් අද අිළ කථහ කයනහ, 

මූරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි.  

මූරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, ඒ හග භ නළත තහක් 

එතුභහ ගේ යගට් රිතිඹභ ගනස කශහ. ඒ ගනස කගශර ගේ 

භහග  05 ගනි දහ  කිගරෝමට ර් 6.8ක් භව මුහුද ගද  ගකොශම 

දකුු  යහග  ගනෞකහ ගභගවයුේ ඳර්ඹන්තඹ ව ිලඹ කඩනඹ 

අයගගන ගිහින්. මට ර් 30ක් ගළඹුරු භව මුහුද ගගොඩ කයමින් තභයි 

අිළ ගේ ඳර්ඹන්තඹ ඉිල කයරහ තිගඵන්ගන්.  අගේ භහධ—ගේිලන් 

එතළන  ගිඹහ. ඒ භහධ—ගේිලන් අඳ  කිේහ, ගභතළන  ආහභ අඳ  

ගේ ආලසචර්ඹ දකින්න රළගඵනහ කිඹරහ. එගවභ නේ දළන් 

ගගොඩබිභ මුහුද ඇතුශ  ගිහින් ගකොශම ප්රලග්ගලගඹන් රිතිඹභ 

ගනස ගනහ. ඒ රිතිඹභ ගනස කිරීගේ ඊශ  මුල් ගර ක අිළ 

තිඹනහ, මූරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි.  ඇගභරිකහනු ගඩොරර් 

මිලිඹන 400ක් විඹදේ කයරහ ගේ   ිලඹ කඩනඹ ඉිල කශහ හග , 

එහි දකුු  ඳළ කගතන්  යහඹ ඉිල කශහ හග , ඉතිරි ගකො   වළභ 

දහභ මුහුදු රැිත ග ගහ තිගඵන්න ගදන්ගන් නළති ගරෝකග  

ිලයුු  ය ල්  කශහ හග  අිළ ක ''ගකොශම යහඹ න නගයඹ'' 

වදනහ. ගේ වහ ගගොඩ  කයන ේපූර්ණ ප්රලභහණඹ අක්කය 

580ක් මූරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි. අද ගකොශම නගයග  

ගරොකු තදඵදඹක් තිගඵනහ. ඒ නිහ ගේ අක්කය 580 තුශ, නිහ 

හර්ර්ණ, හේපු හර්ර්ණ, ගවෝ ල් හර්ර්ණ, රීකඩහගහය ඇතුු  

ගේ රිඹලු ග්ගලින් භන්විත  ගරෝකග  රිඹලුභ හචහයක 

—හඳහය ේඵන්ධ කය ගත වළකි න භවහ ඳරිභහණ නගයඹක් අිළ 

ඉිල කයනහ. අිළ ගභඹ ගගොඩ කයන්න අවුරුදු 3යි ගත කයන්ගන්. 

ඊ  ඳසු අිළ ගේ ක යුතු අන් කයනහ. අිළ ඒ —හඳ තිඹ අන් 

කශහභ ගේ යගට් රිතිඹභ ගකොශඹින් නළත ගනස ගනහ 

අතිගරු භහින්ද යහජඳක් ජනහධිඳතිතුභහ අතින්.  

මූරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි, එතුභහ ගේ ඳළ කගතන් මුහුද 

ගගොඩ කය ගගන ඹන අතය, අගනක් ඳළ කගතන් ගගොඩහග , 

භහගේපුය භහින්ද යහජඳක් ජහත—න්තය යහඹ වදමින් ය  තුශ  

මුහුද අයගගන ආහ.  එඹ ඇතුශත යහඹක්. ගකොශම යහඹ ිළ ත 

යහඹක්.  ඒ විධිඹ  ගේ යගට් රිතිඹභ ගනස කයමින් යගට් 

ආර්ථිකඹ  ප්රලඵර ලක්තිඹක් ඇති කයරහ තිගඵනහ.  එගවභ නේ, 

යගට් රිතිඹභ ගනස කයමින් යගට් ද පුතුන් ගනුගන් යුතුකේ, 

ගර්ේ ඉටු කයන යහජ— නහඹකගඹක් අද අඳ  වේඵ ගරහ 

තිගඵනහ.  

ඒ යහජ— නහඹකඹහ ගගන ඹන ගේ ළඩ ිළිතගගශරදී එතුභහ 

ලක්තිභ ක කයමින් ගේ යගට් ජනතහ රඵහ ගදන වගඹෝගඹ  

අගේ ක තගේදීබහඹ ඳශ කයන අතය, එතුභහ ගනුගන් ගේ 

ගර්භ දයන විඹ බහය අභහත—යඹහ වළටිඹ  ඒ යුතුකභ ගර්භ 

ඉටු කිරීභ  කළඳ ගන ඵ ක වන් කයන්න කළභළතියි. ගකොශම 

දකුණ යහඹ ේඵන්ධගඹන් අද බහ කල් තඵන අසථහගේ 

ගඹෝජනහ ඉිලරිඳ ක කශ අගේ ගරු අසර් භන්ත්රීතුභහ  භග  

ගගෞයඹ ව සතුතිඹ පුද කයන අතය,  ගේරහ රඵහ දීභ 

ේඵන්ධගඹන්  මූරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුභනි ඔඵතුභහ  ක භග  

සතුතිඹ පුද කයනහ. 

 
මූරහනහරඪ භන්ත්රීතුභහ 
(ஷனஷரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ගකොශම දකුණ යහඹ හර්ථක අන්දමින් හර්ධනඹ කිරීභ 

ේඵන්ධගඹන් කු තය ිලසත්රිuක් භන්ත්රීයඹකු ලගඹන්  භහග  

ශුබහශිහනඹද ඔඵතුභහ  ිළිතගන්නහ. 

 
ප්රලලසනඹ විභන රිලන්, බහ ේභත විඹ. 
றணர றடுக்கப்தட்டு ற்தக்வகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
ඳහර්ලිගේන්තු ඊ  අනුූලර අ. බහ. 7.00 , 2013 අගගෝසතු 08 

න බ්රේවසඳතින්දහ අ. බහ.1.00 න ගතක් කල් ගිග ඹ. 
அன்தடி தற. த. 7.00 றக்கு தரரளுன்நம், 2013 ஏகஸ்ட் 08, 

றரக்கறஷ தற. த. 1.00 றஷ எத்றஷக்கப்தட்டது. 

Adjourned accordingly at 7.00 p.m. until 1.00 p.m. on Thursday, 

08th August, 2013.  
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දහඹක මුදල් : ඳහර්ලිගේන්තු විහද හර්තහර හර්ෂික දහඹක මිර රු. 2178කි. ිළ ඳතක් ගගන්හ ගළනීභ අල—  
නේ ගහසතු රු. 18.15කි. තළඳළල් ගහසතු රු. 2.50කි. ගකොශම 6, කිරුශඳන, ඳහභහකඩ ඳහය, අහක 102, 
ිළඹරිරි ගගොඩනළගිල්ගල් යජග   ප්රලකහලන  කහර්ඹහහලග   අධිකහරී  ගත  ෆභ  ර්ඹකභ  ගනොළේඵර්           
30 දහ   ප්රලථභ දහඹක  මුදල් ගගහ ඉිලරි ර්ග  දහඹක කඹ රඵහ ගගන විහද හර්තහ රඵහගත වළකිඹ.  

නිඹමිත ිලගනන් ඳසු  එනු රඵන දහඹක ඉල්ලුේ ඳ ක බහය ගනු ගනොරළගේ. 
 
 
 
 
 
 
 
 

சந்ர ; யன்சரட் அறகர அநறக்ஷகறன் தடரந் சந்ர தௐதர 2,178. யன்சரட் ணறப்தறற தௐதர 18.15. தரற் 

வசனவு தௐதர 2.50. தடரந் சந்ர தொற்தரக அத்றட்சகர், அசரங்க வபறதௌட்டலுனகம், இன. 102, 

தறசறநற கட்டிடம், தரன்கஷட வீற, கறதபப்தஷண, வகரளம்தை 6 ன்ந றனரசத்றற்கு அதப்தற தறறகஷபப்  

வதற்தக்வகரள்பனரம். எவ்ஶரரண்டும் ம்தர் 30 ஆந் ஶறக்கு தொன் சந்ரப்தம்  

அதப்தப்தட ஶண்டும். தறந்றக் கறஷடக்கும் சந்ர றண்ப்தங்கள்  

ற்தக்வகரள்பப்தடரட்டர. 
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අ. බහ. 1.00  ඳහර්ලිග ්දතු රැස විඹ. නිගඹෝජා  කථහනහඹකතුභහ 

[ගරු ච්දයුභ වීයක්ගකොදි භවතහ]  මරහනහරූඪ විඹ. 
  

தரரளுன்நம் தற.த. 1.00 றக்குக் கூடிது.  

தறறச் சதரரகர் அர்கள்  [ரண்தைறகு  சந்ற வீக்தகரடி] 

மனம கறத்ரர்கள். 
 

  The Parliament met at 1.00 p.m. MR. DEPUTY SPEAKER [THE 

HON. CHANDIMA WEERAKKODY] in the Chair. 

 
ප්රනිනාහ : ගරු නලි්ද නිර්දත ඵණ්ඩහය 
විගේයත්න ජඹභව හිටිවහමිරහගේ භවතහ 
உதறப்தறரம் : ரண்தைறகு லின் 

றனந் தண்டர றஜேத்ண ேய 

யறட்டியரறனரஜக  
AFFIRMATION: HON. NALIN NILANTHA 

BANDARA WIJERATHNE JAYAMAHA 

HITIHAMILAGE 

 
ගරු නලි්ද නිර්දත ඵණ්ඩහය විගේයත්න ජඹභව හිටිවහමිරහගේ 

භවතහ නීින ප්රනකහය ප්රනිනාහ දී ග ඹ භත ිනබ ගඳොගතහි අත්්ද 
කගශේඹ.    

 

ரண்தைறகு லின் றனந் தண்டர றஜேத்ண ேய 

யறட்டியரறனரஜக, சட்டத்றணரல் ஜண்டப்தட்டரத 

உதறப்தறரம் தசய்து சதரதேடத்றலிதந் தைத்கத்றல் 

மகதரப்தறட்டரர்.                 
 

Hon. Nalin Nilantha Bandara Wijerathne Jayamaha Hitihamilage 
made and subscribed the Affirmation required by Law; and signed the 

Book at the Table.  

 
ජනහධිඳිනතුභහගග්ද රත් ්දගේලඹ 
சணரறதறறடறதந்து ந் தசய்ற 

MESSAGE FROM THE PRESIDENT 

 
 

භවජන ආයක්ක ප්රනකහලනඹ 
ததரதுசணப் தரதுகரப்தைப் தறகடணம் 

PUBLIC SECURITY PROCLAMATION 

 
 

නිගඹෝජා කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ඳවත ව්ද ්දගේලඹ අිනගරු ජනහධිඳිනතුභහගග්ද ගරු 

කථහනහඹකතුභහ ගත රළබී ිනගඵනහ.  

නිගේදන 
அநறறப்தைக்கள் 

ANNOUNCEMENTS 

 

I 
 

කථහනහඹකතුභහගේ විනකඹ 
சதரரகது சரன்தம 

SPEAKER'S CERTIFICATE 
 

නිගඹෝජා කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 
ශ්රී  රංකහ ප්රනජහතහ්ද්රිික භහජහදී ජනයජගආ ආණ්ක්රමභ 

ාසථහගේ 79 ළනි ාසථහ අනු, 2013 අගගෝසතු භ 07 

න යුන ගරු කථහනහඹකතුභහ විසි්ද ශ්රී  රංකහ විලිලිඵර 

(ංගලෝධන) ඳනත් ගකටු ඳගතහි විනකඹ  ව්ද කයන රද 

ඵ ද්දනු කළභළත්ගතමි. 
 

II 

ඳහර්ලිග ්දතු ක යුතු ිළිතඵ කහයක බහ රැසවීභ ව  
ගත්මේ  කහයක බහ රැසවීභ 

தரரளுன்ந அலுல்கள் தற்நற குள ற்தம் 

தரறவுக்குளக் கூட்டங்கள்  
MEETINGS OF COMMITTEE ON PARLIAMENTARY BUSINESS 

AND COMMITTEE OF SELECTION 
 

නිගඹෝජා කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 
අද යුන ඳස රු 2 . 30  ඳහර්ලිග ්දතු ක යුතු ිළිතඵ  කහයක 

බහගේ රැසවීභක් ද, ඉ්ද අනතුරු ගත්මේ  කහයක බහගේ 
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“ශී්රා ලා ා ානාපතප  

இனங்மக சணரறதற 

President of Sri Lanka 
 

 
අංකඹ : ජීගේඑල්/308 

2013 අගගෝසතු භ 03 න 
යුන 
ගකොශම දී ඹ. 

 
ගරු කථහනහඹකතුභනි, 

 
(40 ළනි අධිකහයඹ ව) භවජන ආයක්ක ආාහඳනගත් 12 ළනි ග්දිනඹ 

ඹ ගත් නිකුත් කයන රද ප්රනකහලනගඹ්ද භහ විසි්ද ශ්රී  රංකහගේ ්දනේධ 
වමුදහර සිඹලුභ හභහජිකයි්ද යුයිග්ද සිඹලුභ ඳරිඳහරන යුස්රිික්ක තුශ රීමඹ 
ගේඹ වහ කළන රදී. 

 
ඉවත කී ප්රනකහලනඹ නිකුත් රීමේභ  ගවේතු ්රාසතහදඹ ව ඹ  භවජන 

කළශඹීභක් ළශළක්වීභ ව භළඩ ඳළළත්වීභ ිළණි ඵ ඳහර්ලිග ්දතු ගත 
දළනු  ගදනු රළගේ. 

 
   
 
 
 
 
 භහි්දද යහජඳක් 
 ජනහධිඳින" 



ඳහර්ලිග ්දතු 

රැසවීභක් ද, ගරු කථහනහඹකතුභහගේ නිර කහභයගආදී, 

ඳළළත්වීභ  නිඹමිත ඵළවි්ද ඒහ  ඳළමිණ වබහගි න ගර එභ 

කහයක බහර ගරු භික භ්දත්රීා සිඹලු ගදනහ භ ගභයි්ද දළනු  

දීභ  කළභළත්ගතමි. 

 
ලිිළ ගල්ඛනහයුඹ ිළිතගළ්දවීභ 

சர்ப்தறக்கப்தட்ட தத்றங்கள் 
PAPERS PRESENTED 

 
ගරු යුග්දස ගුණර්ධන භවතහ (ජර ඳහදන වහ 
ජරහඳවන අභහතාතුභහ ව ආණ්ක් ඳහර්ලසගආ ප්රනධහන 
ංවිධහඹකතුභහ) 
(ரண்தைறகு  றஜணஷ் குர்ண - லர்ங்கல், 

டிகரனமப்தை அமச்சதம் அசரங்கத் ப்தறன் 

தொற்ஜகரனரசரதம்)  

(The Hon. Dinesh Gunawardena - Minister of Water Supply 

and Drainage and Chief  Government Whip) 

ගරු නිගඹෝජා කථහනහඹකතුභනි, අග්රාහභහතාතුභහ ව බුේධ 

ලහන වහ ආගමික ක යුතු අභහතාතුභහ ගනුග්ද භභ 2012 

ර්ඹ වහ රංකහ ඵළංකුගේ හර්ෂික හර්තහ ඉයුරිඳත් කයමි.  

ගභභ හර්තහ මුදල් වහ රමභ ඳහදන ක යුතු ිළිතඵ 

උඳගේලක කහයක බහ  ගඹොමු කශ යුතුඹළයි භභ ගඹෝජනහ 

කයමි. 
 
 

ප්රනලසනඹ විභන රයු්ද, බහ  භත විඹ. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

2012 ර්ඹ වහ ඹහඳනඹ යුස්රිික් ගල්ක  කහර්ඹහරගආ හර්ෂික කහර්ඹ 

හධන වහ ගිණු  හර්තහ.- [යහජා ඳරිඳහරන වහ සගේල ක යුතු අභහතා ගරු 

ඩේලිේ.ඩී.ගේ. ගගනවියත්න භවතහ ගනු  ගරු යුග්දස ගුණර්ධන භවතහ]  

 
බහග ඹ භත ිනබිඹ යුතුඹයි නිගඹෝග කයන රදී. 
சதரதேடத்றல் இதக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 
 

 

 

ගරු යුග්දස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்தைறகு  றஜணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු නිගඹෝජා කථහනහඹකතුභනි, අධිකයණ අභහතාතුභහ 

ගනුග්ද භභ 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 ව 2010 ර් 

වහ ශ්රී  රංකහ විනිලසචඹකහයයඹ්දගේ ආඹතනගආ හර්ෂික 

හර්තහ ඉයුරිඳත් කයමි.  

ගභභ හර්තහ අධිකයණ ක යුතු ිළිතඵ උඳගේලක කහයක 

බහ  ගඹොමු කශ යුතුඹළයි භභ ගඹෝජනහ කයමි. 
 

 
ප්රනලසනඹ විභන රයු්ද, බහ  භත විඹ. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
 

ගරු යුග්දස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்தைறகு  றஜணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු නිගඹෝජා කථහනහඹකතුභනි, කර්භහ්දත වහ හණිජ 

ක යුතු අභහතාතුභහ ගනුග්ද භභ 2011 ර්ඹ වහ ශ්රී  රංකහ 

ගේකර්භ ව ඇෙලු  ආඹතනගආ හර්ෂික හර්තහ ඉයුරිඳත් 

කයමි.  

ගභභ හර්තහ කර්භහ්දත වහ හණිජ ක යුතු ිළිතඵ 

උඳගේලක කහයක බහ  ගඹොමු කශ යුතුඹළයි භභ ගඹෝජනහ 

කයමි. 
 

ප්රනලසනඹ විභන රයු්ද, බහ  භත විඹ. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

2012 ර්ඹ වහ නළත ඳයුංික රීමේග  අභහතාහංලගආ කහර්ඹ හධන 
හර්තහ වහ හර්ෂික ගිණු .-  [නළත ඳයුංික රීමේග  අභහතා ගරු ගුණයත්න 
වීයගකෝ්ද භවතහ ගනු  ගරු යුග්දස ගුණර්ධන භවතහ]  

 

බහග ඹ භත ිනබිඹ යුතුඹයි නිගඹෝග කයන රදී. 
சதரதேடத்றல் இதக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 
 

ගරු යුග්දස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்தைறகு  றஜணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු නිගඹෝජා කථහනහඹකතුභනි, යහජා  ඳත් වහ ාහඹ 

ංර්ධන අභහතාතුභහ ගනුග්ද භභ 2009 ර්ඹ වහ ශ්රී  

රංකහ යහජා ළවිලි ංසථහගේ හර්ෂික හර්තහ ඉයුරිඳත් කයමි.  

ගභභ හර්තහ යහජා  ඳත් වහ ාහඹ ංර්ධන ක යුතු 

ිළිතඵ උඳගේලක කහයක බහ  ගඹොමු කශ යුතුඹළයි භභ 

ගඹෝජනහ කයමි. 
 

ප්රනලසනඹ විභන රයු්ද, බහ  භත විඹ. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
ගරු යුග්දස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்தைறகு  றஜணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු නිගඹෝජා කථහනහඹකතුභනි, විලිලි ංගේල වහ ගතොයතුරු 
තහක්ණ අභහතාතුභහ ගනුග්ද භභ 2011 ර්ඹ වහ ශ්රී  
රංකහ ගතොයතුරු වහ ්දනිගේදන තහක්ණ නිගඹෝජිතහඹතනගආ 
හර්ෂික හර්තහ ඉයුරිඳත් කයමි.  

ගභභ හර්තහ විලිලි ංගේල වහ ගතොයතුරු තහක්ණ ක යුතු 

ිළිතඵ උඳගේලක කහයක බහ  ගඹොමු කශ යුතු ඹළයි භභ 

ගඹෝජනහ කයමි. 
 
ප්රනලසනඹ විභන රයු්ද, බහ  භත විඹ. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

2012 ර්ඹ වහ විලිලි ංගේල වහ ගතොයතුරු තහක්ණ අභහතාහංලගආ 
කහර්ඹ හධන හර්තහ. - [විලිලි ංගේල වහ ගතොයතුරු තහක්ණ අභහතා ගරු 
යංජිත් සිඹමරහිළටිඹ භවතහ ගනු  ගරු යුග්දස ගුණර්ධන භවතහ]  

 

බහග ඹ භත ිනබිඹ යුතුඹයි නිගඹෝග කයන රදී. 
சதரதேடத்றல் இதக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 
 

ගඳත්  
தக்கள் 
PETITIONS 

 

ගරු භහි්දද ඹහඳහ අගේර්ධන භවතහ (කෘෂිකර්භ 

අභහතාතුභහ) 
(ரண்தைறகு யறந் ரப்தர அஜதர்ண - கத்தரறல் 

அமச்சர்) 

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena - Minister of 

Agriculture) 

ගරු නිගඹෝජා කථහනහඹකතුභනි, භභ යත්භගල්, ගනළු ළ 
රේගහි ඳයුංික වී.ජී.ඒ. ජඹගේකය භවතහගග්ද රළබුණු 
ගඳත්භක් ිළිතග්දමි. 
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[ගරු නිගඹෝජා කථහනහඹකතුභහ] 
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ගරු රක්ෂ්සභ්ද ඹහඳහ අගේර්ධන භවතහ (ආගඹෝජන 
ප්රනර්ධන අභහතාතුභහ) 
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் ரப்தர அஜதர்ண - தொலீட்டு 

ஊக்குறப்தை அமச்சர்) 

(The Hon. Lakshman Yapa Abeywardena - Minister of 

INVESTMENT PROMOTION) 

ගරු නිගඹෝජා කථහනහඹකතුභනි, භභ ඳවත ව්ද ගඳත්  

ගදක ිළිතග්දමි. 

(1) කළකණලිය, ත් නිසඳහදන වහ ගෞඛා 
ගදඳහර්තග ්දතුගේ යුස්රිික් කහර්ඹහරගඹහි ගේඹ කයන 
ජී.ඒ.එච්.එල්.එ . විජඹංල භවතහගග්ද රළබුණු ගඳත්භ; 
ව 

(2) උඹ්දගගොඩ, කයගගොඩ, නහයංගර "සිතුමිණ" නිගහි 
ඳයුංික ගක්.ඒ. සිරි ඳහර භවතහගග්ද රළබුණු ගඳත්භ. 

 
ඉයුරිඳත් කයන රද ගඳත්   භවජන ගඳත්  ිළිතඵ කහයක 

බහ  ඳළරිඹ යුතු ඹයි නිගඹෝග කයන  රදී. 
சர்ப்தறக்கப்தட்ட தக்கமபப் ததரதுதக் குளவுக்குச் சரட்டக் 

கட்டமபறடப்தட்டது. 

Petitions ordered to be referred to the Committee on Public 

Petitions. 

 

ප්රනලසනර  හිකක ිළිතතුරු 
றணரக்களுக்கு ரய்தோன றமடகள் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 

නිගඹෝජා කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ප්රනලසන අංක 1 - 2927/'12 - (1), ගරු බුේධික ඳිනයණ භවතහ. 

 
ගරු බුේධික ඳිනයණ භවතහ 
(ரண்தைறகு தைத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ගරු නිගඹෝජා කථහනහඹකතුභනි, භහ එභ ප්රනලසනඹ අවනහ.  

 
ගරු යුග්දස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்தைறகு  றஜணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු නිගඹෝජා කථහනහඹකතුභනි, එභ ප්රනලසනඹ  ිළිතතුය- 

 
ගරු බුේධික ඳිනයණ භවතහ 
(ரண்தைறகு தைத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ගරු ඇභිනතුභනි, ිළිතතුගර් ව්ද ්දග්ද ජහිනක අධාහඳන 

ගකොමි්ද බහගේ ර්තභහන ගල්ක යඹහගේ ගතොයතුරු ද, 

නළත්න  ග  ප්රනලසනඹ ඔඵතුභ්දරහ  ගඹොමු න ගභොගවොගත් සිටිඹ 

ගල්ක යඹහගේ ගතොයතුරුද? ඔඵතුභ්දරහ ග  අසථහගේ 

ප්රනලසනඹ  කල් අයගගන ගවෝ අදහශ ිළිතතුය රඵහ ගද්දන. ගභොකද, 

ග  ප්රනලසනඹ ගඹොමු කයරහ භහ 10ක් විතය ගනහ. ග  ප්රනලසනඹ 

ඉයුරිඳත් කශ ගභොගවොගත් සිටිඹ ගල්ක යඹහ  භෆතකදී ගනස 

වුණහ.   

 
ගරු යුග්දස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்தைறகு  றஜணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු නිගඹෝජා කථහනහඹකතුභනි, ගරු භ්දත්රීාතුභහ කල් 

ගළනීභ  භ  ගඹෝජනහ කයන නිහ භහ ඒක  එකෙ නහ. ඒ අනු 

අග්රාහභහතාතුභහ ව බුේධ ලහන වහ ආගමික ක යුතු අභහතාතුභහ 

ගනුග්ද භහ එභ ප්රනලසනඹ  ිළිතතුය දීභ වහ ින ගදකක් කල් 

ඉල්රනහ. 

නිගඹෝජා කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ගරු ඇභිනතුභහ ඒ ගළන ගොඹහ ඵරහ ඉයුරිගආදී ිළිතතුය දීභ  
ක යුතු කයයි. 

 

ගරු යුග්දස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்தைறகு  றஜணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

භ  ිනගඵන එකභ බඹ, ිළිතතුරු ගද්දන කල් ගත්තහභ ඒ 
භ්දත්රීාරු්ද  ඵ්දධගඹ්ද ගනත් ගේල් සිලි න නිහයි.  
 

ගරු බුේධික ඳිනයණ භවතහ 
(ரண்தைறகு தைத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

නළවළ. එගවභ ගන අඹ ඇින.  
 

ගරු යුග්දස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்தைறகு  றஜணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

නළත ප්රනලසනඹ අව්දන ඒ අඹ එ්දග්ද නළවළ. ඉල්රහ අස 
ගනහ.  

 

ගරු බුේධික ඳිනයණ භවතහ 
(ரண்தைறகு தைத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

අිළ එගවභ ග්දග්ද නළවළ. භ  ඕනෆ කය්දග්ද ර්තභහන 

ගල්ක යඹහගේ ගතොයතුරු ගනොගයි.  
 

ප්රනලසනඹ භතු යුනකදී ඉයුරිඳත් රීමේභ  නිගඹෝග කයන රදී. 
றணரம ற்தநரத றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 
 

නිගඹෝජා කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ප්රනලසන අංක 3 - 3578/'13 - (1), ගරු සුජී ගේනසිංව භවතහ. 
 

ගරු සුජී ගේනසිංව භවතහ 
(ரண்தைறகு சுேல ஜசணசறங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

ගරු නිගඹෝජා කථහනහඹකතුභනි, භභ ඒ ප්රනලසනඹ අවනහ.  
 

ගරු යුග්දස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்தைறகு  றஜணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු නිගඹෝජා කථහනහඹකතුභනි,  මුදල් වහ රමභ  ඳහදන 
අභහතාතුභහ ගනුග්ද භභ ඒ ප්රනලසනඹ  ිළිතතුය දීභ වහ ින 
ගදකක කහරඹක් ඉල්රහ සිටිනහ.  

 

ප්රනලසනඹ භතු යුනකදී ඉයුරිඳත් රීමේභ  නිගඹෝග කයන රදී. 
றணரம ற்தநரத றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 
 

උක් ඳර්ගආණ ආඹතනඹ: ගකොශම කහර්ඹහරඹ  
கதம்தை ஆரய்ச்சற றதணம்: தகரளம்தை 

அலுனகம் 
SUGARCANE RESEARCH INSTITUTE : COLOMBO OFFICE 

 

2928/’12 

4. ගරු බුේධික ඳිනයණ භවතහ 
(ரண்தைறகு தைத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   
සීනි  කර්භහ්දත   ංර්ධන   අභහතාතුභහගග්ද   ඇස   

ප්රනලසනඹ - (1): 

(අ) (i) උක් ඳර්ගආණ ආඹතනගආ ගකොශම කහර්ඹහරඹ 
ඳත්හගගන ඹහග  අයමුණු කගර්ද; 
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ඳහර්ලිග ්දතු 

 (ii) එභ කහර්ඹහර ගගොඩනළගිල්ර වහ භහසික 
ගගනු රඵන කුලිඹ ගකොඳභණද; 

 (iii)   ගකොශම ිළහිටි එභ කහර්ඹහරගආ ගේක ංඛාහ 
ගකොඳභණද; 

           (iv) ඔවු්දගේ ළටුේ වහ දීභනහ, ලියකථන බිල්, විලිලි 
බිල් ආයුඹ ගගවීභ වහ භහසික ළඹ න මුදර 
ගකොඳභණද; 

 ඹ්දන එතුභහ ව්ද කය්දගනහිද? 

(ආ) (i) උක් ඳර්ගආණ ආඹතනඹ විසි්ද ඳසු ගිඹ ර් ඳව 
තුශදී උඳඹහ ග්දනහ රද ගස ඵලි ආදහඹභ 
හර්ෂික, ග්ද ග්ද ලගඹ්ද ගකොඳභණද; 

 (ii) ගස ඵලි එකතු රීමේභ වහ භව බහණ්ඩහගහයගආ 
අනුභිනඹ රළබි ිනගේද; 

 (iii) ඉවත ව්ද ගස ඵලි ආදහඹගභ්ද ඳර්ගආණ 
ක යුතු වහ හර්ෂික විඹද  කය ඇින මුදර 
ගකොඳභණද; 

 ඹ්දන එතුභහ ගභභ බහ  ද්ද්දගනහිද? 

(ඇ) ගනොඑගේ න , ඒ භ්දද? 

 
சலணறக் மகத்தரறல் அதறறதத்ற அமச்சமக் ஜகட்ட 

றணர: 

(அ) (i) கதம்தை ஆரய்ச்சற றதணத்றன் தகரளம்தை 

அலுனகத்ம ஜதறதன் ஜரக்கம் 

ரதன்தமத்ம்; 

 (ii) ஜற்தடி அலுனக கட்டிடத்துக்கு ரரந்ம் 

தசலுத்ப்தடும் ரடமக ரது; 

 (iii) தகரளம்தறல் அமந்துள்ப ஜற்தடி 

அலுனகத்றன் ஊறர்கபறன் ண்றக்மக 

ரதன்தமத்ம்; 

 (iv) இரக்பது சம்தபம் ற்தம் தகரடுப்தணவுகள், 

தரமனஜதசறக் கட்டங்கள், றன்சரக் 

கட்டங்கள் ஆகறற்மந தசலுத்துற்கரக 

ரரந்ம் தசனரகும் தத்தரமக 

ரதன்தமத்ம் 

 அர் குநறப்தறடுரர? 

(ஆ) (i) கதம்தை ஆரய்ச்சற றதணத்றணரல் கடந் ந்து 

தட கரனத்றதள் ஈட்டப்தட்ட தசஸ் ரற 

தரணம் தடரந் ரலறறல் தவ்ஜநரக 

வ்பவு; 

 (ii) தசஸ் ரறம றட்டுற்கு ததரதுத் 

றமநஜசரறறன் அதற கறமடத்துள்பர; 

 (iii) ஜஜன குநறப்தறடப்தட்ட தசஸ் ரற 

தரணத்றல் ஆரய்ச்சற டடிக்மக களுக்கரக 

தடரந்ம் தசனறடப்தட்டுள்ப தத்தரமக 

ரது 

 ன்தம அர் இச்சமதக்கு அநறறப்தரர? 

(இ) இன்ஜநல், ன்? 

 
asked the Minister of Sugar Industry Development:  

(a) Will he state - 

 (i) the purpose of running the Colombo office 

of the Sugarcane Research Institute; 

 (ii) the monthly rent of the aforesaid office 

building;  

 (iii) the number of employees working in the 

aforesaid office located in Colombo; and 

 (iv) the amount of money spent monthly to pay 

the salaries and allowances of them and 

telephone bills, electricity bills et cetera? 

(b) Will he inform this House - 

 (i) separately, the annual Cess tax revenue 

earned by the Sugarcane Research Institute 

in each year during the last five years; 

 (ii) whether, the approval of the Treasury has 

been obtained to collect the Cess tax; and 

 (iii) the amount of money that has been spent 

for research activities annually out of the 

aforesaid Cess tax revenue? 

(c) If not, why? 

 
ගරු රක්සභ්ද ගගනවියත්න භවතහ (සීනි කර්භහ්දත 
ංර්ධන  අභහතාතුභහ) 
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் தசதணறத்ண - சலணறக் மகத்தரறல் 

அதறறதத்ற அமச்சர்) 

(The Hon. Lakshman  Senewiratne - Minister of Sugar 

Industry Development) 

ගරු නිගඹෝජා කථහනහඹකතුභනි, එභ ප්රනලසනඹ  ිළිතතුය 

ගභගේයි.  

(අ) (i) උක් ඳර්ගආණ ආඹතනගආ ගකොශම කහර්ඹහරඹ 
ඳත්හ ගගන ඹනු රඵ්දග්ද ඳවත ව්ද ගවේතු 
භතඹ. 

  1981 අංක 75 දයන උක් ඳර්ගආණ ආඹතන 
ඳනගත් 18න ග්දිනඹ ඳරියු සීනි ආනඹනඹ 
කයනු රඵ්දන්දගග්ද ගස ඵලි අඹ කය ගළනීභ 

  ආඹතනඹ  අලා බහණ්ඩ මිර දී ගළනීග  ක යුතු 
 ඵ්දධීකයණඹ රීමේභ 

  උක් ඳර්ගආණ ආඹතනඹ ව අදහශ විවිධ යහජා 
ආඹතන වහ ගඳෞේගලික ආඹතන 
 ඵ්දධීකයණඹ ඳවසු ිළණි. 

 (ii) රුිළඹල් රක් ඳවරී. 

 (iii) වඹ ගදගනරී. 

 (iv) ළටුේ වහ දීභනහ  රුිළඹල් 140,000.00 (රුිළඹල් 
එකසිඹ වතලිස දවක් ඳභණි) 

  ලියකථන බිල් රුිළඹල් 8,000.00 (රුිළඹල් 
අ දවක් ඳභණි) 

  විලිලිඹ වහ ජර බිල්ඳත් රුිළඹල්  25,000.00 
(රුිළඹල් විසිඳ්ද දවක් ඳභණි) 

(ආ)  (i) 
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[ගරු බුේධික ඳිනයණ භවතහ] 

ර්ඹ  ගස ඵලි 
ආදහඹභ   
(රුිළඹල් මිලිඹන) 

අකුගය්ද 

2008 134.80 එකසිඹ ිනස වතයයි දලභ අ යි  බිංලියි 

2009 129.85 එකසිඹ විසිනඹයි දලභ අ යි ඳවයි 

2010 142.87 එකසිඹ වතලිස ගදකයි දලභ අ යි 
වතයි 

2011 144.12 එකසිඹ වතලිසවතයයි දලභ එකයි 
ගදකයි 

2012 139.32 එකසිඹ ිනසනඹයි දලභ තුනයි ගදකයි 
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 (ii) ඔේ 

 (iii) 
 

 

(ඇ)  අදහශ ගනොගේ.  

 
ගරු බුේධික ඳිනයණ භවතහ 
(ரண்தைறகு தைத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ගරු ඇභිනතුභනි, (අ) (iv)ළනි ගකො  අනු භහසික ළඹ 

න මුළු මුදර කීඹද? 

 
ගරු රක්සභ්ද ගගනවියත්න භවතහ 
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் தசதணறத்ண) 

(The Hon. Lakshman  Senewiratne) 

(අ) (iv) ළනි ගකො  එකතු කය්දන. රුිළඹල් 1,40,000යි, 
රුිළඹල් 8,000යි, රුිළඹල් 25,000යි එකතු කය්දන.  

 
ගරු බුේධික ඳිනයණ භවතහ 
(ரண்தைறகு தைத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ඔඵතුභහ  මුළු එකතු රීඹ්දන පුළු්දද? 

 
ගරු රක්සභ්ද ගගනවියත්න භවතහ 
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் தசதணறத்ண) 

(The Hon. Lakshman  Senewiratne) 

අිළ ගන ගනභ ලි්දග්ද. ළටුේ වහ දීභනහර ගණන 

ඔඵතුභහ  ගනභ ලි්දනහ. ලියකථන බිල්ර ගණන ගනභ ලි්දනහ. 

විලිලිඹ වහ ජර බිල්ඳත්ර ගණන ගනභ ලි්දනහ.  

 
ගරු බුේධික ඳිනයණ භවතහ 
(ரண்தைறகு தைத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

වළඵළයි, ඓකාඹ නළවළ.  

 
ගරු රක්සභ්ද ගගනවියත්න භවතහ 
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் தசதணறத்ண) 

(The Hon. Lakshman  Senewiratne) 

ගඳොඩ්ඩක් ඉ්දන. එකතු කයරහ රීඹ්දන . ඕක භවහ ගදඹක් 

ඹළ. ඕක  ගව ග්දන ඕනෆ ඹළ.  

 
නිගඹෝජා කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ගරු භ්දත්රීාතුභනි, ගභතළන විහදඹක් ගනොගයි ිනගඵ්දග්ද. 

ඔඵතුභහ ප්රනලසනඹ අවනහ. එතුභහ උත්තය ගදනහ.  

 
ගරු රක්සභ්ද ගගනවියත්න භවතහ 
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் தசதணறத்ண) 

(The Hon. Lakshman  Senewiratne) 

වරි, වරි. එක්රක් වළත්තෆතු්ද දහවයි.  

ර්ඹ ඳර්ගආණ ක යුතු වහ   
විඹද  කය ඇින මුදර 
(රුිළඹල් මිලිඹන) 

අකුගය්ද 

2008 74 වළත්තෆවතයයි 

2009 86 අසවඹයි 

2010 88 අසඅ යි 

2011 84 අසවතයයි 

2012 76 වළත්තෆවඹයි 

ගරු බුේධික ඳිනයණ භවතහ 
(ரண்தைறகு தைத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු නිගඹෝජා කථහනහඹකතුභනි, තභත් භ  භයික් එක 

ව ඵ ගරහ නළවළ.  

 
නිගඹෝජා කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ගරු භ්දත්රීාතුභනි, අතුරු ප්රනලසන අව්දන. 

 
ගරු බුේධික ඳිනයණ භවතහ 
(ரண்தைறகு தைத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

භගේ ඳශමුන අතුරු ප්රනලසනඹ ගභඹයි. භභ ග  කහයණඹ  සීනි 

කර්භහ්දත ඇභිනතුභහගග්ද දළන ග්දන කළභළිනයි. ගරු නිගඹෝජා 

කථහනහඹකතුභනි, අගරත්ගත් යඵර් ළගනහ. යඵර් 

ඳර්ගආණහඹතනඹ ිනගඵ්දග්ද අගරත්ගත්. ගඳොල් 

ඳර්ගආණහඹතනඹ ිනගඵ්දග්ද ලුණුවිර. එතගකො  ගත් 

ඳර්ගආණහඹතනඹ ිනගඵ්දග්ද ගත් ළගන තරහකළගල්. සීනි 

කර්භහ්දතඹ  අදහශ උක් ඳර්ගආණහඹතනඹ ගකොශම ිළහිටුවහ  

අිළ ද්දනහ තයභ  ගකොශම උක් ළග්දග්ද නළවළ. භනුසගඹක් 

ගගදයක ගඳොදි උක් දණ්ඩක් හි හ ගත්ගතොත් ළගනහ.  ග  

ආඹතනඹ ගකොශම සථහඳනඹ කයරහ ිනගඵන ගවේතු ගභොකක්ද? 

 
ගරු රක්සභ්ද ගගනවියත්න භවතහ 
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் தசதணறத்ண) 

(The Hon. Lakshman  Senewiratne) 

දළ්ද එගවභ රීේගේ නළවළ ග්ද. උක් ඳර්ගආණහඹතනඹ 

ගකොශම ිනගඵනහ රීඹරහ රීේගේ නළවළ ග්ද. ගභෝඩ ප්රනලසනඹක් 

ග්ද ඇහුගේ. උක් ඳර්ගආණ ආඹතනඹ ිනගඵ්දග්ද උඩරගේ.  

ගස ඵලි අඹ කය්දන නිරධහරි්ද වඹ ගදගනකු ගකොශම ඉ්දනහ. 

සීනි ගගගනන මිනිසු්ද ගස ඵලි ගග්දන උඩර   ඹ්දන 

ඕනෆද? ඒක යි වඹ ගදගනක් දහරහ ක්දගතෝරුක් ගකොශම 

ිනඹරහ ිනගඵ්දග්ද. බුේධික ඳිනයණ භ්දත්රීාතුභහ රීඹ්දග්ද, 

"ගකොගවද ඹ්දගන, භල්ගර ගඳොල්" කථහක්. 

 
නිගඹෝජා කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ගදළනි අතුරු ප්රනලසනඹ අව්දන. 

 
ගරු බුේධික ඳිනයණ භවතහ 
(ரண்தைறகு தைத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ල්ගේ ඳහගහ ගගන ිනගඵ්දග්දත්, "ගකොගවද ඹ්දගන 

භල්ගර ගඳොල්" උත්තයඹක් ගද්දග්දත් ගරු ඇභිනතුභහ.   

උක් ඳර්ගආණහඹතනගආ ගකොශම කහර්ඹහරඹ ඳත්හ ගගන 

ඹ්දග්ද බහණ්ඩ මිර දී ග්දනත්, ගස ඵලි අඹ කය්දනත්. නමුත් 

විදාහනුකර ඳදනමි්ද ඵළලුගොත් ගස ඵලි අඹ කයන එක 

ඳර්ගආණහඹතනඹක  අයිින ගදඹක්ද?   ගභොකද, -  
 

ගරු රක්සභ්ද ගගනවියත්න භවතහ 
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் தசதணறத்ண) 

(The Hon. Lakshman  Senewiratne) 

ඒක  උත්තයඹක් ගද්දන .  
 

ගරු බුේධික ඳිනයණ භවතහ 
(ரண்தைறகு தைத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ගඳොඩ්ඩක් ඉ්දන. භහ ප්රනලසනඹ අවරහ ඉය නළවළ. 

ඳර්ගආණහඹතනඹරී්ද කය්දග්ද ගස ඵලි අඹ කයන එක 

285 286 



ඳහර්ලිග ්දතු 

ගනොගයි. ඵලි අඹ කය්දන ගනභ කට්ටිඹ ඉ්දනහ. 

ඳර්ගආණහඹතනගඹ්ද කය්දන ඕනෆ, ඳර්ගආණ, විලසගල්ණ 

ව ඒ ගහ  අදහශ කහයණහ. නමුත් ග  ආඹතනගආ ගකොශම 

කහර්ඹහරඹ නමි්ද සුලි අලිගඹක් ඳත්හ ගගන ඹනහ. ඒ ගළන 

ඇහුහභ ඇභිනතුභහ අඳ  විහිළු කයනහ, "ගකොගවද ඹ්දගන 

භල්ගර ගඳොල්" ප්රනලසන අවනහ,  විකහය ප්රනලසන අවනහ රීඹරහ. 

බහණ්ඩ මිර දී ගළනීභ ව අනිකුත් ක යුතු අදහශ ගකනකු  ඳයහ, 

උක් ඳර්ගආණහඹතනඹ ඳර්ගආණ ක යුතුර  භළයුවත් 

ගනෝදග්ද ඇයි?   

 
ගරු රක්සභ්ද ගගනවියත්න භවතහ 
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் தசதணறத்ண) 

(The Hon. Lakshman  Senewiratne) 

ගරු නිගඹෝජා කථහනහඹකතුභනි, උක් ඳර්ගආණ ආඹතන 

ඳනගත් ව්ද ගරහ ිනගඵන ගදඹක් තභයි, උක් 

ඳර්ගආණහඹතනඹ උඩරගේ ඳත්හ ගගන ඹ්දනත්, සීනි 

ගග්දන උදවිඹගග්ද ගස ඵේදක් අඹ රීමේභ ගකොශම 

කහර්ඹහරගඹ්ද කය්දනත්. බුේධික ඳිනයණ භ්දත්රීාතුභනි, ගභභ 

ක්රියඹහලිඹ ගනස කය්දන ඔඵතුභහ උත්හව කයනහද? ඔඵතුභහ 

අද උගේ ඇ ගේ ගකොයි ඳළත්ගත්දද නළඟිට්ගට්? ගභඹ ඳනගත් 

ිනගඵන ගදඹක්. ගභඹ ගනස කය්දන න  ගනත් ගදඹක් 

කය්දන ඕනෆ. ගස ඵේද අඹ කය්දන නීිනගඹ්ද අයඹ දීරහ 

ිනගඵ්දග්ද Sugarcane Research Institute එක  ඳභණයි. එඹ 

අවුරුලි ගණනක් ග  යගට් ිනබුණු ගදඹක්. ඒ ගස ඵේද ගන  

කහ ත් අඹ කය්දන ඵළවළ.  ඔඵතුභහ ගභොකක්ද ග  රීඹ්දග්ද? 

උක් ඳර්ගආණහඹතනඹ ගකොශම ගනොගයි, උඩරගේ 

ිනගඵ්දග්ද. ග  ය   අලා සීනි ප්රනභහණගඹ්ද සිඹඹ  94ක් 

ගග්දන උදවිඹගග්ද ගස ඵලි අඹ කය්දන නිරධහරි්ද 

6ගදගනක්  ගකොශම කහර්ඹහරගආ ඉ්දනහ. එඳභණයි.  ගභොකක්ද 

ඒගක් ළරැේද? 

 
ගරු බුේධික ඳිනයණ භවතහ 
(ரண்தைறகு தைத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ගරු නිගඹෝජා කථහනහඹකතුභනි, භගේ තු්දන අතුරු 

ප්රනලසනඹ. ගරු ඇභිනතුභහ ඇ ගේ ගකොයි ඳළත්ගත්ද නළඟිට් හද 

රීඹ්දන භහ ද්දග්ද නළවළ. නමුත් එක ගදඹක් ඳළවළයුලියි.  අඳ 

ද්දනහ තයභ  ඵලි අඹ රීමේග  කහර්ඹඹ කය්දන ඕනෆ ගනභ 

ිළරික්.  ඵලි අඹ රීමේග  කහර්ඹඹ  ඳර්ගආණහඹතනඹ ගඹොදහ 

ගළනීභ ග  ඳනින්ද කයරහ ිනගඵනහ න  ඒක ගරොකු ළරැේදක්. 

එභ නිහ උක් ඳර්ගආණහඹතනඹ  අදහශ කහර්ඹඹ  ග  

නිරධහරි්ද, ග   ඳත්, ග  භහන  ඳත් ගඹොදන ආකහයඹ   

ඳනත  අලා ංගලෝධනඹ්ද කය්දන ගරු ඇභිනතුභහ අධහනඹ 

ගඹොමු කයනහ ද නළේද? 

 
ගරු රක්සභ්ද ගගනවියත්න භවතහ 
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் தசதணறத்ண) 

(The Hon. Lakshman  Senewiratne) 

රීසිගේත් භ නළවළ.  ඒක භව ගගෝද  කතහක් ග්ද. ග  ගස 

ඵේගද්ද තභයි උක් ඳර්ගආණ ආඹතනඹ  පර්ණගඹ්ද 

ලි්දග්ද. ගනගර, ඳළල්ත්ත, හිඟුයහන, ක්දතගල් ගහ බි  

වහ   ඳළශ තහ්ද කය්දග්ද තමු්දනහ්දගේගේ ආනගආ, 

අකුරැසගේ, ගදනිඹහගආ. ඒහ කය්දග්ද ග  රඵහ ග්දනහ 

මුදල්ලි්ද. තමු්දනහ්දගේ ඒක ද්දනහ ද? ඒ තළ්දර 

විදාහාඹ්ද  ගණනහක් ළඩ කයනහ.  ඒ උදවිඹ  ඳදි 

ගග්දග්ද ග  මුදල්ලි්ද. ඉින්ද ඇයි ග  මුදල් එකතු රීමේභ 

ගන ගකගනකු  ගද්දග්ද?  භහත් එක්ක තයවක් ිනගඹනහ ද? 

විළෙ සිටින නහවික වමුදහ හභහජිකඹ්ද : විසතය 
மனமநரண கடற்தமட வீர்கள் : றதம் 

ABSCONDED NAVY SERVICEMEN : DETAILS 
  2939/’12 

  

5. ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(ரண்தைறகு ற கதரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake)2939/’12 

අග්රාහභහතාතුභහ ව බුේධ ලහන වහ ආගමික ක යුතු 

අභහතාතුභහගග්ද ඇස ප්රනලසනඹ- (1):   

(අ) (i) ශ්රී  රංකහ නහවික වමුදහගේ හභහජිකඹ්ද 

ගණනහක් විළෙවිල්ගල් සිටින ඵ හර්තහ වීභ  

ගවේතු කගර්ද;  

 (ii) එගේ විළෙවිල්ගල් සිටින නහවික වමුදහ 

හභහජිකඹ්ද  එගයහි ක්රියඹහභහර්ග ගගන ිනගේද, 

එගේ නළතගවොත් ඔවු්ද  භහ රඵහදීභක් ගවෝ 

ඔවු්ද විසි්ද ගගවිඹ යුතු දඩ මුදල් අක් රීමේභක් සිලි 

කය ිනගේද;  

 (iii) එගේ භහ රඵහදී ගනොභළින න , ඔවු්ද  

විරුේධ නීිනභඹ ගවෝ අධිකයණභඹ 

ක්රියඹහභහර්ගර  එශළම ිනගේද;  

 (iv) එගේ න , එගර ඳරහගගොස, නීිනභඹ ගර 

අධිගචෝදනහ රළඵ සිටින වමුදහ හභහජිකඹ්ද 

ංඛාහ ගකොඳභණද;  

 ඹ්දන එතුභහ ව්ද කය්දගනහිද?         

(ආ) ශ්රී  රංකහ නහවික වමුදහගේ හභහජිකඹ්ද ක්රියඹහ්දවිතගආදී 

අතුරුදව්දවීභ ගවෝ විළෙවිල්ගල් සිටීභ ගවේතුග්ද 

නහවික වමුදහ  ඉිනරිවී ඇින මුදල් ප්රනභහණඹ ගකොඳභණද 

ඹ්දනත් එතුභහ ව්ද කය්දගනහිද? 

(ඇ) ගනොඑගේ න ,  ඒ භ්දද? 

 

தற அமச்சதம் ததபத் சரசண,  அலுல்கள் 

அமச்சதரணமக் ஜகட்ட றணர: 

(அ) (i) இனங்மக கடற்தமடறலிதந்து தன தமட 

வீர்கள் மனமநரகறத்ள்பணர் ண 

அநறக்மகறடப்தட்டிதப்தது ன் ன்தமத்ம்; 

 (ii) இனங்மக கடற்தமடறன் மனமநரகறத்ள்ப 

தமடவீர்களுக்தகறரக டடிக்மககள் 

ஜற்தகரள்பப்தட்டிதக்கறன்நணர அல்னது 

அர்களுக்கு ன்ணறப்தை ங்கப்தட்டிதகறன்நர 

அல்னது அர்கபறன் குற்நப்தங்கள் 

குமநக்கப்தட்டிதக்கறன்நணர ன்தமத்ம்; 

 (iii) ன்ணறப்தை ங்கப்தடரறடின் சட்டரலறரண 

அல்னது லறன்ந டடிக்மககள் 

ஜற்தகரள்பதட்டிதக்கறன்நணர ன்தமத்ம்; 

 (iv) அவ்ரதநணறல், சட்டரலறரக குற்நச்சரட்டப் 

தட்டிதக்கும் மனமநரகறத்ள்ப தமட 

வீர்கபறன் ண்றக்மகமத்ம்  

 அர் கூதரர? 

(ஆ) இனங்மக கடற்தமடமச் ஜசர்ந் ஆபறறணர் 

தமட டடிக்மகறன்ஜதரது கரரற் 

ஜதரணமரல் அல்னது மனமநரகறமரல் 

லப்தடுத்ப்தட்டுள்ப தத்தரமகமத்ம் அர் 

கூதர? 

( இ) இன்ஜநல் ன்? 
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asked the Prime Minister and Minister of Buddha 

Sasana and Religious Affairs:  

(a) Will he state - 

 (i) as to why a number of servicemen were 

reported absconding from Sri Lanka Navy; 

 (ii) whether action has been taken against 

absconded servicemen of Sri Lanka Navy 

or pardon has been granted to them or their 

fines have been mitigated; 

 (iii) if the pardon is not granted, whether legal or 

court actions have been resorted; and 

 (iv) if so, the number of absconded servicemen 

who have been legally indicted? 

(b) Will he also state the amount of money saved 

owing to missing in action or absconding of 

servicemen from Sri Lanka Navy? 

(c) If not, why? 

 
ගරු යුග්දස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்தைறகு  றஜணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු නිගඹෝජා කථහනහඹකතුභනි, අග්රාහභහතාතුභහ ව බුේධ 

ලහන වහ ආගමික ක යුතු අභහතාතුභහ ගනුග්ද භහ එභ 

ප්රනලසනඹ  ිළිතතුරු ගදනහ.  

(අ) (i) ශ්රී  රංකහ නහවික වමුදහ හභහජිකඹ්ද විළෙවී 
සිටීභ  ඵරඳහ ඇින ප්රනධහන ගවේත ගර ඳවත 
ව්ද කරුණු වඳුනහගගන ඇත.  

  නහවිකඹ්දගේ ගෘවසථ ගළ ලු 

  විහව ගනොව නහවිකඹ්දගේ ගප්රනේභ ඵතහ 

  මිතුය්ද ඇසුරු රීමේගභ්ද ඇින න ප්රනිනපර 

  භත් ද්ර ා වහ ඇේඵළහි වීභ 

  මුදල් ඉඳයිඹ වළරී ගනත් ජහහය ර   ඵ්දධ 
වීභ 

  විගේලගත වීග  ඵරහගඳොගයොත්තු 

  සිවිල් භහජ ඳරියඹ වහ වමුදහභඹ ඳරියඹ අතය 
ඇින ගනසක  දයහ ගළනීභ   ගනොවළරී වීභ 

  නහවික වමුදහ තුශ යහජකහරි රී මේග දී වළදෆරිඹ යුතු 
ඳහඨභහරහර  වබහගි වීභ  අකභළින වීභ 

  ගනත් රැරීඹහ අසථහ රළබීභ 

 (ii) විළෙවී සිටින නහවික වමුදහ පුේගරඹ්ද  එගයහි 
නීිනභඹ ක්රියඹහභහර්ග ගගන ඇින අතය ඳවත ව්ද 
ඳරියු ඔවු්ද  වන  රඵහ දී ඇත. 

  විළෙවී සිටින නහවික වමුදහ පුේගරඹ්ද 2009 භළයි 
31න යුන  ප්රනථභ නළත නහවික වමුදහ ගත 
බහය වුගවොත් ගවෝ අත් අඩංගු  ඳත් වුගවොත් 
දඬු  ඳළමිණවීභරී්ද ගතොය ගඳොලි භහ 
ඹ ගත් නහවික වමුදහග්ද නීතානුකර ඉත් 
කයනු රළගේ. 

  විගේල ගවෝ ඹ  විගලේ ඳහඨභහරහක් වදහයහ 
ගේඹ වළය ගගොස සිටින නහවිකඹ්ද ගනුග්ද 
යජඹ භඟි්ද ළඹ කයන රද මුදර ඔහු ගවෝ ඇඹ 
විසි්ද අත්්ද තඵහ ඇින ඵළඳු කයඹ ප්රනකහය අඹ 
කය ගළනීභ  ක යුතු කය ඇත.  

  යජඹ ගත අඹ විඹ යුතු මුදල් ඔවු්දගග්ද රඵහ 
ගළනීග දී අක් රීමේභක් සිලි කයනු ගනොරළගේ.  

 (iii) ඉවත (ii)හි ඳරියු විළෙවී සිටින නහවික වමුදහ 
පුේගරඹ්ද  වන රඵහ දී ඇින අතය එභ 
අසථහ්ද ද ඹ ත් ගනොව පුේගරඹ්ද  
විරුේධ නීිනභඹ ගවෝ අධිකයණභඹ ක්රියඹහභහර්ග 
ගගන ඇත. 

 (iv) 2013 ජූලි භ 23 න යුන  9097රී.  (නදවස 
අනවතරී.)     

(ආ) නහවික වමුදහ  මුදල් ඉිනරිවීභක් සිලි ගනොගේ.  

(ඇ) අතුරුද්ද ව නහවිකඹ්ද ගනුග්ද ළටුේ වහ සිඹලු දීභනහ 
ඔවු්දගේ ඳවුල්ර හභහජිකඹ්ද  ගගනු රඵන අතය එභ 
ඳවුල්ර සුඵ හධන ක යුතු වහද නහවික වමුදහ විලහර 
මුදල් ප්රනභහණඹක් හර්ෂික ළඹ කයනු රඵයි.  

 නහවික වමුදහ  ඳළමේ ඇින කහර්ඹඹ්ද ඉටු රීමේග  දී 
අනුභත ගේක ංඛාහ ඳත්හ ගගන ඹහභ අතාලා 
ඵළවි්ද අතුරුදව්ද ව ගවෝ අනුභත ගේක ංඛාහග්ද 
ඉත් කය ඇින හභහජිකයි්ද ගනුග්ද න පුේගරයි්ද 
ඵහ ගනු රළගේ. එගභ්දභ එභ ඵහ ගළනීග  ක යුතු 
වහ අලා මලික ප්රනිනඳහදන වහ අභතය විඹදභක් 
දළමේභ  සිලි නු ඇත. එගභ්දභ ඔවු්දගේ පුහුණු ව නිර 
ඇඳු  වහද විලහර විඹදභක් ළඹ රීමේභ  සිලි ඇත.  

 ගේඹ වළය ගගොස සිටින නහවිකඹ්ද අත් අඩංගු  
ගළනීග  ක යුතු සිලි රීමේභ වහ නහවික විනඹ ආයක්ක 
අංලගආ ගභගවයු  ක යුතු ළදි රීමේභ  සිලිවීභත් අදහශ 
ඳශහත්ර ගඳොලිස සථහන ගත දළනු  දීග  ක යුතු සිලි 
රීමේභත් කශ යුතු ඵළවි්ද විලහර විඹදභක් දළමේභ  සිලි ගේ.  

 

නිගඹෝජා කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ඳශමුන අතුරු ප්රනලසනඹ. 
 

ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(ரண்தைறகு ற கதரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

ගරු ඇභිනතුභනි, ඔඵතුභහගග්ද ග  ප්රනලසනඹ ඇහුහ ,  

ඔඵතුභහ  උත්තය ගද්දන පුළු්දද රීඹරහ භභ ද්දග්ද නළවළ. 

නමුත් භභ ද්දනහ, ඔඵතුභහ උත්තයඹක් ගද්දන  උත්හව කයහවි 

රීඹරහ.   භභ හිතන විධිඹ  ග  හගේ අතුරුදව්ද ගරහ සිටින 

යණ විරු්ද ළදි ිළරික් ගේේසඨ ගේඹක් කයරහ, ඊ  ඳසු ඒ 

ක්ගේ්රාගආ ගේඹ නළතු ගගොඩනළඟිලි වළදීභ ළනි ගනත් ළඩ 

ක යුතු කය්දන ිනගඵන නිහ තභයි නහවික වමුදහග්ද ඳළනරහ  

ගිහි්ද ිනගඵ්දග්ද. ඒ  ඵ්දධගඹ්ද ඔඵතුභ්දරහගේ ආණ්ක්  

ගභොන හගේ  ගදඹක් කය්දන පුළු්දද? ග  හගේ යණ 

විරු්ද  දළ්ද මුදල් ඳරිතාහගඹක් කයනහද? නළත්න  ඳළනරහ 

ගිහි්ද සිටින නිහ ගග්දග්ද නළතු සිටිනහද? 

 
ගරු යුග්දස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்தைறகு  றஜணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ඒ අඹගේ ඳවුල්ර  හිමිකභක් ිනගඵනහ, ඒ ළටුඳ ග්දන. 

භභ කලි්ද උත්තයගආදී ඒ විසතය ලි්දනහ.  

 

ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(ரண்தைறகு ற கதரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

භවය අඹ ඳළනරහ ගිහි්ද සිටිනහ. එතගකො  ඒ ඳවුල්ර  

අයිිනහසික  රළගඵ්දග්ද නළවළ. ඇහුහභ, ළදි ගදනහ ග  හගේ 

උත්තය තභයි අඳ  රඵහ ගද්දග්ද.  ඒ අඹගග්ද අිළ ඇහුහභ 

රීඹනහ, ගගොඩනළඟිලි වද්දන, ළවිලි කර්භහ්දතඹ  හගේ 

ක්ගේ්රාර  ගඹොමු කයරහ ිනගඵන නිහ තභයි නහවික වමුදහ  

ඹ්දග්ද නළත්ගත් රීඹරහ. එතගකො  ඒ හගේ ගේරී්ද ඒ අඹ  

මුදල් - 
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ඳහර්ලිග ්දතු 

ගරු යුග්දස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்தைறகு  றஜணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

එගවභ රීඹරහ ිනගඵනහද? 

 

ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(ரண்தைறகு ற கதரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

එගවභ රීඹරහ ිනගඵනහ.  

 

ගරු යුග්දස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்தைறகு  றஜணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

අඳ  න  එගවභ හර්තහ ගරහ නළවළ. ගගොඩනළඟිලි වදන 

ඒහ  ඹ්දන ගනහයි රීඹරහ- 

 
ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(ரண்தைறகு ற கதரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

ඔඵතුභ්දරහ ගකොශම  සීභහ ගරහ ඉ්දනහ ග්ද.  අිළ ය  පුයහ 

ඹනහ ග්ද.  

ගරු යුග්දස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்தைறகு  றஜணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ඹනහද? 

 
ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(ரண்தைறகு ற கதரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

ඔේ.  

 
ගරු යුග්දස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்தைறகு  றஜணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගඵොගවොභ ගවොයි. අිළ දළ්ද ය  නිදවස කයරහ ිනගඵන නිහ 

ඔඵතුභ්දරහ  දළ්ද ය  පුයහ ඹ්දන පුළු්ද.  අලිභංකඩ  ඹ්දන 

පුළු්ද. ඒ සිඹලු යුවහ ඹ්දන පුළු්ද.  
 

නිගඹෝජා කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ගදගනි අතුරු ප්රනලසනඹ අව්දන, ගරු භ්දත්රීාතුභහ.  
 

ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(ரண்தைறகு ற கதரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

ඔඵතුභ්දරහ  පුළු්ද, ඔඹ හගේ විහිළු කථහ රීඹ රීඹහ, යගට් 

ආර්ථිකඹ නළින කය කය, අහිංක ජනතහගේ, ග  හගේ අඹගේ 

ේභඹ ඳහවිච්ික කයරහ සයහ කහරහ ඳළත්තක  දභන එක. ඡ්දද 

කහරගආදී හගේ, රුිළඹල් 10,000රී්ද ළටුඳ ළදි කයනහ රීඹරහ 

අද ිනගඵන 10,000 ත් ළඩ දීරහ ිනගඵනහ.  ඒ නිහ ගරු 

ඇභිනතුභනි, කරුණහකයරහ ඔඵතුභහ විහිළුකහය උත්තය ගද්දග්ද 

නළින උත්තයඹක් ගද්දන. ඒ ගගොල්ර්දගේ අනහගතඹ කළඳ 

කයරහ ිනබුගණ් ය  ගනුග්ද. [ඵහධහ රීමේභක්] 

මී  ඩහ ළදගත් විධිඹ  ග  අහිංක යණ විරු්දගේ 
අනහගතඹ ගළන සුයක්ෂිතබහගඹ්ද උත්තය දීභ ඔඵතුභ්දරහගේ 
ග කීභක් රීඹරහ භභ හිතනහ. ඒක  උත්තය ගද්දන.  

 

ගරු යුග්දස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்தைறகு  றஜணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ප්රනලසනඹක් අව්දග්ද නළින භ  උත්තය ගද්දන ලු. ගරු 

නිගඹෝජා කථහනහඹකතුභනි, ඈත මුහුද  ගගොස වීය විරමභහ්දවිත 

තභ්දගේ භහතෘ භූමිඹ ආයක්හ කය ලි්ද නහවික වමුදහගේ ගභ්ද 

භහර්ගඹ  අලා සිඹලු  ඳත් වහ පුහුණු රඵහ ලි්දග්ද අිනගරු 

ජනහධිඳිනතුභහ ප්රනධහන ්දධහන ආණ්ක්යි. එගවභ ගනෝදන ග  

ය   ගගන එමි්ද ිනබුණු භවහ ආයුධ නළ ඉ්දලිනීසිඹහ ගයගශේදී 

ගිනි ඵත් කය්දන  අගේ නහවික වමුදහ  වළරී ්දග්ද නළවළ. 

අගේ නහවික වමුදහ ඈත මුහුද  ගිහිල්රහ ඒ ආයුධ නළ ගිනි ඵත් 

ගකො  නළත ඳළමිණිඹහ. අගේ යජඹ ඒ අඹ  රීසිභ අක්ක් 

ගනොගකො  කශ යුතු ළරරීලි වහ ගගෞයඹ දක්න ඵ භභ ප්රනකහල 

කය්දන කළභළිනයි. 
 

නිගඹෝජා කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

තු්දන අතරු ප්රනලසනඹ. 
 

ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(ரண்தைறகு ற கதரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

එළනි කහර්ඹ බහයඹක් ඉස  වුගණ් එක්ත් ජහිනක ඳක් 

ආණ්ක් කහරගආ ගත් ගවො නළේ නිහ ඵ රීඹමි්ද භභ තු්දන 

අතුරු ප්රනලසනඹ අවනහ, ගරු නිගඹෝජා කථහනහඹකතුභනි.  

තමු්දනහ්දගේරහ ග  යණ විරු්ද  ළටුේ ගග්දග්ද 
නළින, ඒ යණ විරු්ද භය්දන උදවු කයපු ගක්පී හගේ ඳට් ඳල් 
ගවොරු ටික තමු්දනහ්දගේරහගේ යජ ගගදය නිදවගේ තඵහ ගගන 

ඉ්දනහ. ඒ අඹ එගවභ තඵහ ග්දන. නමුත් ග  යණ විරු්ද  
ළටුේ ගග්දන ඵළරි එක තමු්දනහ්දගේරහ  රේජහක් ග්දද? 
ඒක  ගදන උත්තයඹ ගභොකක්ද? 

 
ගරු යුග්දස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்தைறகு  றஜணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
යජ ගගදය ගක්පී ගකගනක් නළත. [ඵහධහ රීමේ ] 

රීලිගනොච්ිකගආ, භළදච්ිකගආ රීඹන වළභ තළනභ ගක්පී නිදවගේ 

ගභ්ද කයනහ. [ඵහධහ රීමේ ] තමු්දනහ්දගේරහ  ගක්පී එක්ක 

ප්රනලසනඹක් ිනගඵනහ න , ඒක ඔහු ව ඵ ගරහ විහ ග්දන. 

[ඵහධහ රීමේ ]  

 

ගරු ඳහලිත යංගග ඵණ්ඩහය භවතහ 
(ரண்தைறகு தரலி  ங்ஜக  தண்டர) 

(The Hon.  Palitha  Range  Bandara) 
ග  යගට් ඳහරනඹ ිළිතඵ ප්රනලසනඹක් ිනගඵ්දග්ද. 
 
ගරු යුග්දස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்தைறகு  றஜணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු නිගඹෝජා කථහනහඹකතුභනි, ආයුධ අත  ගත් ග  යගට් 

දවස ංඛාහත ිළරික  ඵණ්ඩහයනහඹක භළිනනිඹ භහ ලි්දනහ. ඒ 

හගේභ අිනගරු ජනහධිඳිනතුභහ ආයුධ අත  ගත් උතුරුකයගආ 

දවස ගණනක් න ජනතහ  භහ දී මිනිසු්ද ගර ජීත් 

ග්දන පුළු්ද අයුරි්ද තීයණඹක් රඵහ දී ිනගඵනහ. ඒක ගවශහ 

දරී්දන එඳහ. 
 

ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(ரண்தைறகு ற கதரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
එගවභ න  යත් ගෂෝදගේකහ ත් ඒ අයිිනඹ ගද්දන එඳහඹළ. 
 

ගරු යුග්දස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்தைறகு  றஜணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

අිළ ඒ අඹ ප්රනජහත්ද්රාහදඹ  ගගනළල්රහ ිනගඵනහ. නළත්න  

ගකොගවොභද උතුගර් ඡ්දදඹක් ඳත්්දග්ද? ප්රනජහත්ද්රාහදඹ ඇින 

කගශේ අිළ, තමු්දනහ්දගේරහ ගනොගයි. 
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6.   ගරු සුජී ගේනසිංව භවතහ 
     (ரண்தைறகு சுேல ஜசணசறங்க) 

      (The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

ප්රනහවන අභහතාතුභහගග්ද ඇස ප්රනලසනඹ -  (1): 

 (අ) (i) ශ්රී  රංකහ ගභනහගභන භණ්ඩරගආ විේහභ ඹන 
ගේකඹ්ද  2009 සි  ඳහරිගතෝෂික මුදල් ගගහ 
ගනොභළින ඵ ද්දග්දද; 

 (ii) එභ ර්ගආ සි  ඳහරිගතෝෂික මුදල් ගගවීභ  ඇින 
ශ්රී රංගභ ගේක / ගේවිකහ්දගේ න  
රළයිසතුක් ඉයුරිඳත් කය්දග්දද; 

 (iii) ඉවත න  ව්ද භසත ගේකඹ්ද  ගගවීභ  
ඇින ඳහරිගතෝෂික මුදගල් මුළු ටිනහකභ  
ගකොඳභණද; 

 (iv) ඔවු්ද  ඳහරිගතෝෂික මුදල් ගගවීභ  ක යුතු කයන 
ආකහයඹ යුන කහනු  හිත ඉයුරිඳත් 
කය්දග්දද; 

 ඹ්දන එතුභහ ගභභ බහ  ද්ද්දගනහිද? 

(ආ) 2012 ර්ගආ සි  විේහභ ගිඹ ශ්රී  රංගභ ගේකයි්දගේ 
ඳහරිගතෝෂික මුදල් ගගවීභ ඔවු්ද විේහභ ගගන ගකොඳභණ 
කරරී්ද සිලි කය්දග්දද ඹ්දන එතුභහ ව්ද 
කය්දගනහිද? 

(ඇ) ගනොඑගේ න ,  ඒ භ්දද? 

 
ஜதரக்குத்து அமச்சமக் ஜகட்ட றணர: 

(அ) (i) இனங்மகப் ஜதரக்குத்துச் சமதறல் ஏய்வு 

ததற்தச் தசன்ந ஊறர்களுக்கு 2009ஆம் 

ஆண்டு தரடக்கம் தறக்தகரமட தசலுத்ப் 

தடறல்மனதன்தம அர் அநறரர 

ன்தமத்ம்; 

 (ii) குநறத் ஆண்டு தரடக்கம் தறக்தகரமட 

தசலுத் ஜண்டித்ள்ப இ.ஜதர.ச ஊறர்கபறன் 

ததர்ப் தட்டிதனரன்மநச் சர்ப்தறப்தரர 

ன்தமத்ம்; 

 (iii) ஜஜன ததர் குநறப்தறட்டுள்ப தரத் 

ஊறர்களுக்கும் தசலுத்ஜண்டித்ள்ப தறக் 

தகரமடத் தரமகறன் தரத்ப் தததற 

ரதன்தமத்ம்; 

 (iv) இர்களுக்கு தறக்தகரமடமச் தசலுத் 

டடிக்மக டுக்கும் றத்ம றகறகளுடன் 

கூடிரக சமதறல் சர்ப்தறப்தரர 

ன்தமத்ம் 

 அர் இச்சமதக்கு அநறறப்தரர? 

(ஆ) 2012ஆம் ஆண்டு தரடக்கம் ஏய்வு ததற்தச் 

தசன்தள்ப இனங்மக ஜதரக்குத்துச் சமத ஊறர் 

கபறன் தறக்தகரமடரணது இர்கள் ஏய்வுததற்த 

வ்பவு கரனத்றன் தறன்ணர் தசலுத்ப்தடும் 

ன்தம அர் குநறப்தறடுரர? 

(இ) இன்ஜநல், ன்? 

asked the Minister of Transport:  

(a) Will he inform this House - 

 (i) whether he is aware that employees retiring 

from Sri Lanka Transport Board have not 

been paid gratuity since 2009; 

 (ii) whether a list of the names of SLTB 

employees for whom gratuity payment is 

overdue from the aforesaid year onward 

will be submitted; 

 (iii) the total value of the gratuity that is due to 

be paid to all the employees listed above; 

and 

 (iv) whether the manner and the date on which 

gratuity payments will be made to them 

will be submitted to this House? 

(b) Will he state the period that will be taken for the 

payment of gratuity to the employees of SLTB 

who have retired from the year 2012 onwards? 

(c) If not, why? 
 

ගරු කුභහය ගල්ගභ භවතහ (ප්රනහවන අභහතාතුභහ) 
(ரண்தைறகு குர தல்க - ஜதரக்குத்து அமச்சர்) 

(The Hon. Kumara Welgama - Minister of Transport) 

ගරු නිගඹෝජා කථහනහඹකතුභනි, භහ එභ ප්රනලසනඹ  ිළිතතුය 

ගදනහ. 

(අ) (i) ඔේ. 

 (ii) ගේකයි්ද 10,130යි. එභ න  රළයිසතු ක කරු 
ගදඳහර්තග ්දතු ගත ඹහ ඇත. 

 (iii) රුිළඹල් මිලිඹන 3,600ක් ඳභණ ගේ. 

 (iv) එභ ගේකයි්ද වහ ගගවිඹ යුතු ඳහරිගතෝෂික 
මුදල් ශ්රී  රංගභ ගඳෞේගලික අර්ථහධක මුදර 
ක කරු ගදඳහර්තග ්දතු   ඳළමේභ භඟි්ද එහි 
අිනරික්ත මුදල් උඳගඹෝගී ගකො  ගගවීභ  
ක කරු ගදඳහර්තග ්දතු ක යුතු ගඹොදහ ඇත. 
ගභහිදී ගකො ස 3ක් ඹ ගත් ගගවී  ක යුතු 
ක කරු ගදඳහර්තග ්දතු විසි්ද සිලි කයනු 
රඵයි. 

  ඳශමු අධිකයණගආ ඳහරිගතෝෂික ගනුග්ද 
ඳයහ ඇින නක් වහ මුදල් ගගවීභ. (සිඹලුභ 
නක් ක යුතු වහ මුදල් ගගහ ඇත.) 

  ක කරු ගදඳහර්තග ්දතු ගත ඳළමිණිලි 
දභහ ඇින ගේකයි්ද  ඳහරිගතෝෂික මුදල් 
ගගවීභ. (ඒ අනු ශ්රී  රංගභ විසි්ද අදහශ 
සිඹලුභ ගේකයි්දගේ න  රළයිසතු ක කරු 
ගදඳහර්තග ්දතු ගත ඹහ ඇින අතය, ග  
න වි  අදහශ ගේකයි්ද වහ න ගගවී  
ක කරු ගදඳහර්තග ්දතුගේ ප්රනහගේයඹ 
කහර්ඹහර භඟි්ද කය ගගන ඹනු රඵයි.) 

  දළන  ක කරු ගදඳහර්තග ්දතුගේ ඳළමිණිලි 
දභහ ගනොභළින ගේකයි්දගේ රළයිසතු දිගඳෝ 
භට් මි්ද කමි්ද ඳිනන අතය, ශ්රී  රංගභ 
ප්රනධහන කහර්ඹහරඹ භඟි්ද එභ ගලේඹ්ද 
විගණනඹ ගකො  ක කරු ගදඳහර්තග ්දතු 
ගත 2013 අගගෝසතු භ අ්ද වීභ  ප්රනථභ 
ඹළවීභ  නිඹමිතඹ. 
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ඳහර්ලිග ්දතු 

(ආ) 2012 ගදළ ඵර් භ 31න යුන දක්හභ විේහභ ගිඹ සිඹලුභ 
ගේකයි්ද  ඉවත ව්ද කය ඇින ආකහයඹ  ක කරු 
ගදඳහර්තග ්දතු භඟි්ද ඳහරිගතෝෂික මුදල් ගගවී  සිලි 
කයනු රඵයි. 

(ඇ) අදහශ ගනොගේ. 
 

ගරු සුජී ගේනසිංව භවතහ 
(ரண்தைறகு சுேல ஜசணசறங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

ගරු ඇභිනතුභනි, රළබී ිනගඵන දත්ත අනු  ව්ද ්දග්ද 

ද දවස ගණනරී්ද, තු්ද දවස ගණනක    දීභනහ රඵහ ගළනීභ 

වහ නීිනභඹ ලගඹ්ද ක යුතු කයන රද අතය  නීින උඳගදස 

භත ගගවී  රීමේභ  ක යුතු කය ඇත ඹනුගනුයි.  වහය දවක  

ගරු ක කරු ගකොභහරිසතුමිඹ ගත ඳළමිණිලි කයන රද මුදර 

ගගවීභ  අනුභළිනඹ රඵහ දී ඇින ඵත්  අඳ  දළන ග්දන  රළබී  

ිනගඵනහ.  

 
ගරු කුභහය ගල්ගභ භවතහ 
(ரண்தைறகு குர தல்க) 

(The Hon.  Kumara Welgama) 
මුදල් ග්ද කය ිනගඵනහ.  

 

ගරු සුජී ගේනසිංව භවතහ 
(ரண்தைறகு சுேல ஜசணசறங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

භභ හිතන වළටිඹ  ත වහය දවක  ආ්දන ප්රනභහණඹක් 

ඉ්දනහ. ගභහි ව්ද ගනහ,  ත රුිළඹල් මිලිඹන 1500ක් 

විතය  මුදරක් ග ක  අලායි රීඹහ.  

 

ගරු කුභහය ගල්ගභ භවතහ 
(ரண்தைறகு குர தல்க) 

(The Hon.  Kumara Welgama) 
 දළන  අවුරුලි එක වභහයක  ඉසගල්රහ අිළ ක කරු 

ගදඳහර්තග ්දතු  දී ිනගඵනහ, රුිළඹල් මිලිඹන 4945ක්. ඒගක් 

ගඳොලිඹත් ඇවිල්රහ ිනගඵනහ. භභ ග  රීඹ්දග්ද ගඳොලිඹ 

නළිනයි. එතගකො  Private Provident Fund එක  ගග්දන 

ිනගඵ්දග්ද රුිළඹල් මිලිඹන 1500යි. ගඳොලිඹ නළින ිනගඵනහ, 

රුිළඹල් මිලිඹන  3445ක්. ගඳොලිඹත් එක්ක ග්දනගකො   ග  

රුිළඹල් මිලිඹන 3600 ගග්දන ප්රනභහණත්  මුදල් ිනගඵනහ.  

 
ගරු සුජී ගේනසිංව භවතහ 
(ரண்தைறகு சுேல ஜசணசறங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

ගරු ඇභිනතුභනි, භගේ ගදන අතුරු ප්රනලසනඹ ගභඹයි. 

විගලේගඹ්දභ ග  ගේකඹ්ද ඉතහ අක් ඳදි රඵන ඉතහ 

අභහරුග්ද තභ්දගේ කන කය ඵක් ඳහ, ගේගඳොශ  ඳහ උගස 

කය ිනගඵන අඹයි. හුෙහක් ගේකඹ්ද ග  දීභනහ 

ඵරහගඳොගයොත්තුග්ද තභයි  සිටිගආ. CHOGM එක  රුිළඹල්   

බිලිඹන 3ක් හගේ ප්රනභහණඹක් විඹද  කයනහ.  

 
ගරු කුභහය ගල්ගභ භවතහ 
(ரண்தைறகு குர தல்க) 

(The Hon.  Kumara Welgama) 
විඹද  කය්දන එඳහද? 

 

ගරු සුජී ගේනසිංව භවතහ 
(ரண்தைறகு சுேல ஜசணசறங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

විඹද  කය්දන ඕනෆ. අගේ යගට් මුදල් කහඵහසිනිඹහ 

ගනොගකො  CHOGM ආහ  කභක් නළවළ.  

ගරු කුභහය ගල්ගභ භවතහ 
(ரண்தைறகு குர தல்க) 

(The Hon.  Kumara Welgama) 
ඔඵතුභහ ගඵොගවොභ රසන, ගඵොගවොභ විනීත, ගවො 

භ්දත්රීායගඹක්. භහ ගඵොගවොභ අගඹ කයන භ්දත්රීායගඹක්. [ඵහධහ 

රීමේ ] ඔඵතුභහ ගඵොගවොභ ගවොයි. භභ ඇත්ත භ කළභළිනයි.  

වමුගන අසථහරයුත් භහ ඒක රීඹරහ ිනගඵනහ.   [ඵහධහ රීමේ ] 

වළඵළයි, භභ භවය  අඹ හගේ ගනොගයි. [ඵහධහ රීමේ ] භභ ඒ 

හගේ ගනොගයි, ඒගක් අගනක් ඳළත්ත. ගරු භ්දත්රීාතුභනි, 

CHOGM එක  ඹන මුදල් ගළන ඔඵතුභහ භ  රීඹරහ ළඩක් නළවළ.   

 
ගරු සුජී ගේනසිංව භවතහ 
(ரண்தைறகு சுேல ஜசணசறங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

ගරු ඇභිනතුභනි, CHOGM එක  බිලිඹන තුනක් විඹද  

කයනහ රීඹහ ිනගඵනහ. ඒක විලහර මුදරක්. එළනි මුදරක් 

විඹද  කය්දන අලා නළවළ. ගඵ්දස 50ක් ළනි ප්රනභහණඹක් 

ගග්ද්දන අලා නළවළ. ඇභිනරු්ද  ිනගඵන ගඵ්දස  ටික 

ගද්දන පුළු්ද, යහජා නහඹකයි්ද . අිළ රීඹ්දග්ද යගට් ග  

හගේ විලහර විනහලඹ්ද කයන ගකො -  [ඵහධහ රීමේභක්]  ගරු 

ඇභිනතුභනි, බිලිඹන 125ක් දූණඹ වහ ග්ද කයනහ, යගට් 

දශ ජහිනක නිසඳහදනගඹ්ද, යහජා ආඹතන ඳභණක්. බිලිඹන 19ක් 

එඹහර් රංකහ ආඹතනඹ ඳහක් රඵනහ. ඉින්ද ග  හගේ විලහර ඳහක් 

කයන ගකො  ග  හගේ විලහර-  [ඵහධහ රීමේ ] ග  යහජා 

ගේකඹ්ද ඳභණයි. ආණ්ක්ගේ ඇභිනරු, ඉවශ තත්ත්ගආ 

ඉ්දන ිළරි ගවොයහ කන, ගකොමිස ගවන මුදල් අභතය ිනගඵනහ.  

ඔඵතුභහගේ කහර්ඹ බහයඹ ඔඵතුභහ කයනහ. ගරු ඇභිනතුභනි, 

ජනහධිඳිනතුභහගග්ද ග ක  මුදල් ඉල්රහගගන  ග  මුදර 

ගග්දන.  ඒ කහර්ඹ බහයඹ සිලි කගශොත් ඉතහභත් ළදගත් ගනහ. 

ඉතහභ අභහරුග්ද ග  ිළරි ජීත් ්දග්ද.  
  

ගරු කුභහය ගල්ගභ භවතහ 
(ரண்தைறகு குர தல்க) 

(The Hon.  Kumara Welgama) 
ඒක භහ ද්දනහ. ඒක භහ ිළිතග්දනහ. 

 
ගරු සුජී ගේනසිංව භවතහ 
(ரண்தைறகு சுேல ஜசணசறங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

ගඵොගවොභ සතුිනයි. තු්දන අතුරු ප්රනලසනඹ ගරු ජිත් ගප්රනේභදහ 

භ්දත්රීාතුභහ අවනහ. 

 
ගරු ජිත් ගප්රනේභදහ භවතහ 
(ரண்தைறகு சேறத் தறஜரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

ගරු ඇභිනතුභනි, ග  ඳහරිගතෝෂික දීභනහ, ගනත් දීභනහ 

ඇතුළු ළටුේ  ප්රනලසනඹ භහසික ශ්රී  රංකහ ගභනහ ගභන භණ්ඩරගආ 

ගඵොගවෝ ගේක භවත්භ භවත්මී්ද මුහුණ ගදන ඵයඳතශ 

ප්රනලසනඹක්. දළ්ද ඔඵතුභහභ ද්දනහ, ඳසු ගිඹ දසර 

ගතල්ගදනිගආත් ඒ හගේභ භහතගල් යුස්රිික්කගආත්- 
 

ගරු කුභහය ගල්ගභ භවතහ 
(ரண்தைறகு குர தல்க) 

(The Hon.  Kumara Welgama) 
ගකටිගඹ්ද අව්දන. 

 

ගරු ජිත් ගප්රනේභදහ භවතහ 
(ரண்தைறகு சேறத் தறஜரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

ගකටිගඹ්ද තභයි අව්දග්ද. ඔඵතුභහගග්ද ගකටිගඹ්ද 

අව්දග්ද, විසතය හිත. ඇභිනතුභහ, ප්රනලසනගඹ්ද ඳළන ඹ්දන 

එඳහ, ගඳොඩ්ඩක් ග ක  ්ද ගද්දන. ඔඵතුභහගේ නිගඹෝජා 
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[ගරු කුභහය ගල්ගභ භවතහ] 



2013 අගගෝසතු 08 

ඇභිනතුභහ දඹුල්ර ප්රනගේලගආත්, භහතගල් ප්රනගේලගආත් ළටුේ 

ගනොරළබ ගේකයි්ද අතය  ගිහි්ද, ඔහුගේ නිරධහරි්ද ගඹොදහ ඒ 

අඹ  ගුටි ඵළ  ප්රනවහය රඵහ ලි්දනහ. 

 
ගරු කුභහය ගල්ගභ භවතහ 
(ரண்தைறகு குர தல்க) 

(The Hon.  Kumara Welgama) 
එතුභහ එගවභ කයන  ගකගනක් ගනොගයි. 

 

ගරු ජිත් ගප්රනේභදහ භවතහ 
(ரண்தைறகு சேறத் தறஜரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

ගුටි ඵළ  ලි්දනහ අනිහර්ඹගඹ්දභ, භහතගල් යුස්රිික්කගආ. භභ 

ඔඵතුභහගග්ද අව්දන  කළභළිනයි ගභනහගභන භණ්ඩරගආ 

ගේක භවත්භ භවත්මී්ද   භහසික ළටුේ රඵහ දීභ  ඔඵතුභහ 

ක යුතු කය්දග්ද නළත්ගත් ඇයි රීඹරහ. 

 

ගරු කුභහය ගල්ගභ භවතහ 
(ரண்தைறகு குர தல்க) 

(The Hon.  Kumara Welgama) 
භගේ නිගඹෝජා ඇභිනතුභහ ග  ගරු  බහගේ නළින ගරහගේ 

එතුභහ ගළන ඉතහභත්භ අහධහයණ කථහක් රීේගේ. භභ රීඹහ 

සිටිනහ එඹ ඉල්රහ අස කය ග්දන රීඹහ. ගභොකද, ඒක  උත්තය 

ගද්දන එතුභහ ග  ගරු බහගේ ඉ්දන ඕනෆ. එතුභහ එගවභ 

ගකගනකු ගනොගයි. එතුභහ දළ්ද අවුරුලි ගණනහක් 

ඳහර්ලි ග ්දතුගේ ඉ්දන ගකගනක්. අගනක් කහයණඹ එතුභහ 

ළදගත් ඳවුරරී්ද ඳළත එන ගකගනක්. එගවභ නළින 

අයක්කුකහයගඹක්ත්, කසිේපුකහයගඹක්ත් ගනොගයි. [ඵහධහ 

රීමේ ] ඉ්දන, භභ තමු්දනහ්දගේරහ  රීඹ්දන . එගවභ එන අඹ 

ඉ්දනහ. [ඵහධහ රීමේභක්] නළවළ, ගනොගයි එගවභ අඹ ඉ්දනහ. 

[ඵහධහ රීමේ ] ඒක නිහ භභ රීඹ්දග්ද - [ඵහධහ රීමේභක්] ළටුේ 

ගළන. දළ්ද භභ ළටුේ  ඵ්දධ අතුරු ප්රනලසනඹ  උත්තයඹ 

ගද්දන . ගරු නිගඹෝජා කථහනහඹකතුභනි, -[ඵහධහ රීමේ ] ඒක  

ගවේතු ග කයි. භභ ඒ ගළන රීඹ්දන . ගරු ජිත් ගප්රනේභදහ 

භ්දත්රීාතුභහ, ඔඵතුභහගේ ිළඹහගේ කහරගආ ග  ඵස විකුණ්දන 

වළලිහ. ග  ඵස ගකො ඳළනිඹභ විකුණ්දන වළලිහ. 

යවි ගත්තසිංව භවත්භඹහ  ලි්දනහ ගසගකෝ එකයි, 

ගකසගකෝ එකයි. ගසගකෝ රීඹ්දග්ද ගේයවළය. ගකසගකෝ 

රීඹ්දග්ද කවගගොල්රයි කළඳ සගඳටිගඳොරයි. එතගකො  

ගේකගඹෝ 3000ක් එක්ක තභයි ලි්දග්ද. අ්දිනභ  ඒ ගේකගඹෝ 

3000ත් ආඳහු අිළ  ග්දන සිේධ වුණහ.  ඒ ආඹතන මුදර  

විකුණුහ.  ඒ කර්භහ්දතලහරහර ිනබුණු ගවො කෆලි ටික ගරහ 

විකුණහ  පර්ණගඹ්දභ CTB එක විනහල කශහ.  ඒ විතයක් 

ගනොගයි. 2001, 2002 කහර ගආදී "ගඳොකුරු භහග " රීඹහ වදරහ 

ඒහත්  විකුණ්දන වළලිහ. විකුණ්දන ඳත්තගර් දළ භහ, ගරු 

නිගඹෝජා කථහනහඹකතුභනි. එතගකො  මිනිසු්ද ළඩ කගශේ නළවළ. 

ග ක ගඳෞේගලික අංලඹ  -යවී ගත්තසිංව භවත්භඹහ - ගද්දන 

ගිගආ. නහර ඳහගර් ගනභ කහර්ඹහරඹක් විෘත කය ිනබුණහ. 

ගේයවළය, කවගගොල්ර ව කළේගඳටිගඳොර ලි්දනහ. ග  විධිඹ  

ක යුතු කශහ. තමු්දනහ්දගේරහ ඵස ග්දගේසිගආ දභහ -  

 
ගරු භ්දත්රීායගඹක් 
(ரண்தைறகு உதப்தறணர் எதர்) 

(An Hon. Member) 
ග  2013. 

 
ගරු කුභහය ගල්ගභ භවතහ 
(ரண்தைறகு குர தல்க) 

(The Hon.  Kumara Welgama) 
භභ රීඹ්දග්ද 2013 ගළන ගනොගයි. තමු්දනහ්දගේරහ කශ 

ඳහඳ කර්භඹ තභයි ග  යුග භ එ්ද  ග්ද. ග  ය   කශ වි්දනළහිඹ 

ග ක තභයි. ඒක තමු්දනහ්දගේරහ දළන ග්දන. ග  ඵස ටික 

කහරහ දළ ග  එක්ත් ජහිනක ඳක් ආණ්ක් කහරගආයි; ගන 

කවුරුත් ගනොගයි. ඒ නිහ තමු්දනහ්දගේ  ග  හගේ 

ප්රනලසනඹක් අව්දන අයිිනඹකුත් නළවළ. තමු්දනහ්දගේගේ 

තහත්තහගේ කහරගආ තභයි ග  ඵස ටික විකුණ්දන වළලිගේ. ඵස 

ටික විකුණ්දන ග්දගේසිගආ දහරහ ඵස එක ඉසයව  තල්ලු 

කය ගගන ඇවිත් ගේට්ටුග්ද එවහ  start කය ගගන ගිඹහ.  

අිළ දළ්ද ගකොගවොභ වරි කයරහ ළටුගඳ්ද ගකො  ගකො  

ගවෝ ගගනහ. රුිළඹල් 11,250ක්  account එක  දභනහ. භහ 

බහගඹක ඳදිඹ head office  එගක්ද ඒ භනුාඹහගේ account 

එක  දභනහ. ඉිනරි ටික තභයි අිළ ගග්දග්ද. [ඵහධහ රීමේභක්] 

භභ ඔඵතුභහ අවපු ප්රනලසනඹ  උත්තය ගද්දග්ද. ගඳොඩ්ඩක් ඉ්දන. 

ඉ්දන භභ රීඹ්දන . අවුරුලි 10  ළදි ඵස 2395ක් ිනගඵනහ. 

ග හගආ ඩීල් ළඩ කය්දග්ද නළවළ. සිඹඹ  62ක් ඩීල්ර  

ඹනහ. 2005, 2006 ගග්දව ඵස 2000යි ිනගඵ්දග්ද. [ඵහධහ 

රීමේභක්] ඉ්දන භභ රීඹ්දන . ඔඵතුභහ අවපු ප්රනලසනඹ  භහ 

උත්තය ගද්දග්ද.  

 
ගරු ජිත් ගප්රනේභදහ භවතහ 
(ரண்தைறகு சேறத் தறஜரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

නිගඹෝජා ඇභිනතුභහගේ වඳ්දක  ඵර්දන. 

 

ගරු කුභහය ගල්ගභ භවතහ 
(ரண்தைறகு குர தல்க) 

(The Hon.  Kumara Welgama) 
නළවළ. නිගඹෝජා ඇභිනතුභහ එගවභ ගකගනක් ගනොගයි. 

භගේ නිගඹෝජා ඇභිනතුභහ ගඵොගවොභ ගවො භනුාගඹක්. [ඵහධහ 

රීමේභක්] එතුභහ ගඵොගවොභ ගවො ගකගනක්.  [ඵහධහ රීමේභක්]  

 
ගරු ජිත් ගප්රනේභදහ භවතහ 
(ரண்தைறகு சேறத் தறஜரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

2013 ඳදි?  

 

ගරු කුභහය ගල්ගභ භවතහ 
(ரண்தைறகு குர தல்க) 

(The Hon.  Kumara Welgama) 
2013 අිළ ඳදි ගගමි්ද ඹනහ. අිළ දළ්ද ගඵොගවොභ 

අභහරුග්ද ලි්දග්ද. නමුත්  ගකොගවොභ වරි කයරහ අිළ ඳදි 

ගගනහ.  

 
උක් ඳර්ගආණ ආඹතනඹ: දූණ වහ අරමමිකතහ 

கதம்தை ஆரய்ச்சற றதகம் : ஊல் ற்தம் 

ஜரசடிகள் 
SUGARCANE RESEARCH INSTITUTE: CORRUPTION AND 

IRREGULARITIES 
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7.  ගරු බුේධික ඳිනයණ භවතහ 
    (ரண்தைறகு தைத்றக தற) 

      (The Hon. Buddhika Pathirana)   

සීනි  කර්භහ්දත  ංර්ධන   අභහතාතුභහගග්ද   ඇස   

ප්රනලසනඹ - (1): 

(අ) 2012 ර්ගආදී උක් ඳර්ගආණ ආඹතනගආ දූණ වහ 
අරමමිකතහ ගවීභ වහ අභහතාංල ගල්ක යඹහ විසි්ද 
්රිිපුේගර කමිටුක් ඳත් කශ ඵ එතුභහ ද්දගනහිද ? 

(ආ) (i) එභ ්රිිපුේගර කමිටුගේ නිර්ගේල කගර්ද; 

 (ii) එහි නිර්ගේල ග  න වි  ක්රියඹහත්භක කය ිනගේද; 
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ඳහර්ලිග ්දතු 

 (iii) ඉවත ව්ද ්රිිපුේගර කමිටු වහ දයන රද 
විඹදභ ගකොඳභණද; 

 (iv) එභ ගගවී  වහ උක් ඳර්ගආණ ආඹතනගආ 
ඳහරක භණ්ඩරගආ අනුභිනඹ රඵහ දී ිනගේද; 

 ඹ්දන එතුභහ ගභභ බහ  ද්ද්දගනහිද? 

(ඇ) ගනොඑගේ න , ඒ භ්දද? 
 

சலணறக் மகத்தரறல் அதறறதத்ற அமச்சமக் ஜகட்ட 

றணர: 

(அ) 2012ஆம் ஆண்டில் கதம்தை ஆரய்ச்சற றதகத்றன் 

ஊல் ற்தம் ஜரசடிகமப ஆரய்ற்கரக 

அமச்சறன் தசனரபரல் தோன்த ஜதர் அடங்கற 

குளதரன்த றறக்கப்தட்டதன்தம அர் 

அநறரர? 

(ஆ) (i) ஜற்தடி தோன்த ஜதர் அடங்கற குளறன் 

றப்தைமகள் ரம ன்தமத்ம்; 

 (ii) ஜற்தடி றப்தைமகள் ற்தகணஜ மட 

தொமநப்தடுத்ப்தட்டுள்பணர ன்தமத்ம்; 

 (iii) ஜஜன குநறப்தறடப்தட்ட தோன்த ஜதர் அடங்கற 

குளவுக்கரக ற்கப்தட்ட தசனவு வ்ப 

தன்தமத்ம்; 

 (iv) ஜற்தடி தகரடுப்தணவுக்கு கதம்தை ஆரய்ச்சற 

றதகத்றன் றர்ரக சமத அங்கலகரம் 

ங்கறத்ள்பர ன்தமத்ம் 

 அர் இச்சமதறல் அநறறப்தரர? 

(இ) இன்ஜநல், ன்? 

 

asked the Minister of Sugar Industry Development:  

(a) Is he aware that a three-member committee was 

appointed in the year 2012 by the Secretary of the 

Ministry to probe corruption and irregularities of 

the Sugarcane Research Institute? 

(b) Will he inform this House - 

 (i) of the recommendations of the said three-

member committee; 

 (ii) whether the said recommendations have 

been implemented as of now; 

 (iii) of the cost incurred on the said three-

member committee; and 

 (iv) whether the approval of the governing 

council of the Sugarcane Research Institute 

has been received for such payments? 

(b) If not, why? 

 

ගරු රක්සභ්ද ගගනවියත්න භවතහ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் தசதணறத்ண) 

(The Hon. Lakshman  Senewiratne) 

ගරු නි ගඹෝජා කථහනහඹකතුභනි,  එතුභහගේ ප්රනලසනඹ  ිළිතතුය 

ගභගේයි. 
 

(අ) ඔේ. 
 

(ආ) (i) නිර්ගේල ඳවත ව්ද ඳරියු ගේ. 

  යත්භරහන උඳකහර්ඹහරඹ ගස ඵලි එකතු රීමේග  
කහර්ඹහරඹක් ගර ඳභණක් ඳත්හගගන ඹෆභ. 

 ආඹතනගආ විවිධ තනතුරු දයන ගදන ගඳශ 
වහ ගතන ගඳශ නිරධහරි්දගේ යහජකහරි 
ඵරතර සීභහ ගකො  ඇින ඵ  දළක්ගන 
ගචෝදනහ නිළරැයු  කයන ගර  ්රිිපුේගර 
කමිටු විසි්ද රඵහ දී ඇින නිර්ගේල අනු 
අධාක්, නිගඹෝජා අධාක්, ගජාසඨ 
කශභනහකරු්ද වහ කශභනහකහය තනතුරු 
දයන නිරධහරි්ද ව  තභ යහජකහරි ඉටු 
රීමේග දී මුදල් ඳනත, බහණ්ඩහගහය චරමගල්ඛ 
වහ යහජා ඳරිඳහරන චරමගල්ඛ, අභහතාහංල 
නිගඹෝග, අධාක් භණ්ඩර තීයණ අනු 
ක යුතු කශ යුතු අසථහ්දහිදී එභ 
ප්රනිනඳහදනඹ්ද තුශ ළකඹරී්ද ගවෝ 
ඵහධහරී්ද ගතොය ක්රියඹහත්භක වීභ. 

 ආඹතනගආ නිරධහරි්ද වහ ගේක ධහරිතහ 
වළරීඹහ ර්ධන ළඩ ව්ද ළදියුයුණු රීමේභ. 

 ඳසු ගිඹ කහරගආ ඳළින කශභනහකහරිත්ගආ 
ප්රන ඳහදන ලිර්රතහ ව හවන මිරදී 
ගළනීග දී සිලි වී ඇින අරමමිකතහ වහ 
බහණ්ඩහගහය චරමගල්ඛ ව මුදල් ඳනගත් 
විධිවිධහන ගනොරකහ වළමේභ ිළිතඵ ඒ ඒ 
ගචෝදනහර  අදහශ ගකී  දයන 
නිරධහරි්දගග්ද ගවේතු විභසී  ලිිළ නිකුත් 
රීමේභ, ඒ අනු අදහශ නිරධහරි්ද  විරුේධ 
විනඹහනුකර  ක යුතු රීමේභ  ගවෝ දඬු  නිඹභ 
රීමේභ. 

 ආඹතනගආ අධාක්යඹහ  විරුේධ ඇින 
ගචෝදනහ ගනුග්ද අභහතාහංලගආ 
ගල්ක තුභහ භඟි්ද අධාක්යඹහ ඳත් රීමේග  
ඵරධහරිඹහ න ගරු අභහතාතුභහ ගත ගඹොමු 
කය එතුභහ ගේ නිර්ගේල අනු ක යුතු රීමේභ. 

 මිරූට් උලින ව තහඳ ප්රනිනකහයකඹ ආඹතනගආ 
පරදහයීතහ වහ ගඹොදහ ගළනීභ වහ 
ඳවත ක්රියඹහභහර්ග ගළනීභ. 

 උක් ඳර්ගආණ ආඹතන භූමිඹ තුශ ගහ 
කයනු රඵන උක් දඬු ගඹොදහ මිරූට් උලින 
බහවිතගඹ්ද වකුරු වහ ඳළණි නිසඳහදනඹ  
ආඹතනික වහ ගඳෞේගලික ගඳොලි ාහඳහයඹක් 
ගර ඳත්හගගන ඹෆභ. 

 ආඹතනික ප්රනගින භහගරෝචන ව ඳසු විඳය  
ක යුතු විධිභත් සිලි රීමේභ වහ සිඹලු අංල 
දළනුත් රීමේභ. 

 ආඹතනගආ කහර්ඹ භණ්ඩර පුයේඳහක් 

 පර්ණ රීමේභ වහ  භත ඵහ ගළනීග  
ක්රියඹහ ඳටිඳහටිඹ අනුගභනඹ රීමේභ. 

 ඳර්ගආණ අංලගආ ව මරා වහ ඳරිඳහරන 
අංලගආ නිරධහරි්ද ව  ඳරිඳහරන අඹ ළඹ 
ිළිතඵ පුහුණුක් රඵහ දීභ  වහ බහණ්ඩහගහය 
චරමගල්ඛ, මුදල් ඳනත ිළිතඵ දළනුත් රීමේ  
ගර්ඛීඹ අභහතාහංලගආ වහඹ ඇින ක යුතු 
රීමේභ. 

 විවිධ මරා  ව ඳරිඳහරන අරමමිකතහ  භත 
විනඹ ක්රියඹහ ඳටිඳහටිඹ  අනු විභර්ලනඹක් 
ඳත්හ විනඹ ක්රියඹහභහර්ග ගත යුතු ගවයි්ද 
අභහතාහංල ගල්ක තුභහගේද උඳගදස ඳරියු 
සුලිසු විභර්ලන නිරධහරිඹකු ඳත් රීමේභ. 

299 300 

[ගරු බුේධික ඳිනයණ භවතහ] 
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 ආඹතනගආ අධාක්/ප්රනධහන විධහඹක තනතුරු 
වහ ආඹතනගආ ඳළළත්භ ව අනහගත 
අභිෘේධිඹ ිළිතඵ දළනුභක් ඇින නිරධහරිඹකු 
ආඹතනගආ අධාක්/ප්රනධහන විධහඹක ගර 
ඳත් රීමේභ  ක යුතු රීමේභ. 

 (ii)  ඔේ. 

 (iii)  රුිළඹල් 80,000.00 (රුිළඹල් අසදවක් ඳභණි) 

 (iv)  ඔේ. 

(ඇ) අදහශ ගනොගේ. 

 
ගරු බුේධික ඳිනයණ භවතහ 
(ரண்தைறகு தைத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ගරු නිගඹෝජා කථහනහඹකතුභනි, අඳ වළභ දහභ ඉල්රනහ ග  

හ ගේ දීර්ඝ ලගඹ්ද ිනගඵන ිළිතතුරු අඳ  කලි්ද රළගඵ්දන 

රස්දන රීඹරහ. මී  කලි්ද ග  ගරු බහගේදී එකෙ වුණහ, 

දීර්ඝ ලගඹ්ද ිනගඵන ිළිතතුරු අඳ  කලි්ද රළගඵ්දන 

රසනහඹ රීඹරහ. වළභ දහභ ග  කහයණඹ  එකෙ ගනහ. 

මරහනගඹනුත් රීඹනහ, ිළිතතුරු කලි්ද රළගඵ්දන 

රසනහඹ රීඹරහ.  

 
නිගඹෝජා කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

අතුරු ප්රනලසනඹ අව්දන, ගරු භ්දත්රීාතුභහ. 

 
ගරු බුේධික ඳිනයණ භවතහ 
(ரண்தைறகு தைத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

කලි්ද ග  ිළිතතුරු රළගඵ්දග්ද නළවළ.  ග  ප්රනලසනඹ  මී  

කලි්ද- 

 
නිගඹෝජා කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ගරු භ්දත්රීාතුභනි, ග   ඵ්දධ ඳක් නහඹක රැසවීග දී 

හකච්ඡහ කශ යුතුයි. 

 
ගරු බුේධික ඳිනයණ භවතහ 
(ரண்தைறகு தைத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

නළවළ, නළවළ. ගරු කථහනහඹකතුභහ ග  ගළන කලි්ද රීේහ.  

 
නිගඹෝජා කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ඳක් නහඹක රැසවීග දී ඒ ිළිතඵ හකච්ඡහ කයරහ විඳුභක් 

රඵහ ග්දන. ග  ගරු බහගේදී ඒ ගළන කථහ කශහඹ රීඹරහ එඹ  

විඳුභක් රළගඵ්දග්ද නළවළ. කරුණහකය ඳශමුළනි අතුරු ප්රනලසනඹ 

අව්දන. 
 

ගරු බුේධික ඳිනයණ භවතහ 
(ரண்தைறகு தைத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

භහ ඳශමුළනි අතුරු ප්රනලසනඹ අව්දන . 
 

ගරු රක්සභ්ද ගගනවියත්න භවතහ 
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் தசதணறத்ண) 

(The Hon. Lakshman  Senewiratne) 

ඔඵතුභහ ළරැයු ගේරහල්ර  swimming poolsර එගවභ 

නහ්දන ඹ්දන එඳහ.  

ගරු බුේධික ඳිනයණ භවතහ 
(ரண்தைறகு தைத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ගරු නිගඹෝජා කථහනහඹකතුභනි ඵර්දන,  වහල්ර , 

ඳරිේපුර , සීනිර , උ ඵරකඩ කෆල්ර  භවජනතහ ගගන 

ඵේගද්ද නඩත්තු න ඳහර්ලිග ්දතු ඇතුගශේ ඉ්දන ගකො ත් 

එතුභහ  swimming pool එක තභයි භතක් ග්දග්ද. ඒ ඳළත්ත  

ගිහිල්රහ cool එගක් ඉ්දන තභයි ඔඹ හගේ ඇභිනකභක් දීරහ 

ිනගඵ්දග්ද. 

 
ගරු රක්සභ්ද ගගනවියත්න භවතහ 
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் தசதணறத்ண) 

(The Hon. Lakshman  Senewiratne) 

ගභතුභහ එදහත් භගේ හි තගතක්.  භහ හිතත්කභ  රීේගේ, 

තයවක  ගනොගයි. 

 
ගරු බුේධික ඳිනයණ භවතහ 
(ரண்தைறகு தைத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ගරු නිගඹෝජා කථහනහඹකතුභනි,  භගේ ඳශමුළනි අතුරු 

ප්රනලසනඹ ගභගේයි. නිර්ගේල භහරහ රීඹහ ගගන ඹේදී ගරු 

ඇභිනතුභහ ව්ද කශහ දූෂිත නිරධහරි්ද ිළිතඵ. මී  කලි්ද 

ගරු විජඹදහ යහජඳක් භ්දත්රීාතුභහගේ බහඳිනත්ගඹ්ද ඳළළින 

 "ගකෝේ" එගක් හර්තහග්ද ඛනිජ ගතල් ංසථහගේ හි පු 

නිගඹෝජා හභහනාහධිකහරි දූකඹකු ඵ ඳළවළයුලි රීේහ. 

දූක ඹකු රීඹරහ ගකෝේ හර්තහග්ද ඳළවළයුලි රීඹපු ගකනකු 

තභයි ගභහි බහඳින ධුයඹ  ඳත් කගශේ. ඒ ඳත්  රීමේභ කගශේ ග  

ඇභිනතුභහ ගනෝදන පුළු්ද. වළඵළයි ගභළනි අඹ  ග  

තනතුරුර  ඳත් ග්දන  පුළු්ද විධිඹ  ඔඵතුභහ රීඹන ඔඹ 

භවහ ගරොකු ඳනත තුශ, ග  ඹ්ද්රාණඹ තුශ ඉඩ ප්රනසතහ රහ 

ගගන ිනගඵ්දග්ද ඇයි?   

 
ගරු රක්සභ්ද ගගනවියත්න භවතහ 
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் தசதணறத்ண) 

(The Hon. Lakshman  Senewiratne) 

ඒක  උත්තයඹක් ගද්දන . භහ ගභඹ බහය ගත්තහ විතයයි. 

ඔඵතුභ්දරහ අඳ ද්දනහ වඳුනන උදවිඹ ග්ද. අගේ ළඩ 

ිළිතගශත් ඔඵතුභ්දරහ ද්දනහ ග්ද. ළරැේදක් කයරහ ිනගඵනහ 

න , ළරැේද කයපු ඵ ඔේපු වුගණොත්, පුේගරඹහ ගගදය. රීසිභ 

ඵළඳීභක් නළවළ. ඒක භතක ිනඹහ ග්දන.  

ඔඵතුභහත් කදහද ග  ඳළත්ගත් නතය ්දග්ද? ගිඹ 

සුභහනගආත් ව ඵ වුණහ අිනගරු ජනහධිඳිනතුභහ.  
 

ගරු බුේධික ඳිනයණ භවතහ 
(ரண்தைறகு தைத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ග ොමිඹහ ත් දඬු  ලි්දනහද ද්දග්ද නළවළ. ගරු ඇභිනතුභහ, 

භගේ ගදන අතුරු ප්රනලසනඹ ග කයි.  
 

ගරු රක්සභ්ද ගගනවියත්න භවතහ 
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் தசதணறத்ண) 

(The Hon. Lakshman  Senewiratne) 

ගදළනි එක  ගනොගයි, ඳසගනි එකද ගකොගවේගදෝ 

අව්දග්ද.  
 
 

ගරු බුේධික ඳිනයණ භවතහ 
(ரண்தைறகு தைத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

නළවළ, නළවළ. ග ක  අදහශ ගදන අතුරු ප්රනලසනඹ. ගරු 

ඇභිනතුභනි, ඔඵතුභහ ව්ද කශහ 1981 අංක 75 දයන උක් 

ඳර්ගආණ ආඹතනඹ ඳනත ගළන. මී  කලි්ද භහ අවපු 

301 302 



ඳහර්ලිග ්දතු 

ප්රනලසනගආදීත් ඔඵතුභහ ග  ඳනත ිළිතඵ ව්ද කශහ. ග  ඳනත 

භහ අගත් ිනගඵනහ. ග  ඳනගත් 5. (2) (අ) උඳ ග්දිනඹ අනු 

ඉතහ ඳළවළයුලි රීඹනහ, ග ක  ඳත් රීමේභ කය්දන ඕනෆ 

ඇභිනයඹහ තභයි, වළඵළයි ඇභිනයඹහ ඳත් රීමේභ කය්දන ඕනෆ 

eminent scientist of proven ability රීඹරහ.  
 

 

ගරු රක්සභ්ද ගගනවියත්න භවතහ 
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் தசதணறத்ண) 

(The Hon. Lakshman  Senewiratne) 

භහ බහය ගත්තහ  ඳසගේ ඔක්ගකෝභ ඳත්  කගශේ විදාහාඹ්ද.  
 
 

ගරු බුේධික ඳිනයණ භවතහ 
(ரண்தைறகு தைத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ග  ඹ ගත් ඳත් ව එ්ද.සී. කුභහයසිංව භවත්භඹහ විේහභ ගිඹහ  

ඳසගේ එක  අභහතාහංලගඹ්ද ඔහු  දූණ, ගචෝදනහ, අරමමිකතහ 

ිනගඹේදී ඔහු තත් තනතුයක  ඳත් කය්දන ගඹලිණහ. ග  අඹ  

ගග්දග්ද භව ජනතහගේ ල්ලි. එගවභ නළත්න , ඔඵතුභහභ 

රීඹපු විධිඹ  එකතු කයපු ගස ඵලි ල්ලි. ඒක රීඹන ගරහගේ 

ඔඵතුභහ උඳවහගඹ්ද ඇහුහ, භහ ඇ ගේ ගකොයි ඳළත්ගත්දද 

නළඟිට්ගට් රීඹරහ. භභ ද්දග්ද නළවළ ඔඵතුභහ ගකොයි ඇ ග්දද 

නළඟි රහ ගභතළන  ආගේ රීඹරහ. ගකොගවේ ගගදයක ිනගඵන 

ඇරී්ද නළඟි රහ ආහද භහ ද්දග්ද නළවළ. භහ අව්දග්ද 

ජනතහගේ ල්ලි අඳවයණඹ කයපු නිරධහරි්දගග්ද ග  මුදල් 

ඹිත අත් ඳත් කය ග්දන අයගගන ිනගඵන ක්රියඹහ භහර්ග ගභොනහද 

රීඹරහයි.  

 

 

ගරු රක්සභ්ද ගගනවියත්න භවතහ 
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் தசதணறத்ண) 

(The Hon. Lakshman  Senewiratne) 
භභ බහය ගත්තහ  ඳසගේ අධාක් භණ්ඩරඹ  ඳත් කගශේ 

ඔක්ගකෝභ විදාහාගඹෝ. ළරැයු කයපු නිරධහරි්ද එක්ගකනහයි 

හිටිගආ. ඔහුගේ කහර්ඹ බහයඹ ගනුග්ද ඔහුගේ කහරඹ දීර්ඝ 

කගශේ නළවළ. ඔහු අනිහර්ඹ නිහක් ඹළේහ. ඒ නිහ භහ ඔඵතුභහ  

රීඹ්දග්ද ග  කහයණඹයි. දළ්ද ගචෝදනහක් ිනගඵනහ න  

රීඹ්දන, අිළ නළත ගොඹහ ඵර්දන . ඕනෆභ ගචෝදනහක් 

ිනගඵනහ න  ඵඹ නළින රීඹ්දන. කරුණු ගොඹහ ඵරහ අලා 

පුේගරඹහ  දඬු  ගදනහ. අිළ ග  ආඹතනඹ ආයක්හ කය්දන 

ඕනෆ. ග ක ග  යගට් ිනගඵන ඉතහභ උතු  ආඹතනඹක්.   

ගරු බුේධික ඳිනයණ භ්දත්රීාතුභනි, ප්රනලසන ිනගඵනහ න  

රීඹ්දන. හධහයණ ප්රනලසන ග්දන පුළු්ද. අිළ ඒහ ගොඹහ 

ඵර්දන . ගොඹහ ඵරහ අලා තී්දලි තීයණ ඒ ගරහගේභ 

ග්දනහ. ඒ ගළන බඹක් ගවෝ ළකඹක් හිත්දන එඳහ. අිළ ිළඹය 

අයගගන ිනගඵනහ. ඳසු ගිඹ භහ කීඳඹ තුශ එළනි පුේගරඹ්ද 

 ඵ්දධ භහ ිළඹය ගත්තහ.  
 

 
ගරු බුේධික ඳිනයණ භවතහ 
(ரண்தைறகு தைத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ගරු නිගඹෝජා කථහනහඹකතුභනි, භගේ තු්දන අතුරු 

ප්රනලසනඹ ගභඹයි. 
 
 

නිගඹෝජා කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ගරු භ්දත්රීාතුභහ, අතුරු ප්රනලසනඹ ගකටිගඹ්ද අව්දන. 

ගරු බුේධික ඳිනයණ භවතහ 
(ரண்தைறகு தைத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ගරු නිගඹෝජා කථහනහඹකතුභනි, භහ ගකටිගඹ්ද අව්දග්ද.  

ගරු නිගඹෝජා කථහනහඹකතුභනි, භගේ ප්රනලසනගආ ගක්්දද්ර ගත 

කහයණඹ  භ  ිළිතතුයක් රළබුගණ් නළවළ. ඇභිනතුභහ රීඹ්දග්ද, 

භහ ඳත් වුණහ  ඳසගේ ග  ටික කයරහ ිනගඵනහ රීඹරහයි. වළඵළයි 

කවුරු ඇභින ධුයගආ හිටිඹත් ග  ආඹතන ගනුග්ද විඹද  

කයරහ ිනගඵ්දග්ද එක්ගකෝ ජනතහගේ ඵලි ල්ලි. එගවභ 

නළත්න  ාහඳහරිකඹ්දගග්ද අඹ කය ගත් ගස ඵලි ආදහඹ .  

ඇභිනතුභහ ඳත් වුණහ  ඳසගේ සුේගධෝදනරහ ඳත් කයරහ ිනගඵ්දන 

පුළු්ද. වළඵළයි ඊ  කලි්ද ළඩ කයපු, ගවොයක  කයපු තක්කඩී්ද 

 ඵ්දධගඹ්ද ගත්ත ක්රියඹහ භහර්ගර විනිවිදබහඹ ිළිතඵත්, ඒ 

හගේභ ඔවු්ද අඳවයණඹ කයන රද ජනතහ ගේ මුදල් 

 ඵ්දධගඹ්ද ග්දන ක්රියඹහ භහර්ග ගභොනහද රීඹරහයි දළ්ද භභ 

අව්දග්ද. 
 

ගරු රක්සභ්ද ගගනවියත්න භවතහ 
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் தசதணறத்ண) 

(The Hon. Lakshman  Senewiratne) 

ගරු නිගඹෝජා කථහනහඹකතුභනි, ඒක  නිසි උත්තයඹක් 

ගද්දන ඕනෆ. ගරු භ්දත්රීාතුභනි, ග  අභහතාහංලඹ බහය හි පු 

රීසිභ ඇභිනයගඹකු  ගදොස රීඹ්දන එඳහ. ඇභිනරු ඉතහභත්භ 

ගවො  අභහතාහංලඹ ඳහරනඹ කයරහ ිනගඵනහ. නිරධහරි්දගග්ද 

විලහර ගර ංචහ සිේධ ගරහ ිනගඵනහ. ඒ ඒ කහරගආදී, ඒ ඒ 

නිරධහරි්ද  අලා ඳරියු දඬු  කයරහ ිනගඵනහ. ගරු 

භ්දත්රීාතුභනි, ඔඵතුභහ භතක තඵහ ග්දන. අලා ඳරියු දඬු  

කයරහ ිනගඵනහ. ග  භහ කීඳඹ තුශ ඹ  ගදඹක් සිේධ වුණහ න  

එහි ග කීභ භහ ග්දනහ. ඒ හගේභ ිනබුණු ප්රනලසනර ත් අිළ නිසි 

ිළිතතුරු දී ිනගඵනහ. තමු්දනහ්දගේරහ  ගඵොගවොභ ඳවසුයි 

රීඹ්දන. දළ්ද ග  ගඳත්  ගළන රීේහ. අගේ එක්ත් ජහිනක 

ඳක්ගආ ඳළයණි මිතුගයක් තභයි එඹහගේ girlfriendගේ ප්රනලසනඹ  

එතළන ඉ්ද ගඳත්  ගවන සග්ද. එඹහ ගඳත්  captain 

ගකගනක් ගරහ.  ඒ ගඳත්  තමු්දනහ්දගේරහ බහය ගගන ඒහ  

උත්තය ගවොඹ්දන ඹ්දන එඳහ. නමුත් ආඹතනඹ ඳළත්ගත්ද රීසිභ 

යදක් ්දන අිළ ඉඩ තඵ්දග්ද නළවළ රීඹන එක භහ ඳළවළයුලි 

ප්රනකහල කය්දන ඕනෆ. 
 
 

නිගඹෝජා කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ප්රනලසන අංක 8 - 3109/'12 - (1), ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ. 
 
 

ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(ரண்தைறகு ற கதரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

ගරු නිගඹෝජා කථහනහඹකතුභනි, භහ එභ ප්රනලසනඹ අවනහ. භ  

ආයංිකයි ගරු ඇභිනතුභහයි, නිගඹෝජා ඇභිනතුභහයි ගදගදනහභ 

උත්තය ගද්දන අකළභළිනයි රීඹරහ. 
 

 
ගරු යුග්දස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்தைறகு  றஜணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රීසිභ අකළභළත්තක් නළවළ.  

ගරු නිගඹෝජා කථහනහඹකතුභනි, විගේල ක යුතු අභහතාතුභහ 
ගනුග්ද භහ එභ ප්රනලසනඹ  ිළිතතුය දීභ වහ භහඹක් කල් 
ඉල්රහ සිටිනහ. 

 
ප්රනලසනඹ භතු යුනකදී ඉයුරිඳත් රීමේභ  නිගඹෝග කයන රදී. 
றணரம ற்தநரத றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 
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9. ගරු සුජී ගේනසිංව භවතහ 
(ரண்தைறகு சுேல ஜசணசறங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

ප්රනහවන අභහතාතුභහගග්ද ඇස ප්රනලසනඹ - (1) : 

 (අ) (i) ශ්රී  රංකහ ගභනහගභන භණ්ඩරඹ ඹ ගත් ඳහරනඹ 
න ගේහ සථහනර ගේකයි්ද  හිමි අර්ථ 
හධක අයමුදල් 2010 ර්ගආ සි  ඵළංකුගත කය 
ගනොභළින ඵත්;  

     (ii) අර්ථ හධක අයමුදල් ඵළංකු ගත ගනොරීමේභ නිහ 
2010 ර්ගආ සි  විේහභ ඹන ශ්රී  රංගභ 
ගේකයි්ද  අර්ථ හධක අයමුදල් රඵහ ගළනීභ  
ගනොවළරී වී ඇින ඵත්; 

 එතුභහ ද්දගනහිද? 

(ආ) (i) 2010 ර්ගආ සි  ග  දක්හ ඉවත ආඹතනගආ 
ගේහ සථහනර  අර්ථ හධක අයමුදල් ගර  
ඵළංකුගත රීමේභ  ඇින මුළු මුදර ගකොඳභණද;  

 (ii) ගභභ අර්ථහධක අයමුදල් ඵළංකුගත රීමේභ  
ක යුතු කයන යුනඹ  කගර්ද; 

 (iii) ගභභ මුදල් නිඹමිත යුන  ඵළංකු ගත ගනොරීමේභ 
නිහ අධිබහයඹ ලගඹ්ද ගගවිඹ යුතු මුදර 
ගකොඳභණද; 

 ඹ්දන එතුභහ ගභභ බහ  ද්ද්දගනහිද? 

(ඇ) ගනොඑගේ න ,  ඒ භ්දද? 
 

ஜதரக்குத்து அமச்சமக்  ஜகட்ட றணர: 

(அ) (i) இனங்மக ஜதரக்குத்து சமதறன்கலழ் 

றர்கறக்கப்தட்டு தகறன்ந ஜசம 

றமனங்கமபச் ஜசர்ந் ஊறர்களுக்குரற 

ஊறர் ஜசனரத றற 2010ஆம் ஆண்டிலிதந்து 

ங்கறகபறலிடப்தடறல்மன ன்தமத்ம்; 

 (ii) ஊறர் ஜசனரத றற ங்கறகபறலிடப்தடர 

கரத்றணரல் 2010ஆம் ஆண்டிலிதந்து ஏய்வு 

தததகறன்ந இ.ஜதர.ச. ஊறர்களுக்கு ஜசனரத 

றறமப் ததநதொடிர றமன ற்தட்டுள்ப 

தன்தமத்ம் 

 அர் அநறரர? 

(ஆ) (i) 2010ஆம் ஆண்டிலிதந்து இன்தம ஜற்தடி 

றதணத்றன் ஜசம றமனங்கள் ஜசனரத 

றறரக ங்கறகபறலிடப்தட ஜண்டி தரத்ப் 

தத் தரமக வ்பதன்தமத்ம்; 

 (ii) ஜற்தடி ஜசனரத றறம ங்கறகபறலிடுற்கு 

டடிக்மக டுக்கும் றகற ரதன்தமத்ம்; 

 (iii) குநறத் தத்தரமக உரற றகறறல் 

ங்கறகபறலிடப்தடரமறணரல் றமகக் கட்ட 

ரகச் தசலுத்ஜண்டித்ள்ப தத்தரமக 

வ்பதன்தமத்ம் 

 அர் இச்சமதக்கு அநறறப்தரர? 

(இ) இன்ஜநல், ன்? 

asked the Minister of Transport:  

(a) Is he aware that - 

 (i) the EPF money due for the employees of the 

service stations administered under the Sri 

Lanka Transport Board has not been 

credited to bank since 2010; and 

 (ii) the employees of the SLTB who retired after 

2010 have not been able to get their EPF 

money as their dues have not been credited 

to bank? 

(b) Will he inform this House - 

 (i) the total amount of money that has to be 

credited to bank as EPF money of the 

employees of the service stations of the 

aforesaid institute since 2010 to date; 

 (ii) the date on which the aforesaid EPF money 

will be credited to bank; and 

 (iii) the amount of money that has to be paid as 

surcharge since the aforesaid money was 

not credited to bank before the due date? 

(c) If not, why? 
 
ගරු කුභහය ගල්ගභ භවතහ 
(ரண்தைறகு குர தல்க) 

(The Hon.  Kumara Welgama) 

(අ)  (i)   ඵළංකුගත කය ගනොභළත. 

       (ii)   ඔේ. 

(ආ) (i) රුිළඹල් මිලිඹන 3,748යි. 

 (ii) භවහ බහණ්ඩහගහයඹ භඟි්ද 2010 ර්ගආ සි  
ප්රනධහන කහර්ඹහරඹ, ප්රනහගේයඹ කහර්ඹහර ව 
ප්රනහගේයඹ ළඩඳරර ආදහඹ  ගනොඉඳන 
ඒකකඹ්දහි ළටුේ ගගවීභ වහ ගදනු රළබ මුදල් 
රුිළඹල් මිලිඹන 3,161 නතය රීමේභ නිහ එභ 
ගේකයි්දගේ ළටුේ ද ශ්රී  රංකහ ගභනහගභන 
භණ්ඩරගආ අගනකුත් දිගඳෝ්දහි ආදහඹ  භගි්ද 
ගගවීභ නිහ ගභභ අර්ථහධක මුදල් ගගවීභ  
ගනොවළරී වී ඇත. 

  භවහ බහණ්ඩහගහයඹ ගත ලිඛිත ග  මුදල් 
 ඵ්දධ ද්දහ ඇින අතය 2014 අඹළඹ 
ඇසතග ්දතු ිළිතගඹර රීමේග දී ගභභ මුදල් 
භවහ බහණ්ඩහගහයඹ  භඟි්ද ඉල්ලු  ගකො  ඇත. 
එගර මුදල් රළබ විගභ ඵළංකුගත රීමේභ  
ක යුතු ගඹොදනු ඇත.  

   (iii)    රු.මිලිඹන 964.4රී. 

(ඇ)   අදහශ ගනොගේ.  

 
ගරු සුජී ගේනසිංව භවතහ 
(ரண்தைறகு சுேல ஜசணசறங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

ගරු ඇභිනතුභනි, භභ කලි්ද රීේහ හගේභ ග  අඹ ඉතහභ 

අභහරුග්ද ජීත් න ගේකඹ්ද ිළරික්.  භභ කලිනුත් රීේ 

විධිඹ  ආචහර්ඹ ආරිඹයත්න භළිනතුභහ  අනු, අවුරුේදක  

රුිළඹල් බිලිඹන 125ක් හගේ විලහර මුදරක් යහජා ආඹතනලි්ද 

දූණඹ  රක් ගනහ. ඒ හගේභ තත් රුිළඹල් මිලිඹන 100ක් 

ආණ්ක්ගේ ගනුගදනුර දූණඹ  රක් ගනහ. ඒ රීඹ්දග්ද 
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ඳහර්ලිග ්දතු 

අවුරුේදක  රුිළඹල් මිලිඹන 250ක් -දශ ජහිනක නිසඳහදනගඹ්ද 

සිඹඹ  25ක්- යගට් මුදල් දූණඹ  රක් ගනහ.  ග රී යුතු 

ආණ්ක්ක් ලගඹ්ද ග  ය  ආසිඹහගේ ආලසචර්ඹ ඵ  ඳත් 

කය්දන ජනහධිඳිනතුභහ ඵරහගඳොගයොත්තු වුණහ  එගවභ ගරහ 

නළවළ. යුේධඹ අ්ද ගරහ අතාලාගඹ්දභ ග්ද කශ යුතු 

මුදල් ග  විධිඹ  කඳහ වරින ගකො  ගරු ඇභිනතුභනි, සුළු මුදරක් 

අය ගගන ජීත් න ිළරික් ලගඹ්ද ගේකගඹෝ විලහර 

කනසල්ර  ඳත් ගනහ. ඒ අඹ ගරොකු අකයතළේඵඹක  මුහුණ 

ගදනහ. ඒ නිහ ගභඹ ඔඵතුභහගේ කහර්ඹ බහයඹක් ගනොවුණත්, ඒ 

 ඵ්දධගඹ්ද අධහනඹ ගඹොමු කය ග  මුදල් ගගවීභ වහ 

ආණ්ක්  ඵර රීමේභක් ඔඵතුභහගග්ද ඵරහගඳොගයොත්තු ග්දන 

පුළු්දද? 

 
ගරු කුභහය ගල්ගභ භවතහ 
(ரண்தைறகு குர தல்க) 

(The Hon.  Kumara Welgama) 

ඒක භභ කයනහ.  

 
ගරු ජිත් ගප්රනේභදහ භවතහ 
(ரண்தைறகு சேறத் தறஜரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

ගරු ඇභිනතුභනි, ගභනහගභන ක්ගේ්රාඹ  ගරොකු ගේඹක් 

කය්දන ඔඵතුභහ ගරොකු උත්හවඹක් දයන ඵ භභ ද්දනහ. භභ 

ඒක ිළිතග්දනහ. නමුත් ගරු ඇභිනතුභනි, ඔඵතුභහ  ඒ ගේහ 

කය ගගන ඹහභ වහ යජගඹ්ද ප්රනභහණත් ප්රනිනඳහදන රළගඵ්දග්ද 

නළවළ. ඒකයි තාඹ. භභ ඔඵතුභහගග්ද පුන පුනහ -නළත යක්- 

ග  ප්රනලසනඹ අව්දන කළභළිනයි. වළභ භහඹකභ ඔඵතුභහ  මුහුණ 

ගද්දන සිලි න ප්රනලසනඹක් තභයි ශ්රී  රංකහ ගභනහගභන භණ්ඩරගආ 

ගේක භවත්භ භවත්මී්දගේ ළටුේ ප්රනලසනඹ. 

ඔඵතුභහ ග  ළටුේ ප්රනලසනඹ  ගදන ිළිතතුය ගභොකක්ද? ගභොකද 

ගේක භවත්භ භවත්මී්ද දිගඳෝර වර උඩ නඟි්දග්ද, ගස 

උඩ නඟි්දග්ද ළටුේ නළින නිහ ග්ද. ඒ ප්රනලසනඹ   ඔඵතුභ්දරහ 

රඵහ ගදන ිනයහය විඳුභ ගභොකක්ද? 

 
ගරු කුභහය ගල්ගභ භවතහ 
(ரண்தைறகு குர தல்க) 

(The Hon.  Kumara Welgama) 
ගරු ජිත් ගප්රනේභදහ භ්දත්රීාතුභහ   මි්ද ඉසගල්රහත් ග  

 ඵ්දධ භභ උත්තය දීරහ ිනගඵනහ. ගභොකද ඇත්ත භ ග ක 

ගේහක්. රංගභ රීඹ්දග්ද ගේහක්. රංගභ  රීඹ්දග්ද රහබ 

උඳඹන ආඹතනඹක් ගනොගයි. භවජන ගේහක්. ඒ හගේභ 

private buses ලි්දග්ද නළින භහර්ගර ඵස ධහනඹ රීමේභ ව 

යහත්රීා ධහනඹ රංගභ විසි්ද සිලි කයනහ. රංගභ විලහර ගේහක් 

කයන ආඹතනඹක්. ඉින්ද අඳ  ප්රනලසනඹක් ිනගඵනහ. ගභොකද 

අගේ ඵසලි්ද  සිඹඹ  55ක්භ අවුරුලි 10  ළදියි. දළ්ද ග හගආ 

ක්රියඹහකහරිත්ඹ හුෙක් අක්යි. ඩීල් ළඩ කය්දග්ද නළවළ. ගරු 

භ්දත්රීාතුභනි, හභහනාගඹ්ද අිළ උඳඹන ආදහඹගභ්ද සිඹඹ  

62ක්භ ඹ්දග්ද ඩීල්ර යි. එතගකො  සිඹඹ  5.5ක යුරි 

දීභනහක් ිනගඵනහ. ග  ඔක්ගකෝභ ඹන ගකො  අඳ  ඉතුරු 

්දග්ද සිඹඹ  ිනසගදකවභහයයි. ග  ිනසගදකවභහගය්ද තභයි 

අගනකුත් සිඹලුභ ගේල් අඳ  සිලි කය්දන ගරහ ිනගඵ්දග්ද. 

දළ්ද ඔඵතුභහ රීඹන එක ඇත්ත. ඒ නිහ තභයි බහණ්ඩහගහයගඹ්ද 

අගේ ප්රනධහන කහර්ඹහරඹ  රළගඵන මුදල්ලි්ද රුිළඹල් 11,250ක් 

වළභ ගේකඹකුගේභ account එක  දහ්දග්ද. වළභ 

ගේකඹහගේභ account එක  රුිළඹල් 11,250ක් දහනහ. ඒක 

වළභ භහඹකභ 10ළනි දහයි්ද ඉසගල්රහ -8ළනි දහයි, 10ළනි 

දහයි අතගර්- වළභ ගේකඹහ භ ව ඵ ගනහ. ඉතුරු ටික 

ගග්දග්ද දිගඳෝ එගක්ද. එතගකො  දිගඳෝ එක ඩීල් ගව්දන 

ඕනෆ. ඒ හගේභ ඳදි ගග්දන ඕනෆ. එ්දජිභක් repair කය්දන 

ආගොත් ඒක  ඹන විඹදභත් අගේ head office එගක්ද 

ගගනහ. එ්දජි්ද එක  දහ්දන ඕනෆ වළභ ගදඹක් වහභ ඹන 

විඹදභ අිළ ගගනහ.  ඹර්  ටික අිළ ගදනහ. ඵළ රි ටික අිළ 

ගදනහ. එතගකො  දිගඳෝ එක  ිනගඵ්දග්ද,  තභ්ද උඳඹන 

ආදහඹගභ්ද ඩීල් ටික ගවරහ, ඉතුරු ඳදි ටික ගග්දන විතයයි. 

ගරු භ්දත්රීාතුභහ අවගගනද ඉ්දග්ද?  ඔඵතුභහ අගනක් ඳළත්ත 

ඵරහගගන ඉ්දන නිහ උත්තය ගද්දන අලා නළවළඹ රීඹරහ භභ 

හිතුහ.   

 
ගරු තරතහ අතුගකෝයර භවත්මිඹ 
(ரண்தைறகு (றதற) னர அத்துஜகரன) 

(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
ප්රනලසනඹ  උත්තය ගද්දන ක  ිනගඵනහ ග්ද. 

 
ගරු කුභහය ගල්ගභ භවතහ 
(ரண்தைறகு குர தல்க) 

(The Hon.  Kumara Welgama) 
එගවභ ඵළවළ ග්ද. ප්රනලසනඹ අව්දග්ද එතුභහ ග්ද. ඔඵතුමිඹ 

අගනක් භ්දත්රීාතුමිඹත් එක්ක කථහ කය කය ඉ්දනහ. ඔඵතුමිඹගේ 

කන ිනගඵ්දග්දත් එගවේ. භවය වි  කථහ කය්දග්ද භභ ගළනද 

ද්දග්ද නළවළ. 

 
නිගඹෝජා කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

තු්දළනි අතුරු ප්රනලසනඹ අව්දන. 

 
ගරු ජිත් ගප්රනේභදහ භවතහ 
(ரண்தைறகு சேறத் தறஜரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

ගරු ඇභිනතුභනි, භහ නළතත් යක් ඔඵතුභහගේ අධහනඹ 

ඔඵතුභහගේ විඹ ඳථඹ  ගගන එනහ.   

භගේ තු්දන අතුරු ප්රනලසනඹ ගභඹයි. ඔඵතුභහ දළ්ද ප්රනකහල 

කශහ, අල් භහගආ අල් යුනඹ  ළටුේ ගගනහ, repair 

කය්දන ිනගඵනහ, ගතල් ගව්දන ිනගඵනහ, ගභඹ ගරොකු 

ගේහක් රීඹරහ. ඒක අිළ ිළිතග්දනහ. නමුත් භහ ග  ප්රනලසනඹ 

ඔඵතුභහගග්ද අව්දන කළභළිනයි. ඔඵතුභහත් කළබිනට් භණ්ඩරගආ 

ඉ්දනහ ග්ද. කළබිනට් භණ්ඩරඹ තී්දලි කයනහ, ය ක 

ප්රනමුඛතහ්ද. ය ක ප්රනමුඛතහ, රළ ගඵොගිනි ගග්ද්දන ඵලි වන 

රඵහ ගදන එකද, එගවභ නළත්න  රංකහ ගභනහගභන භණ්ඩරගආ 

ගේක භවත්භ භවත්මී්දගේ ළටුේ රඵහ ගදන එකද?  භතක තඵහ 

ග්දන, ග  යගට් එක ඳවුරක  භහඹක් ජීත් ග්දන ආවහය ව 

ආවහය ගනොන විඹද  වහ රුිළඹල් 40,000ක් අලායි රීඹරහ. 

එතගකො  ග  භනුාඹ්ද  භහසික ළටුඳ ගනොරළගඵන ගකො  - 

දළ්ද ඔඵතුභහ රීඹනහ, රුිළඹල් 11,000ක් ගිණුභ  දභනහඹ 

රීඹරහ- ආවහය ව ආවහය ගනොන විඹද  වහ රුිළඹල් 

40,000ක් ඕනෆ, භහඹක් ජීත් ග්දන.  ගඳොලි යහජා භණ්ඩීයඹ 

නහඹක උත්ඹ  රුිළඹල් ගකෝටි ගණ්ද ළඹ කයරහ ගඵ්දස 

හවන,  ගඩ් රර් හවන ගග්ද්දන ඹන ගභොගවොතක, ගභභ 
දිගඳෝර ගේඹ කයන භවත්භ භවත්මී්දගේ ළටුේ රඵහ ගද්දන 

ඒ මුදර ළඹ කය්දග්ද නළත්ගත් ඇයි?   

 
ගරු කුභහය ගල්ගභ භවතහ 
(ரண்தைறகு குர தல்க) 

(The Hon.  Kumara Welgama) 
ඔඵතුභහ රළ ගඵොගිනි හවන ගළන කථහ කශ නිහයි භහත් ඒ 

ගළන කථහ කය්දග්ද. රළ ගඵොගිනි හවන කීඹක් රංකහ  

307 308 

[ගරු සුජී ගේනසිංව භවතහ] 
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ගගනළල්රහ ිනගඵනහද රීඹරහ භ  රීඹ්දන. ඔඵතුභහ භවහ 

ගරොකු  කථහ කශහ  රළ ගඵොගිනි - [ඵහධහ රීමේභක්] ඉ්දනගකෝ 

ඉින්ද. ඔඵතුභහ රළ ගඵොගිනි හවන ගළන කථහ කයපු නිහ ග්ද භහ 

රීඹ්දග්ද. රළ ගඵොගිනි හවන කීඹක්ද රංකහ  ගගනළල්රහ 

ිනගඵ්දග්ද? 

 
ගරු භ්දත්රීායගඹක් 
(ரண்தைறகு உதப்தறணர் எதர்) 

(An Hon. Member) 

ගදකයි.  

 
ගරු කුභහය ගල්ගභ භවතහ 
(ரண்தைறகு குர தல்க) 

(The Hon.  Kumara Welgama) 
ගදකයි. ඉින්ද ඔඵතුභහ භවහ ගරොකු  කෆ ගවනහ. 

රළ ගඵොගිනි හවන ගදකයි රංකහ  ගගනළල්රහ ිනගඵ්දග්ද. 

[ඵහධහ රීමේ ] වළභ දහභ ඔඹ රළ ගඵොගිනි  කථහ ඇදරහ ග්දන 

එඳහ. අඳ කවුරුත් රළ ගඵොගිනි හවනර  ආයි, අඳ  

රළගඵනහ න .  

 
ගරු ජිත් ගප්රනේභදහ භවතහ 
(ரண்தைறகு சேறத் தறஜரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

කවුද, රළ ගඵොගිනි හවන ගග්ද්දග්ද? 

 
ගරු කුභහය ගල්ගභ භවතහ 
(ரண்தைறகு குர தல்க) 

(The Hon.  Kumara Welgama) 
භහ ද්දග්ද නළවළ, කවුද රළ ගඵොගිනි හවන ගග්ද්දග්ද 

රීඹරහ. ඒක භගග්ද අව්දන එඳහ. භහ ද්දග්ද නළවළ. භගග්ද 

අව්දන, ගල්ර්දඩ් කවුද ගග්ද්දග්ද,  හ හ කවුද ගග්ද්දග්ද 

රීඹරහ. භහ ද්දනහද, රළ ගඵොගිනි හවන ගළන? භ  

රළ ගඵොගිනිඹක් රළබුගණොත් භහ ඳදහ ගගන ඹනහ. ඒක  භහ 

කළභළිනයි.  

ඉින්ද ඔඵතුභහගේ ප්රනලසනඹ ගඵොගවොභ ගවොයි. ටිනහ 

ප්රනලසනඹක් අව්දග්ද.  

 
ගරු ජිත් ගප්රනේභදහ භවතහ 
(ரண்தைறகு சேறத் தறஜரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

එගවන  උත්තය ගද්දන. 

 
ගරු කුභහය ගල්ගභ භවතහ 
(ரண்தைறகு குர தல்க) 

(The Hon.  Kumara Welgama) 
භහ ඒක  ිළිතතුයක් ගද්දන . ඳයණ ඵස 2,500ක් විතය 

ිනගඵනහ.  

ග  ඳයණ ඵස ටික අයි්ද කයරහ, අලුත් ඵස- [ඵහධහ රීමේභක්] 

ඉ්දනගකෝ රීඹ්දන.  ඔඵතුභහ ඳළනරහ ගද්දන වදනහ ග්ද. 

[ඵහධහ රීමේභක්] අලුත් ඵස එකක් හගේ තභයි, අගේ ගරු සුජී 

ගේනසිංව  භ්දත්රීාතුභහ. ඵර්දන දළක්කහභ ගකොච්චය රසන ද 

රීඹරහ. අය හි ගගන ඉ්දන ආකහයඹ ඵළලුහභ, ඉ්දයුඹහගේ හි්දයු 

නළුගක් හගේ තභයි අ ඳ   ගඳගන්දග්ද. [ඵහධහ රීමේ ] නමුත් 

ඔඵතුභහයි, භහයි  යුවහ ඵර්දන. අිළ අය ඳයණ ඵස හගේ. ඒක 

තභයි උදහවයණඹ.  

අිළ අලුත් ඵස  ගගගනනහ.  දළ්ද ගදදහවක් ගගගනනහ. 

[ඵහධහ රීමේභක්] ග ක  ිළිතඹභක් ගඹොද්දන එඳහ ඹළ. [ඵහධහ 

රීමේභක්] ඳදිඹ  ගළන රීඹ්දන . අඳ  වළභ ගදඹක්භ ආණ්ක්ග්ද 

ඵරහගඳොගයොත්තු ග්දන ඵළවළ ග්ද. භභ ගභොකද එගවභ 

රීඹ්දග්ද?[ඵහධහ රීමේ ] ඒක  ගවේතුක් ිනගඵනහ. [ඵහධහ රීමේ ] 

ඉ්දන ගකෝ භභ රීඹ්දන. CTB එගක් අඹ  නික  ඳදි ලි්දනහභ 

ඵස ටික ලියි ද?  නළවළ. ඒ නිහ ඒ ගගොල්ර්ද ත් ග කීභක් 

ගද්දන ඕනෆ. CTB  ගේකඹ්ද  ග කීභක් ගද්දන  ඕනෆ, ඉිනරි 

ගණන ව ඵ කය්දන. ඉිනරි ගණන ව ඵ කයන ඒ ග කීභ  ඒ 

ගගොල්ර්ද  ලි්දගනොත් තභයි  ඵස  ලි්දග්ද. ''භෘේධි ඹ'' හගේ  

නික  ඳදි ලි්දගනොත් ඒ මිනිසසු ළඩ  කයයි ද? [ඵහධහ රීමේ ] 

නළවළ නළවළ. භහ රීඹ්දග්ද, තමු්දනහ්දගේරහ ජනවිඹ ලි්දග්ද. 

අිළද ජනවිඹ ලි්දග්ද?  

 
ගරු ජිත් ගප්රනේභදහ භවතහ 
(ரண்தைறகு சேறத் தறஜரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

දළ්ද ිනගඵ්දග්ද භෘේධිඹ. 

 
ගරු කුභහය ගල්ගභ භවතහ 
(ரண்தைறகு குர தல்க) 

(The Hon.  Kumara Welgama) 
භභ රීඹ්දග්ද, තමු්දනහ්දගේරහත් ග  ගේකඹ්ද  රීඹ්දන 

ඕනෆ, භව්දසි ගරහ ව ඵ කය්දන රීඹරහ. ව ඵ කයරහ ඒ ඉිනරි 

මුදර ගොඹහ ග්දන රීඹරහ. අිළ අලුත් ඵස ටිකක් ගගනළල්රහ දීරහ  

ඒක  ළඩ ිළිතගශ  වදරහ ගද්දන . එගතක් ඔඵතුභහ ගඳොඩ්ඩක් 

ඉහ ගගන ඉ්දන.   
 

 
නිගඹෝජා කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ගදන  ඹ. ප්රනලසන අංක 2, ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ. 

 
ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(ரண்தைறகு ற கதரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

Sir, today also there are only nine Questions when 

there should be 15 Questions.  

 
නිගඹෝජා කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

Yes. Hon. Member, are you raising the Question?  

 
ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(ரண்தைறகு ற கதரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

I am raising  as to why 15 Questions have been 

reduced to 9, which is  an erosion of our rights.  

 
නිගඹෝජා කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

You can raise it at the Committee on Parliamentary 

Business.  

 
ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(ரண்தைறகு ற கதரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

If everything is to  be raised there, what is the purpose  

of our being here? 
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2.  ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(ரண்தைறகு ற கதரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

අග්රාහභහතාතුභහ ව බුේධ ලහන වහ ආගමික ක යුතු 

අභහතාතුභහගග්ද ඇස ප්රනලසනඹ -(1): 

(අ) (i) ශ්රී  රංකහ ගු්ද වමුදහගේ හභහජිකඹ්ද ගණනහක් 

විළෙවිල්ගල් සිටින ඵ හර්තහවීභ  ගවේතු 

කගර්ද;  

 (ii) එගේ විළෙවිල්ගල් සිටින ගු්ද වමුදහ 

හභහජිකඹ්ද  එගයහි ක්රියඹහභහර්ග ගගන ිනගේද; 

එගේ නළතගවොත්, ඔවු්ද  භහ රඵහදීභක් ගවෝ 

ඔවු්ද විසි්ද ගගවිඹ යුතු දඩ මුදල් අක් රීමේභක් සිලි 

කය ිනගේද;  

 (iii) එගේ භහ රඵහදී ගනොභළින න , ඔවු්ද  

විරුේධ නීිනභඹ ගවෝ අධිකයණභඹ 

ක්රියඹහභහර්ගර  එශළම ිනගේද;  

 (iv) එගේ න , එගර ඳරහගගොස, නීිනභඹ ගර 

අධිගචෝදනහ රළඵ සිටින වමුදහ හභහජිකඹ්ද 

ංඛාහ ගකොඳභණද;  

 ඹ්දන එතුභහ ව්ද කය්දගනහිද?         

(ආ) ශ්රී  රංකහ ගු්ද වමුදහගේ හභහජිකඹ්ද ක්රියඹහ්දවිතගආදී 

අතුරුදව්දවීභ ගවෝ විළෙවිල්ගල් සිටීභ ගවේතුග්ද ගු්ද 

වමුදහ  ඉිනරිවී ඇින මුදල් ප්රනභහණඹ ගකොඳභණද ඹ්දනත් 

එතුභහ ව්ද කය්දගනහිද? 

(ඇ) ගනොඑගේ න ,  ඒ භ්දද? 

 

தற அமச்சதம் ததபத் சரசண,  அலுல்கள் 

அமச்சதரணமக் ஜகட்ட றணர:  

(அ) (i) இனங்மக ரன் தமடறலிதந்து தன 

தமடவீர்கள் மனமநரகறத்ள்பணர் ண 

அநறக்மகறடப்தட்டிதப்தது ன் ன்தமத்ம்; 

 (ii) அவ்ரத மனமநரகறத்ள்ப தமட 

வீர்களுக்கு றரக டடிக்மககள் 

ஜற்தகரள்பப்தட்டிதக்கறன்நணர அல்னது 

அர்களுக்கு ன்ணறப்தை ங்கப்தட்டிதக் 

கறன்நர அல்னது அர்கபறன் குற்நப்தங்கள் 

குமநக்கப்தட்டிதக்கறன்நணர ன்தமத்ம்; 

 (iii) அவ்ரத ன்ணறப்தை ங்கப்தடரறடின், சட்ட 

ரலறரண அல்னது லறன்ந டடிக்மககள் 

ஜற்தகரள்பப்தட்டிதக்கறன்நணர ன்த 

மத்ம்; 

 (iv) அவ்ரதநணறல், சட்ட ரலறரக குற்நஞ் 

சரட்டப்தட்டிதக்கும் மனமநரகறத்ள்ப தமட 

வீர்கபறன் ண்றக்மக ரதன்தமத்ம் 

 அர் கூதரர? 

(ஆ) இனங்மக ரன்தமடமச் ஜசர்ந் ஆபறறணர் 

தமட டடிக்மகறன்ஜதரது கரரற் 

ஜதரணமரல் அல்னது மனமநரகறமரல் 

லப்தடுத்ப்தட்டுள்ப தத்தரமகமத்ம் அர் 

கூதரர? 

(இ) இன்ஜநல், ன்? 

 

asked the Prime Minister and Minister of Buddha 

Sasana and Religious Affairs:  

(a) Will he state - 

 (i) as to why a number of  servicemen were 

reported absconding from Sri Lanka Air 

Force; 

 (ii) whether action has been taken against 

absconded servicemen of Sri Lanka Air 

Force or pardon has been granted to them 

or their fines have been mitigated; 

 (iii) if the pardon is not granted, whether legal 

or court actions have been resorted; and 

 (iv) if so, the number of absconded servicemen 

who have been legally indicted? 

(b) Will he also state the amount of money saved 

owing to missing in action or absconding of 

servicemen from Sri Lanka Air Force? 

(c) If not, why? 
 

ගරු යුග්දස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்தைறகு  றஜணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු නිගඹෝජා  කථහනහඹකතුභනි, අග්රාහභහතාතුභහ ව බුේධ 

ලහන වහ ආගමික ක යුතු අභහතාතුභහ ගනුග්ද  භහ එභ 

ප්රනලසනඹ   ිළිතතුය බහගත* කයනහ. 
 

* බහග ඹ භත තඵන රද ිළිතතුය: 
* சதரதேடத்றல் மக்கப்தட்ட றமட : 

* Answer tabled: 
 

(අ)  (i)  ගු්ද වමුදහගේ හභහජිකඹ්ද ඳවත ගවේත්ද භත ගේඹ 
වළය ගගොස ඇින ඵ නිමේක්ණඹ වී ඇත.  

              දළදි ආර්ථික ලිසකයතහ භත විගේලගත වීභ 

             අනීඳ තත්ත්ඹ්ද භත 

              තභ නිගසලි්ද ඵළවළය ලිසකය ප්රනගේලර යහජකහරි 
ක යුතු රීමේභ 

              ගු්ද වමුදහ නීින-මේිනර ර   ඳ වළනි  ක්රියඹහර  
නියතවීභ ගවේතුග්ද  

              ගනත් ගඳෞේගලික ගවේත  භත 

 (ii) විළෙවිල්ගල්  සිටින  හභහජිකඹ්ද  එගයහි ක්රියඹහභහර්ග 
ගගන ඇත. 

               එභ   පුේගරඹ්ද ව  ගු්ද වමුදහග්ද ගගවිඹ යුතු ගවෝ අඹ 
කයගත යුතු ත්ක  වහ ඵළයක   ිළිතඵ ඳමේක්හ රීමේභ 
වහ ඳමේක්ණහධිකයණඹක් ඳත් කයනු රළගේ.  

              එභ අධිකයණගආ නිගභන  භත අලා ිළඹය ගනු රළගේ. 

              2009 භළයි භ 31 යුන  ගඳය ගේඹ වළය ගිඹ පුේගරඹ්ද 
වහ ගඳොලි භහ කහරඹක් ප්රනකහලඹ   ඳත් කය ඇින අතය 
එභ ගඳොලි භහ ඹ ගත් ගේගඹ්ද ඉත් ගනොකයන ගේහ 
පුේගරඹ්ද අත් අඩංගු  ගළනීගභ  ්ද ගවෝ  හර්තහ 
රීමේගභ්ද ඳසු  ඔවු්ද  විරුේධ විනඹහනුකර ක්රියඹහභහර්ග  
ගනු රළගේ.  

      (iii) නීින විගයෝධී ගර ගේඹ වළය ඹන පුේගරඹ්ද ගේඹ 
අතවළය ඹහභ   ගවේතු ව කරුණු ිළිතඵ  ගු්ද වමුදහ 
භගි්ද ඳත්නු රඵන ඳමේක්ණහධිකයණඹක් භගි්ද 
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ඳමේක්හ කයන අතය, එහි නිගභනඹ්ද  අනු අත් අඩංගු  
ගළනීභ වහ ක යුතු කයනු රළගේ. එගේ අත් අඩංගු  
ගළනීගභ්ද  ගවෝ හර්තහ රීමේගභ්ද ඳසු  ඳිනන  නීින-
මේිනර  ප්රනකහය නළත  ගේගආ  ිළහිටුවීභ  ගවෝ 
නීතානුකර  ගේගඹ්ද ඉත් රීරිභ   ක යුතු කයනු 
රළගේ. 

        (iv) එගර අධිගචෝදනහ  රළඵ විළෙවී සිටින ගු්ද වමුදහ 
හභහජිකඹ්ද රීසිකු ිළිතඵ හර්තහ  වී ගනොභළත. 
 

(ආ)   ගු්ද  වමුදහ තුශ  රීසිලි මුදල් ප්රනභහණඹක් ඉිනරි වී ගනොභළත. 

(ඇ) ක්රියඹහ්දවිතගආදී අතුරුද්ද ව ගු්ද වමුදහ හභහජිකඹ්දගේ 
ඹළගඳ්දන්ද  ගත හභහජිකඹහගේ ඹ  අවුරුලි 55 එශගමන ගතක් 
භහසික ළටුේ වහ ්දයු ගගවීභ සිලි කයයි. 

         එගේභ විළෙවිල්ගල් සිටින ගු්ද වමුදහ හභජිකඹ්ද ගනුග්ද 
භහසික ළටුේ වහ දීභනහ ගගවීභ වහ  මුදල්  බහණඩහගහයගඹ්ද 
ඉල්ලු  ගනොකයන ඵළවි්දද ගු්ද වමුද  රීසිලි මුදරක් ඉිනරි   
ගනොගේ.  

 

නිගඹෝජා කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

මී ශෙ , ප්රනධහන ක යුතු ආය බගආදී  - ඳනත් ගකටු ඳත්  

ිළිතගළ්දවීභ දළනු  දීභ ව ගඹෝජනහ. 

 
ගරු ගජෝ්ද අභයතුංග භවතහ 
(ரண்தைறகு ஜேரன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
Sir, I rise to a point of Order.  
 
නිගඹෝජා කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

Hon. Member, what is your point of Order?  
 

ගරු ගජෝ්ද අභයතුංග භවතහ 
(ரண்தைறகு ஜேரன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
As pointed out by the Hon. Ravi Karunanayake, there 

are only nine Questions today. Our Members who had 

tendered their Questions as far back as April have still not 

come into the Order Book. This is very unreasonable.  
 
ගරු යුග්දස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்தைறகு  றஜணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

Some  of your Members have come to our side. That 

is the problem.  
 

නිගඹෝජා කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

The Hon. Sajith Premadasa has withdrawn three 

Questions. Then, the Hon. Dayasiri Jayasekara has  

withdrawn three Questions. But, as per the Standing 

Orders, without giving one week‟s notice, no Question 

can be withdrawn. So, in those circumstances, we are not 

in a position to accommodate 15 Questions today.  
 

ගරු ගජෝ්ද අභයතුංග භවතහ 
(ரண்தைறகு ஜேரன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
This Question has been tendered over five months ago 

but it has not come into the Order Book. That is our 

complaint.  

ගරු ගයෝසි ගේනහනහඹක භවත්මිඹ 
(ரண்தைறகு (றதற) ஜரஸி ஜசணரரக்க) 

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake) 

I have the same problem. 

 
ගරු අගනෝභහ ගභගේ භවත්මිඹ 
(ரண்தைறகு (றதற) அஜணரர கஜக) 

(The Hon. (Mrs.) Anoma Gamage) 

Even I have the same problem. 
 
ගරු ගජෝ්ද අභයතුංග භවතහ 
(ரண்தைறகு ஜேரன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
Both these ladies have been sidetracked.  
 
නිගඹෝජා කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

We will look into that and  take it up at the  

Committee on Parliamentary Business.  

 
ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(ரண்தைறகு ற கதரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

Sir, I rise to a point of Order.  

 
නිගඹෝජා කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

What is your point of Order?  

 
ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(ரண்தைறகு ற கதரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

Sir, you mentioned that three Questions have been 

withdrawn by the Hon. Dayasiri Jayasekara.  

 
නිගඹෝජා කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

By the Hon. Dayasiri Jayasekara and the Hon. Sajith 

Premadasa.  

 
ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(ரண்தைறகு ற கதரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

Three by the Hon. Sajith Premadasa and three by  the 

Hon. Dayasiri Jayasekara?  

 
නිගඹෝජා කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

Yes.  

 
ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(ரண்தைறகு ற கதரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

The Hon. Dayasiri Jayasekara withdrew  his Questions 

even before he left Parliament  There were three weeks 

for them to accept these Questions.  
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ඳහර්ලිග ්දතු 

නිගඹෝජා කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

No.  
 
ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(ரண்தைறகு ற கதரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

No lethargy that can be accepted here.  
 
නිගඹෝජා කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

They did not have sufficient time.  
 
ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(ரண்தைறகு ற கதரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

That is not good enough. Why do you say that they 

did not have sufficient time? There were three weeks.  
 
නිගඹෝජා කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

Let this matter be taken up at the Committee on 

Parliamentary Business and come to a finding. This is not 

a forum to discuss about these types of things.  
 
ගරු ගහමිණී ජඹවිරමභ ගඳගර්යහ භවතහ 
(ரண்தைறகு கரறணற ேறக் ததஜர) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 

Sir, I rise to a point of Order.  
 
නිගඹෝජා කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

What is your point of Order?  

 
ගරු ගහමිණී ජඹවිරමභ ගඳගර්යහ භවතහ 
(ரண்தைறகு கரறணற ேறக் ததஜர) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 

ගරු නිගඹෝජා කථහනහඹකතුභනි, ජහිනඹ , ය  , 

ප්රනජහත්ද්රාහදඹ  ඉතහ ළදගත් කහයණඹක් භභ ග  අසථහගේ ග  

උත්තමේතය බහගේදී භතු කය්දන කළභළිනයි.  

 ඳහර්ලිග ්දතු ගවෝ ඳශහත් බහ ගවෝ ඳශහත් ඳහරන ආඹතන 

ගනුග්ද ඳත්න භළිනයණරදී  ඡ්දද කහඩ් ඳත් මුද්ර ණඹ 

කය්දග්ද යජගආ මුද්ර ණහරගආයි. අගේ ෘත්තීඹ මිින භහර්ගගඹ්ද 

ලියකථනගඹ්ද දළ්ද භ  ගතොයතුයක් රළබුණහ. ගරු නිගඹෝජා 

කථහනහඹකතුභනි, ග  ක යුත්ගත්දී අනුභනඹ කයන හභහනා 

 ප්රනදහඹ ගභඹයි.  ගභභ කහඩ් ඳත් මුද්ර ණඹ රීමේභ  දස තුනක  

ගඳය ගඳොීයසිඹ යජගආ මුද්ර ණහරඹ  ඹ්දන ඕනෆ. ඔවු්ද 

මුද්ර ණහරඹ  ගිහි්ද එහි ඇතුශත් ිළ ඳත් ඳමේක්හ කයරහ, ඒහ seal 

තඵරහ හගේ තභයි ඒ ළඩ ආය බ කය්දග්ද. අද ඒ ළඩ ආය බ 

කය්දන මුද්ර ණහරඹ රෆසින ගරහ ඉ්දනහ. ඒත් ගඳොීයසිඹ 

කළරහ නළවළ. ඒ ප්රනිනඳත්ිනඹ , ඒ නිඹමිත ක්රියඹහ භහර්ගඹ 

අනුගභනඹ   කය්දග්ද නළින දළ්ද ඒ ක යුතු ආය බ කය්දන 

සදහන  ගනහ. ඒ ප්රනිනඳත්ිනඹ තුශ ගඳොීයසිඹත්, Government 

Printing Press එගක් foreman ගකගනකුත් එක්ක තභයි ඒ කහඩ් 

ඳ්දසිඹගආ ඵ්දඩරඹක් ඉසය ගරහ  proof print කය්දග්ද. ඊ  

ඳසගේ  ඒ print කයපු ඒහ ගඳොත් ෆදීභ  ගගන ඹෆග දී, 

එතළන ත් ගඳොීයසිඹ ගගනිඹරහ එහි ඇතුශත ආයක්හත් 

ගඳොීයසිඹ විසි්ද ඳමේක්හ කය ඵරරහ, එභ සථහනගආ ගේට්ටුත් 

seal කයරහ තභයි එතළනදී ඒ ගඳොත් ටික වද්දග්ද. අද ග  රීසිභ 

ගදඹක් සිේධ ්දග්ද නළවළ. යජගආ මුද්ර ණහරගආ දළ්ද 

මුලිණහරඹහධිඳින ගකගනක් නළවළ. ග  අසථහගේ ළඩ ඵරන 

මුලිණහරඹහධිඳින ගකගනක් තභයි ඳත් කය ිනගඵ්දග්ද. ඒ නිහ 

ග  භළිනයණඹ ගළන අඳ  ළකඹක් ිනගඵනහ. ග  අසථහගේ 

ගභභ ක යුත්ත භළිනයණ ගකොභහරිස  ඳමේක්හ කය ඵර්දග්ද 

නළේද?  
 

ගරු යුග්දස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்தைறகு  றஜணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

නිදවස වහ හධහයණ භළිනයණඹක් ඳළළත්වීග ,- [ඵහධහ 

රීමේ ] ගරු ගහමිණී ජඹවිරමභ ගඳගර්යහ භ්දත්රීාතුභහ ගභොනහද කථහ 

කය්දග්ද රීඹරහ භ  ගත්ගය්දග්ද නළවළ. දළ්ද භළිනයණඹක් 

ප්රනකහලඹ  ඳත් කය ිනගඵනහ. භළිනයණ ගකොභහරිසයඹහ 

පර්ණ ඵරධහරිඹහ ගර නිදවස වහ හධහයණ භළිනයණඹක් 

ගනුග්ද ක යුතු කයන අසථහගේදී, එළනි ඹ  රීසි 

කහයණහක් ිනගඵනහ න  වහභ භළිනයණ ගකොභහරිසතුභහගේ 

අධහනඹ  ගගනනහ මි කය්දන ගදඹක් නළවළ. ග  

භළිනයණඹ  අඳ කහ ත් ඇඟිලි ගව්දන ඵළවළ. ඒක ඉතහභ 

ගවොඳි්ද භතක ිනඹහ ග්දන. අිළ  ඹහඳනගආ භළිනයණඹ 

ඳත්නහ. [ඵහධහ රීමේ ] ගඳොඩ්ඩක් ඉ්දන. ගවොඳි්ද භතක ිනඹහ 

ග්දන. [ඵහධහ රීමේ ] ඔගවොභ ඉ්දන. [ඵහධහ රීමේ ] ගරු නිගඹෝජා 

කථහනහඹකතුභනි, I am on my feet now.   

 

නිගඹෝජා කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

Order, please!  කරුණහකය,- [ඵහධහ රීමේ ] 

 
ගරු භ්දත්රීායගඹක් 
(ரண்தைறகு உதப்தறணர் எதர்) 

(An Hon. Member) 

ගභතුභහ ගජාසඨ භ්දත්රීාය ගඹක්.  

 
ගරු යුග්දස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்தைறகு  றஜணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගජාසඨ නිහ තභයි ගරු කය්දග්ද. නළත්න  ග  ගගෞයඹත් 

නළවළ. ගකොයි ගරහගේ ආණ්ක් ඳළත්ත  එයිද ද්දග්ද නළවළ, 

තමු්දනහ්දගේරහ. [ඵහධහ රීමේ ] ඒකයි ිනගඵන ප්රනලසනඹ. භභ 

රීඹ්දග්ද ග කයි. අිළ කවුරුත් භළිනයණ ගකොභහරිසතුභහගේ 

ඵරතරර  ඇඟිලි ගව්දග්ද නළවළ. එතුභහ  ඵරතර ිනගඵනහ. 

ඔඵතුභ්දරහ  ඹ  රීසි ප්රනලසනඹක්  ිනගඵනහ න  වහභ 

භළිනයණ ගකොභහරිසතුභහ  ද්ද්දන.  

ගදළනි කහයණඹ ගභඹයි. නිදවස වහ හධහයණ භළිනයණඹක් 

අිළ ඳත්නහ.   

 
ගරු සුජී ගේනසිංව භවතහ 
(ரண்தைறகு சுேல ஜசணசறங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

කදහද එගවභ ඳළළත්වගආ?  
 

ගරු යුග්දස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்தைறகு  றஜணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ඒක දළන ග්දන තමු්දනහ්දගේරහ මී  ගඳය ඹහඳනගආ ඳළළින 

ඡ්දදඹ  කයපු වයුගඹ්ද. ඒ ඡ්දදඹ ගරහගේ කයපු වයුඹ ද්දනහ 

ග්ද. ඒ ඡ්දදඹ ගරහගේ ඹහඳනඹ  ගිඹ ගකගනක් ග . [ඵහධහ 

රීමේ ] ඔේ. ඒ ගරහගේ ඹහඳනඹ  ගිහි්ද කයපු වයුඹ- [ඵහධහ 

රීමේ ] තභයි ප්රනලසනඹ ගරහ ිනගඵ්දග්ද.    
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නිගඹෝජා කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

Order, please! කරුණහකය ගරු භ්දත්රීාරු්ද හදි ්දන.  

[ඵහධහ රීමේ ] Order, please! ප්රනධහන ක යුතු ආය බගආ දී ඳනත් 

ගකටු ඳත් ිළිතගළ්දවීභ ිළිතඵ දළනු දීභ.  තහක්ණ වහ 

ඳර්ගආණ  අභහතාතුභහ. 

 

ගරු ජිත් ගප්රනේභදහ භවතහ 
(ரண்தைறகு சேறத் தறஜரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

Sir, I rise to a point of Order. 
 

නිගඹෝජා කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

Hon. Sajith Premadasa, what is your point of Order?  
 
ගරු ජිත් ගප්රනේභදහ භවතහ 
(ரண்தைறகு சேறத் தறஜரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු නිගඹෝජා කථහනහඹකතුභනි, අගේ ගහමිණී ජඹවිරමභ 

ගඳගර්යහ භ්දත්රීාතුභහ ඉයුරිඳත් කගශේ, ඵයඳතශ කහයණහක්.  

 

නිගඹෝජා කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ඒක point of Order එකක් ගනොගයි. අනලා විධිඹ  කථහ 

කය්දන අසථහ ගද්දන ඵළවළ.  

ප්රනධහන ක යුතු ආය බගආදී ඳනත් ගකටු ඳත් ිළිතගළ්දවීභ 

ිළිතඵ දළනු දීභ. තහක්ණ වහ ඳර්ගආණ අභහතාතුභහ. [ඵහධහ 

රීමේ ] Order, please! කරුණහකය ගරු භ්දත්රීාතුභ්දරහ හදි 

්දන. [ඵහධහ රීමේ ] 

 
ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(ரண்தைறகு ற கதரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

Sir, I rise to a point of Order. 
 

නිගඹෝජා කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ගරු යවි කරුණහනහඹක භ්දත්රීාතුභහ,  ඔඵතුභහගේ මේින ප්රනලසනඹ 

ගභොකක්ද?  
 

ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(ரண்தைறகு ற கதரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

ගරු නිගඹෝජා කථහනහඹකතුභනි, ග , යුද වමුදහ ගනොගයි, 

ඳහර්ලිග ්දතු. [ඵහධහ රීමේ ] 

 

නිගඹෝජා කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

කරුණහකය ඔඵතුභ්දරහ සථහය නිගඹෝගර  අනු  ක යුතු 

කය්දන. [ඵහධහ රීමේ ] 

 

ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(ரண்தைறகு ற கதரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

භගේ මි්රා ගරු නිගඹෝජා කථහනහඹකතුභනි, භහ  රීඹ්දන 

නළඟිට්ගට් - 

නිගඹෝජා කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ඔේ, ගභොකක්ද රීඹ්දග්ද?  
 
ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(ரண்தைறகு ற கதரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

උතුරු ඳශහත් බහගේ එක්ත් ජහිනක ඳක් අගේක්කඹකු 

ග  ගභොගවොගත්  - 

 
නිගඹෝජා කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

අදහශ නළත.  ගරු අභහතාතුභහ, - [ඵහධහ රීමේ ]  

 

ගරු ජිත් ගප්රනේභදහ භවතහ 
(ரண்தைறகு சேறத் தறஜரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

Sir, I rise to a point of Order. 
 

නිගඹෝජා කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ඉඩ ගද්දග්ද නළත.  ඔඵතුභ්දරහ කථහ කය්දග්ද අනලා 

ගේල්.  ගරු බහනහඹකතුභහ.  

 

ඳනත් ගකටු ඳත් ිළිතගළ්දවීභ 
சர்ப்தறக்கப்தட்ட சட்டதோனங்கள் 

BILLS PRESENTED 
 

විදාහ වහ තහක්ණඹ ළදියුයුණු රීමේග  
(ංගලෝධන) ඳනත් ගකටු ඳත 

றஞ்ஞரண, தரறல்தட்தறல் அதறறதத்ற 

(றதத்ம்) சட்டதோனம் 
SCIENCE AND TECHNOLOGY DEVELOPMENT (AMENDMENT) 

BILL  
 

"1994 අංක 11 දයන විදාහ වහ තහක්ණඹ ළදියුයුණු රීමේග  ඳනත 

ංගලෝධනඹ රීමේභ වහ ව ඳනත් ගකටු ඳතරී." 

 

ිළිතග්දන රේගේ තහක්ණ වහ ඳර්ගආණ අභහතාතුභහ ගනු  
ගරු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භවතහ විසිනි. 

2013 අගගෝසතු 21 න ඵදහදහ  ගද න ය රීඹවිඹ යුතුඹයි ද, එඹ 
මුද්ර ණඹ කශ යුතුඹයි ද නිගඹෝග කයන රදී.  

 

தரறல்தட்த, ஆரய்ச்சற  அமச்சர்  சரர்தரக ரண்தைறகு  றல் 

சறநறதரன  சறல்ர அர்கபரல் சர்ப்தறக்கப்தட்டது. 

2013 ஏகஸ்ட் 21, தைன்கறம இண்டரம் தொமந றப்தறடப்தட 

ஜண்டுதணவும் அச்சறடப்தட ஜண்டுதணவும் கட்டமபறடப் 

தட்டது.  

 

Presented by the Hon. Nimal Siripala de Silva on behalf of Minister 
of Technology and Research  to be read a Second time upon 

Wednesday, 21st August 2013 and to be printed. 

 
ගරු ජිත් ගප්රනේභදහ භවතහ 
(ரண்தைறகு சேறத் தறஜரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

Sir, I rise to a point of Order. 
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ඳහර්ලිග ්දතු 

නිගඹෝජා කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ගරු ජිත් ගප්රනේභදහ භ්දත්රීාතුභහ, අදහශ කථහ කය්දන.  
 

ගරු ජිත් ගප්රනේභදහ භවතහ 
(ரண்தைறகு சேறத் தறஜரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

අදහශ තභයි කථහ කය්දග්ද. අද යුන නක භ්දත්රීායඹකුත් 

ආණ්ක්රමභ ාසථහ භත යුවුරු  දීරහ, ාසථහ ආයක්හ 

කයන ඵ  ප්රනිනාහක් රඵහ  ලි්දනහ. ගරු නිගඹෝජා 

කථහනහඹකතුභනි, සහධීන භළිනයණ ගකොමිභ - [ඵහධහ රීමේ ] 
 

නිගඹෝජා කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

අදහශ නළත. 
  
ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(ரண்தைறகு ற கதரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

Sir, I rise to a point of Order. 
 

නිගඹෝජා කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ.  
 

ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(ரண்தைறகு ற கதரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

My point of Order refers to something that you have 

said to a newspaper. You have said, "Do not blame the 

Government for all issues; rise up to fight corruption".  

So, I have got up to fight corruption. I want your 

assistance. 
 

නිගඹෝජා කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்)  

(The Deputy Speaker) 

No, that is not a point of Order. - [Interruption.]  You 

do not need to praise me. Follow the Standing Orders. ගරු 
බහනහඹකතුභහ, ගඹෝජනහ  ඉයුරිඳත් කය්දන.  

 

ඳහර්ලිග ්දතුගේ රැසවී  
தரரளுன்ந அர்வு 

SITTINGS OF THE PARLIAMENT 
 

I 
 

ගරු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භවතහ 
(ரண்தைறகு  றல் சறநறதரன  சறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

ගරු නිගඹෝජා කථහනහඹකතුභනි, භහ ඳවත ව්ද ගඹෝජනහ 

ඉයුරිඳත් කයනහ: 

"සථහය නිගඹෝග අංක 7හි විධිවිධහනර ව 2010.07.09 ළනි යුන 

ඳහර්ලිග ්දතු විසි්ද  භත කයන රද ගඹෝජනහගේ කුභක් ව්ද 

ිනබුණ ද, අද යුන රැසවී  ඳළළත්ගන කහර ගේරහ අ.බහ. 1.00 සි  අ.බහ. 

7.00 දක්හ විඹ යුතුඹ.  අ.බහ. 2.00  සථහය නිගඹෝග අංක 7(5) 

ක්රියඹහත්භක  විඹ යුතු ඹ." 

 

ප්රනලසනඹ විභන රයු්ද, බහ  භත විඹ. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

II 

ගරු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භවතහ 
(ரண்தைறகு  றல் சறநறதரன  சறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

ගරු නිගඹෝජා කථහනහඹකතුභනි, භහ ඳවත ව්ද 

ගඹෝජනහ ඉයුරිඳත් කයනහ: 

"අද යුන විසිය ඹෆග දී ගභභ ඳහර්ලිග ්දතු 2013 අගගෝසතු  භ 21 ළනි 

ඵදහදහ අ.බහ. 1.00 න ගතක් කල් තළබිඹ යුතු ඹ." 

 

ප්රනලසනඹ විභන රයු්ද, බහ  භත විඹ. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
කල්තළබීභ 

எத்றமப்தை 
ADJOURNMENT 

 
ගරු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භවතහ 
(ரண்தைறகு  றல் சறநறதரன  சறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

ගරු නිගඹෝජා කථහනහඹකතුභනි, "ඳහර්ලිග ්දතු දළ්ද කල් 

තළබිඹ යුතුඹ" යි භහ ගඹෝජනහ කයනහ.  

 
ප්රනලසනඹ බහභිමුඛ කයන රදී. 
றணர டுத்றம்தப்ததற்நது. 

Question proposed. 

 
නිගඹෝජා කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

බහ කල් තළබීග  ගඹෝජනහ ගරු ආර්.  ඳ්දද්ද භවතහ 

 
ගරු අල්වහේ ඒ.එච්.එ . අසර් භවතහ 
(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

Sir, I rise to a point of Order.  
 

නිගඹෝජා කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

What is your point of Order?  
 

ගරු අල්වහේ ඒ.එච්.එ . අසර් භවතහ 
(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

Sir, I would like to refer to Standing Order No. 84 

(vi). අද ගරු  ඳ්දද්ද භ්දත්රීාතුභහ ඉයුරිඳත් කය ඇින ගඹෝජනහ  
අදහශ දළන  ගේේසඨහධිකයණගආ  අංක 177/2013, 178/2013, 
179/2013, 180/2013, 236/2013, 237/2013 ව  238/2013 දයන  
මලික අයිිනහසික  ගඳත්  ගගොනු කය ඇින අතය, 
අභිඹහචනහධිකයණගආ අංක 125/2013, 135/2013 ව 205/2013 
දයන රිට් ආාහ ගඳත්  තුනක් ගගොනු  කය ඇත. ග  සිඹලුභ නක්ර 

ප්රනධහන විත්ිනකරු ගර ඇභිනයගඹකුත් න  කය ඇත. එඵළවි්ද Sir, 

I submit to you that this matter is sub judice and 

therefore, this Motion cannot be moved in the House or 

taken up for discussion. I want a Ruling from you, Sir, 

because it is completely a matter that is before courts and 

I quoted to you all the court cases.  

Thank you. 
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ගරු ගජෝ්ද අභයතුංග භවතහ 
(ரண்தைறகு ஜேரன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 

 
නළඟී සිටිගආඹ. 
ளந்ரர். 

rose.  

 
නිගඹෝජා කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

Hon. Chief Opposition Whip, what is your position in 

that regard? 
  

ගරු ගජෝ්ද අභයතුංග භවතහ 
(ரண்தைறகு ஜேரன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
We shall take it up at the Party Leaders' Meeting. - 

[Interruption.]  
 
ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(ரண்தைறகு ற கதரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

Hon. Deputy Speaker, this Motion was very well 

looked at. When the Hon. R. Sampanthan gave this 

Motion two months ago, this had no reference to any 

court case that was going on. We discussed this at the 

Party Leaders' Meeting, not once, not twice but three 

times. -  [Interruption.]  

 
නිගඹෝජා කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

Order, please! 

 
ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(ரண்தைறகு ற கதரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

This does not infringe on any area. Firstly, this is not 

brought with a criminal intent and the matter referred to 

in this is not before court. So, on that basis, we beg to 

differ with the Hon. Azwer who always raises irrelevant 

points of Order. This has no relevance to Standing Order 

No. 84 (vi).  

 
ගරු අනුය යුහනහඹක භවතහ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

 
නළඟී සිටිගආඹ. 
ளந்ரர். 

rose.     
 
නිගඹෝජා කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ගරු අනුය යුහනහඹක භවතහ. 
 

ගරු අනුය යුහනහඹක භවතහ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ගරු නිගඹෝජා කථහනහඹකතුභනි, අද යුන ගරු  ඳ්දද්ද 

භවතහ විසි්ද ඉයුරිඳත් කයනු රඵන-[ඵහධහ රීමේභක්] 

නිගඹෝජා කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

Order, please!  ගරු අසර් භ්දත්රීාතුභහ, කරුණහකය හදි 

ග්දන.  
 
ගරු අනුය යුහනහඹක භවතහ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

 ඳක් නහඹක රැසවීග දී අසථහ ගණනහකදී අිළ ගභභ කල් 

තළබීග  ගඹෝජනහ ිළිතඵ හකච්ඡහ  බහජනඹ කශහ. ගරු 

බහනහඹකතුභහත්, ගරු ආණ්ක් ඳහර්ලසගආ ප්රනධහන 

ංවිධහඹකතුභහත් ඳක් නහඹක රැසවී  තුනකදී ඳභණ ගභභ 

ගඹෝජනහ ිළිතඵ හකච්ඡහ රීමේග දී  ග  ිළිතඵ රීසිලි 

ප්රනලසනඹක් නළඟුගේ නළවළ. ඒ නිහ ගරු බහනහඹකතුභහත්, ආණ්ක් 

ඳහර්ලසගආ ප්රනධහන ංවිධහඹකතුභහත් එකෙතහක  ආහ, ගභභ 

ඳහර්ලිග ්දතුගේ දී කල් තළබීග  විහදඹක් ගර උතුගර් 

ජනතහගේ ඉඩ  ිළිතඵ ප්රනලසනඹ හකච්ඡහ  ග්දන ඉඩ 

ගදනහයි රීඹරහ. එළනි එකෙතහක  ඇවිත් ඒ අනු තභයි අද 

යුන ඳහර්ලිග ්දතුගේදී ගභභ ගඹෝජනහ දක කල් තළබීග  

ගඹෝජනහක් ගර ගරු  ඳ්දද්ද භ්දත්රීාතුභහ විසි්ද ඉයුරිඳත් 

කය්දග්ද.  

ඳක් නහඹක රැසවීග  එළනි එකෙතහක් ිනබිඹදී, ඒ 

ගභොගවොගත්දී ආණ්ක් ඳහර්ලසගඹ්ද වබහගි ව රීසිලි නිගඹෝජිත 

භවත්භගඹක් ඒ ිළිතඵ රීසිලි විගයෝධඹක් ඉයුරිඳත් ගනොගකො  

ිනබිඹදී, ග  ඳහර්ලිග ්දතුගේදී එභ ගඹෝජනහ ඉයුරිඳත් වී ිනගඵන 

අසථහක් තුශ දළ්ද වයුසිගආ ගභභ ප්රනලසනඹ අ්දග්දභ 

මුළුභනි්දභ ගභභ ප්රනලසනඹ ඳහර්ලිග ්දතු තුශ හකච්ඡහ වීභ 

ළශළක්වීග  අයමුණි්ද.  

ගරු නිගඹෝජා කථහනහඹකතුභනි, ඒ නිහ ඔඵතුභහගග්ද ග  

වහ නිගඹෝගඹක් ඵරහගඳොගයොත්තු නහ. අද යුන ඉයුරිඳත් 

රීමේභ  ිනගඵන ගඹෝජනහගේ අධිකයණගආ ඳිනන නක්ර  අදහශ 

ගකො ස ිනගඵනහ න , ඒහ හකච්ඡහ  ඵඳු්ද ගනොගකො  ගභභ 

ගඹෝජනහ අද යුන හකච්ඡහ  ගත වළරීයි. නමුත් එතුභහගේ 

ගඹෝජනහ මුළුභනි්දභ කස වී ිනගඵ්දග්ද එභ ඳශහගත් ඉඩ  

ිළිතඵ ිනගඵන ප්රනලසන ගළනයි. ඒ ග , නගය, පුේගරඹ්ද එක්ක 

ව්ද වුණු ඉඩ  ිළිතඵ ප්රනලසනඹක් එතුභහ ඉයුරිඳත් කයරහ 

ිනගඵනහ. එඹ හකච්ඡහ  ගත වළරීයි. ග  ඳහර්ලිග ්දතු තුශ 
එභ හකච්ඡහ භෙ වළමේභ වහ දයන ඉතහභත්- [ඵහධහ රීමේ ] හදි 

ග්දන ගකෝ. 
 

නිගඹෝජා කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

කරුණහකය ගරු අනුය යුහනහඹක භ්දත්රීාතුභහ  කථහ කය්දන 

ඉඩ ගද්දන. ගරු අසර් භ්දත්රීාතුභහ හදි ග්දන. 
 

ගරු අනුය යුහනහඹක භවතහ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ගරු නිගඹෝජා කථහනහඹකතුභනි, ඒ නිහ ගභභ ගඹෝජනහ 

ගභභ ඳහර්ලිග ්දතුගේ අද හකච්ඡහ  ගළනීභ  ඉඩ යුඹ යුතුයි. 

ගභොකද ඳක් නහඹක රැසවීභ  එතුභ්දරහගේ නිගඹෝජිත 

භවත්රුත් වබහගි නහ. 
 

ගරු ගජෝ්ද අභයතුංග භවතහ 
(ரண்தைறகு ஜேரன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 

 
නළඟී සිටිගආඹ. 
ளந்ரர். 

rose. 
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ඳහර්ලිග ්දතු 

නිගඹෝජා කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ගරු ගජෝ්ද අභයතුංග භ්දත්රීාතුභහ. 
 

ගරු ගජෝ්ද අභයතුංග භවතහ 
(ரண்தைறகு ஜேரன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
ගරු නිගඹෝජා කථහනහඹකතුභනි, ග  විරුේධතහ  

බහනහඹකතුභහත්, ආණ්ක් ඳහර්ලසගආ ප්රනධහන ංවිධහඹකතුභහත් 
ඉයුරිඳත් ගකරුහ න  අඳ  ග  ගළන හිත්දන පුළු්ද. ඒ ගදගදනහ 
නිලසලේදයි. උතුගර් ජනතහ  කයපු ගකනහිලික  ඇින. අක් 
තයමි්ද ගරු  ඳ්දද්ද භ්දත්රීාතුභහ  ග  ගරු බහගේ ග  
ගඹෝජනහ ඉයුරිඳත් කය්දන ඉඩ ගද්දන. ගභළනි අහධහයණක  
කය්දග්ද ඇයි? ගරු නිගඹෝජා කථහනහඹකතුභනි, ඔඵතුභහ 
ග හ  එකෙ ්දන එඳහ. 

 

ගරු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භවතහ (හරිභහර්ග වහ ජර 
 ඳත් කශභනහකයණ අභහතාතුභහ ව ඳහර්ලිග ්දතුගේ 
බහනහඹකතුභහ ) 
(ரண்தைறகு றல் சறநறதரன  சறல்ர - லர்ப்தரசண, லர்ப 

தொகரமத்து அமச்சதம் தரரளுன்நச் சமத தொல்தம்) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva - Minister of Irrigation 

and Water Resources Management and Leader of the House 

of Parliament)  

 
නළඟී සිටිගආඹ. 
ளந்ரர். 

rose. 
 

නිගඹෝජා කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ගරු බහනහඹකතුභහ. 
 

ගරු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භවතහ 
(ரண்தைறகு  றல் சறநறதரன  சறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 
ගරු නිගඹෝජා කථහනහඹකතුභනි, ඳක් නහඹක රැසවීග දී 

 ඳ්දද්ද භළිනතුභහ  ගඹෝජනහක් ගගන ඒභ  අගේ කළභළත්ත 
ප්රනකහල කශ එක ඇත්ත. නමුත් ඹ  භ්දත්රීායගඹකු  එභ 
ගඹෝජනහගේ වයඹ ිළිතඵ ගභතළනදී ප්රනලසන නළඟීභ  ිනගඵන 
අයිිනඹ  ඵහධහ කය්දන අඳ  ඵළවළ. ගරු නිගඹෝජා 
කථහනහඹකතුභනි, ඒ ගඹෝජනහ ඉයුරිඳත් රීමේභ තුිත්ද 
අධිකයණගආ ඳිනන නක්ර තී්දලි වහ ඹ  ප්රනලසනඹක් ඇින 
ගයි රීඹරහ ඔඵතුභහ කල්ඳනහ කයනහ න , අිළ ඔඵතුභහ ගදන 
තීයණඹ ිළිතග්දනහ. ඒ නිහ අිළ ග ක  හක්ෂිකරු්ද 
ලගඹ්ද ඇද ග්දන එඳහ. 

 

ගරු එ . ගජෝලේ භයිකල් ගඳගර්යහ භවතහ 
(ரண்தைறகு ம். ஜேரசப் மக்கல் ததஜர) 

(The Hon.  M. Joseph Michael Perera) 

 
නළඟී සිටිගආඹ. 
ளந்ரர். 

rose. 
 

නිගඹෝජා කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ගරු ගජෝලේ භයිකල් ගඳගර්යහ භ්දත්රීාතුභහ. 
 

ගරු එ . ගජෝලේ භයිකල් ගඳගර්යහ භවතහ 
(ரண்தைறகு ம். ஜேரசப் மக்கல் ததஜர) 

(The Hon.  M. Joseph Michael Perera) 

ගරු නිගඹෝජා කථහනහඹකතුභනි, දළ්ද විරුේධත්ඹක් භතු 

වුගණ් ග  ිළිතඵ නක් කීඳඹක් ිනගඵනහ රීඹරහයි. ඒ කරුණ 

භභ ගදනු ග්දන . අද ග  ගඹෝජනහ ඉයුරිඳත් කය්දන ඳක් 

නහඹක රැසවීග දී තීයණඹ කයරහ ිනගඵනහ. අද යුන ඉයුරිඳත් 

කයන ගභභ ගඹෝජනහගේ ිළ ඳතක් ආණ්ක් ඳහර්ලසඹ  ඹහ 

ිනගඵනහ. ග  ගඹෝජනහ අද ඉයුරිඳත් කය්දග්ද වයුසිගආ 

ගනොගයි. එඹ ආණ්ක් ඳහර්ලසඹ  ඹහ ිනගඵනහ. [ඵහධහ රීමේ ]  

 

ගරු යුග්දස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்தைறகு  றஜணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

කහ ද? 
 

ගරු එ . ගජෝලේ භයිකල් ගඳගර්යහ භවතහ 
(ரண்தைறகு ம். ஜேரசப் மக்கல் ததஜர) 

(The Hon.  M. Joseph Michael Perera) 

ඇයි, ඹළේගේ නළේද? භභ අව්දග්ද ඹළේගේ නළේද රීඹරහයි. 

[ඵහධහ රීමේ ]  

 

ගරු යුග්දස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்தைறகு  றஜணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

කදහද? 
 
ගරු එ . ගජෝලේ භයිකල් ගඳගර්යහ භවතහ 
(ரண்தைறகு ம். ஜேரசப் மக்கல் ததஜர) 

(The Hon.  M. Joseph Michael Perera) 

ඹහ ිනගඵනහ න , ග  ගඹෝජනහ  විරුේධ ්දන ඕනෆ 

ආණ්ක්ග්ද ග්ද. භ්දත්රීායගඹක් ගනොගයි ග්ද. ග ක ගත්රු  

ග්දන ගකෝ. යජගඹ්ද ග  ගඹෝජනහ  රීසිභ විරුේධත්ඹක් 

නළවළ. 
 

ගරු යුග්දස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்தைறகு  றஜணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

 ඔඵතුභ්දරහගේ කහර්ඹහරගඹ්ද අඳ කහර්ඹහරඹ ගත ග  

ගඹෝජනහ රළබුගණ් ඊගආ -වඹගනි දහ- දහතභ හිත ලිිළගඹ්ද. ඒ 

නිහ ග කීගභ්ද රීඹ්දන. 

 

ගරු එ . ගජෝලේ භයිකල් ගඳගර්යහ භවතහ 
(ரண்தைறகு ம். ஜேரசப் மக்கல் ததஜர) 

(The Hon.  M. Joseph Michael Perera) 

ග කීගභ්ද තභයි ග  රීඹ්දග්ද. එගවභ න  ගකොගවොභද 

ග  ගඹෝජනහ ගගනහගේ? 

 

ගරු යුග්දස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்தைறகு  றஜணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ග ක  භහ ගණනහක   ඵ්දධඹක් නළවළ. ගරු 

බහනහඹකතුභහයි භභයි ඉඩ  ප්රනලසනඹ ගළන කථහ කයරහ ඒක  

එකෙ වුණු එක ගනභ ගදඹක්. බහනහඹකතුභහ ඳළවළයුලි කශහ, 

අධිකයණඹ  අදහශ ප්රනලසනඹක් න  ඒ ිළිතඵ තීයණඹ ප්රනකහල කශ 

යුත්ගත් මරහනගඹ්ද ඵ. ග  ලිිළඹ එරහ ිනගඵ්දග්ද 

2013.08.07ළනි දහ. 07ළනි දහ රීඹ්දග්ද ඊගආ. 

 

ගරු එ . ගජෝලේ භයිකල් ගඳගර්යහ භවතහ 
(ரண்தைறகு ம். ஜேரசப் மக்கல் ததஜர) 

(The Hon.  M. Joseph Michael Perera) 

ඔේ, ඊගආ දල් 12  කලි්ද ග්ද. 

 

ගරු යුග්දස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்தைறகு  றஜணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ඒක ගනොගයි ප්රනලසනඹ. ලිිළගආ අඩංගු ගේ ද්දග්ද එතගකො  

ග්ද. ලිිළඹ ඉයුරිඳත් කශහ  ඳසගේ තභයි ඒගක් අඩංගු කහයණහ 
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ගභොනහද රීඹහ කවුරු ගවෝ භ්දත්රීායගඹක් දළන ග්දග්ද. ඒකයි 

ිනගඵන ගළ ලු. [ඵහධහ රීමේ ] 

 

නිගඹෝජා  කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

Hon. Members, the Sittings will be suspended for five 

minutes and thereafter a decision will be given. 

 
රැසවීභ ඊ  අනුකර තහකහලික අත් හිටුන රයු්ද, 

අ.බහ.2.45  නළත ඳත්න රදී. 

அன்தடி, அர்வு இமடறதத்ப்தட்டு,  தற.த. 2.45 றக்கு 

லண்டுந் தரடங்கறற்த.  

Sitting accordingly suspended till 2.45 p.m. and then resumed. 

 

නිගඹෝජා කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ගඹෝජනහ ිළිතඵ ඳක් නහඹකඹ්ද භෙ කයන රද 

හකච්ඡහගේදී -   

 
ගරු ආර්.  ඳ්දද්ද භවතහ 
(ரண்தைறகு ஆர். சம்தந்ன்) 

(The Hon.  R.  Sampanthan) 
Sir, may I kindly be heard? 
 
නිගඹෝජා කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker)  

I will give the Ruling  first. 

ඳක් නහඹකරු්ද ව  බහ කල් තළබීග  ගඹෝජනහ 

ඉයුරිඳත් කශ යහජගයෝදඹ   ඳ්දද්ද භ්දත්රීාතුභහ භෙ කයන 

රද හකච්ඡහගේදී, එතුභහ විසි්ද ිළිතග්දනහ රද ඳරියු, ලිකහභ  

ප්රනගේලඹ  අදහශ නක් ඳයහ ඇින ගවයි්ද ද, එකී නක්ර 

ඳහර්ලසකහයඹ්ද ගර යජගආ ඇභිනරු්ද න  ගකො  ඇින 

ගවයි්ද ද, එකී නක්ර  අදහශ ගකො ස ිළිතඵ  රීසිලි හකච්ඡහ 

රීමේභක් ගභභ ඳහර්ලිග ්දතු බහ ගර්බඹ තුශ ගනොරීමේග  

එකෙතහ  ඹ ත් බහ කල් තළබීග  ගඹෝජනහ ඉයුරිඳත් 

රීමේභ  අය රඵහ ගදමි.  

Hon. Sampanthan, you may now move the 

Adjournment Motion.  

 

උතුරු ව නළගෙනහිය ඳශහත්ර ඉඩ  ගළ ලු 
டக்கு, கறக்கு ரகர கரறப் தறச்சறமணகள்  
LAND ISSUES IN NORTHERN AND EASTERN PROVINCES 

 

[2.45 p.m.] 
 

ගරු ආර්.  ඳ්දද්ද භවතහ 
(ரண்தைறகு ஆர். சம்தந்ன்) 

(The Hon.  R.  Sampanthan) 
Mr. Deputy Speaker, my Adjournment Motion that I 

have proposed to move today deals with nine situations 

pertaining to land both in the Northern and the Eastern 

Provinces. Land issues are a matter of grave concern to 

the Tamil-speaking people, both the Tamil people and the 

Muslim people in the North and the East. We have made 

efforts consistently to highlight these issues by bringing 

these matters to the notice of the authorities concerned 

and requested that these issues be addressed and resolved 

in an acceptable way. We have done so at all levels of 

Government but unfortunately, results have not been 

yielded and consequent to results not being yielded, there 

is a compulsory need to raise these matters in Parliament 

and get a response from the Government. We would like 

the Government to examine every one of the issues that 

we raise; we are prepared to give assistance to the 

Government in regard to that matter; we are prepared to 

work out solutions to each of these questions and in that 

background, Sir, we would like to know exactly what the 

Government‟s response to this position is.  

I will now read my Motion, Sir, having made those 

preliminary observations. Then, with regard to the Ruling 

which you have been pleased to give, Mr. Deputy 

Speaker, I would like to say that in point one of my 

Motion, there is a reference to Valikamam. The allotment 

of  land in Valikamam is totally in extent 6,381 acres and 

38.97 perches. In size, it is almost two-thirds of the City 

of Colombo and about 35,000 people are being kept out 

of that land. It is true that some of the persons have gone 

to court. One of the persons who went to court most 

recently was the son of the late Hon. Lakshman 

Kadirgamar, a former Foreign Minister. He has gone to 

court most recently saying that the Government is 

illegally attempting to acquire the land. The Government 

has stated that the land is to be acquired to formally vest a 

land where the Defence Battalion Headquarters is 

currently situated in the High Security Zone. That is the 

"public purpose" that they have defined in regard to the 

reason for the acquisition of the land. Of course, we know 

that golf courses are coming up there, swimming pools 

are coming up there and palatial bungalows are coming 

up there, which cannot be categorized within the 

expression, “public purpose”. The Government wants to 

acquire the whole land.  All the persons who own this 

large extent of land 6,381 acres and 38.97 perches, have 

not gone to court and I am certainly entitled to move this 

Motion in regard to lands of  persons who have not gone 

to court.                         

The rule of sub judice, if at all, would apply only to 

persons who have gone to court but in reference to the 

discussion we had, Sir, at the Party Leaders‟ Meeting, I 

will not insist on moving the Motion pertaining to 

Valikamam though I do want to mention that in respect of 

the lands of persons who have not gone to court, out of 

the large extent of 6,381 acres and 38.97 perches, I would 

be entitled to speak on behalf of those persons who have 

not gone to court.  

Nevertheless, Sir, I have decided that I will not insist 

on speaking in regard to that matter apart from what I 

have mentioned already. I will say nothing more in regard 

to Valikamam but we would certainly appeal to the 

Government to take steps to ensure that their present 

acquisition proceedings are abandoned and that these 

lands are returned to the people to whom they belong 

including your own former Foreign Minister, the late 
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Hon. Lakshman Kadiragaamar‟s son, whose land too you 

are attempting to acquire. I will now, Sir, read my 

Motion. I will read it point by point, Sir, and I will make 

my comments on each point because otherwise there will 

be a repetition of what I am saying.  

 

Sir, I move, 

“1)  The Government through its armed forces on grounds of 
security has continued to hold in its possession substantial 

extents of lands owned and / or possessed by Tamil civilians 

from which lands the said Tamil civilians were earlier evicted 
and to which lands the said civilians have not been permitted to 

return for purposes of residence or livelihood, though such 

security considerations do not apply any longer. Location - 
Valikamam,  Jaffna District; Sampur - Trincomalee District.” 

2)  The Government through its armed forces has taken possession 

of substantial extents of land owned and/or possessed by Tamil civilians, 
from which extents of land, the said Tamil civilians were displaced as a 

result of the war, and to which lands the said civilians are not permitted 

to return for residence or livelihood by reason of the said lands being in 

the possession of the armed forces. Location- Kepapulavu in the 

Mullaitivu District, Puthukudiyiruppu, Kokulai, Akkaraiveli, 

Mariyamunnai, Mankulam, Oddusuddan in the Mullaitivu District, 
Thalladdi, Sannar, Mullikulam, Musali, Aaatkativali, Vellankulam in the 

Mannar District. "            

3) The Government through its armed forces has taken possession 
of substantial extents of land for the purposes of the construction of 

Housing facilities for the Armed Forces or for the purposes of 

Agricultural activities by the Armed Forces which lands would in the 
future, become the property of the members of the Armed Forces in 

violation of the legitimate claim to such lands of citizens resident in the 

said areas and their descendants for their residence, livelihood and other 
numerous civilian needs. Such a clandestine take over of lands would be 

in violation of the law. Location - Iranamadu Tank Area, Theravil, 

Mukkomban, Chunnavil, Lands under village Tanks, Killinochchi and 

Mullaitivu Districts.  

 

4)  The Government arbitrarily taking over substantial extents of 

lands purportedly for development activities, such as tourism and other 

industries disregarding the legitimate residential and livelihood needs of 
persons historically inhabiting such areas, and making arbitrary 

allocations of such lands to chosen others in a manner that is 

discriminatory and lacking in due process and transparency. Location - 
Tourism - Kumburupiddy, Kuchchavelli, Trincomalee District. Raigam 

Saltern, Kuchchavelli, Trincomalee District - Army run Hotels 

Thalsevana Holiday Resort. Jaffna District: Yogurt Factory, Myliddy, 
Jaffna.  

5) The Government arbitrarily taking over  substantial extents of 

lands, wholly or partly owned or possessed by local residents and which 
include irrigation and other facilities benefiting local residents ostensibly 

for religious purposes, in which areas, persons belonging to the said 

religious faith do not reside, clearly raising the question of whether the 
Government is planning to settle on such lands persons of such religious 

faith without resort to due process and in a manner that is discriminatory 

and lacking in transparency. Location - Thiriyai, Sembimalai, 
Illanthaikulam, Kuchchavelli Uppural Illangathurai, Muhathuvaram, 

Verugal D.S. Division, Trincomalee District.  

6) The defilement and desecration of both religious and cultural 
places of the utmost importance to the Tamil Hindu people, and the 

attempt to obliterate by destruction, evidence of the existence of such 

religious and cultural places, efforts to forcibly take over possession of 

such places from the local authority which has administered such places 

and the installation of new administration arrangements so as to 
interfere with and impede the use of such places by the Tamil Hindu 

people who have historically from time immemorial exercised such 

rights. Location - Agasthyar Sthapanam Sivan Temple Kanguvelli - 
Muthur D.S. Division, Kanniya Hot Wells, Trincomalee Town and 

Gravets D.S. Division.  

7)  The forcible cultivation of lands by trespassers, in violation of 
the rights of persons who own or have possessed these lands and 

cultivated same, prior to being displaced as a result of the war, and the 

failure on the part of the Government to take effective steps to restore 

possession of the said lands to the persons entitled thereto, thereby 

enabling them to commence their livelihood and be permanently 

resettled, despite numerous complaints to the relevant authorities.  
Location -Thennamarvadi,  Kuchchaveli D.S. Division, Paddukaddu 

Kanguveli, Mutur D.S. Division, Trincomalee District.   

8)  The forcible eviction by the armed forces of local people, 
displaced on account of the war from lands owned or possessed by them 

for long and the consequent inability of such people to be resettled on 

such lands or commence their livelihood.  Location - Jinnapuram 
Sinnandangkulam, Mankindi Malai, Pulmoddai, Kuchchaveli D.S. 

Division, Trincomalee District, Puthumathalan, Mullivaikkal West, 

Mullivaikkal East, Ambalavan Pokkanai, Valaingarmadam, 
Ananthapuram and Keppapulavu Mullaitivu District.  
 

9)  The forcible occupation by persons of the majority community 

of State lands in various parts of the North and East, actively supported 

by persons in Government and the failure on the part of the Government 
to take any action whatever in regard to such illegal occupation clearly 

indicating the Government complicity in such action.  Such illegal 

occupation would in due course be legalized without resort to due 
process and in a manner lacking transparency.  Location - Trincomalee-

Horawpatana Road, Seruwila-Polonnaruwa Road - Kantalai-Seruwila 

Road, Trincomalee-Habarana Road- Trincomalee District. Manal Aru-
Welioya, Thalapogaswewa-Mullaitivu Vavuniya Districts.  

The above actions with the explicit or implicit involvement of the 

Government are clearly indicative of a design to alter the cultural and 
linguistic identity of the North and East and to further change the 

demographic composition of the said areas. 

 

These steps pertaining to Land also raise grave doubts in regard to 

an honest commitment on the part of the Government to resolve land 

issues in such a manner as to facilitate resettlement and rehabilitation of 
people displaced by the war or faithfully implement the 

recommendations of the Lessons Learnt and Reconciliation 

Commission or the resolutions adopted by the United Nations Human 
Rights Council in March 2012 and March 2013.  

 

These actions pertaining to lands are clearly indicative of the 
Government collaborating in aggressively implementing a secret 

agenda, which would in the thinking of such persons render superfluous 

the need for political resolution leading to genuine reconciliation.  

 

The Tamil National Alliance as the democratically elected 

representative of the Tamil people of the North and East calls upon the 
Government to immediately investigate credibly the several matters set 

out in this Motion and take immediate action to redress and remedy the 

several matter referred to in this Motion, so as to assure the Tamil 
people of Equality and Justice as citizens of this country".   

Sir, with reference to point 1, these lands were 

declared as High Security Zones when the LTTE was in 

possession of long-range artillery and when installations 

of Government were vulnerable to attacks with the use of 
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such artillery. For that reason, a large extent of land was 

declared as High Security Zone. Now, the LTTE is not 

there; the artillery is not there; the danger is no longer 

there and therefore, there can be no justification for the 

continuance of these High Security Zones.  

I will not comment about Valikamam, Sir, in keeping 

with the undertaking I just gave you. But, I would talk 

about Sampur in Trincomalee District. Sir, in Sampur, 

there are 2,795 acres of land privately-owned still being 

held by the Government and the armed forces. There are 

1,486 families who have not been able to commence 

resettlement. 

I have raised this matter in Parliament even before and 

on one occasion when I raised this matter in Parliament, 

the Hon. Basil Rajapaksa, Minister of Economic 

Development, who is in fact present in the House even 

now, was kind enough to stand up in Parliament in 

response to my urging him to give back the land to these 

people and say,  "Any land which is not necessary and 

which will not be acquired for the construction of the 

power plant will be given back to these people and they 

will be resettled. Any land which will not be required for 

the Indian-Sri Lankan power plant will be handed over to 

the people. We have permitted them to cultivate. We want 

them to cultivate this time also. We will never 

unnecessarily keep anybody out of their own lands. We 

will guarantee that". 

I was very thankful to the Hon. Minister. We would 

like that assurance to be kept. 

 
නිගඹෝජා කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

Order, please! Will an Hon. Member propose the Hon. 

Gayantha Karunatileka to take the Chair? 

 
ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ගප්රනේභජඹ්දත භවතහ (ඳරිය වහ 
පුනර්ජනනීඹ ඵරලක්ින අභහතාතුභහ) 
(ரண்தைறகு .டி. சுசறல் தறஜேந் - சுற்நரடல், தைதுப்தறக்கத் 

க்க சக்ற அமச்சர்) 

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha - Minister of 

Environment and Renewable Energy) 

I propose that the Hon. Gayantha Karunatileka do now 

take the Chair. 

 
ප්රනලසනඹ විභන රයු්ද, බහ  භත විඹ. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
අනතුරු නිගඹෝජා  කථහනහඹකතුභහ මරහනගඹ්ද ඉත් 

වුගඹ්ද, ගරු ගඹ්දත කරුණහිනරක භවතහ මුරහනහරූඪ විඹ. 
 அன் தறநகு, தறறச் சதரரகர் அர்கள் அக்கறரசணத்றணறன்த 

அகனஜ, ரண்தைறகு கந்  கதரறனக்க அர்கள்  மனம 

கறத்ரர்கள். 

Whereupon MR. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and THE 

HON. GAYANTHA KARUNATILEKA took the Chair. 

මරහනහරූඪ භ්දත්රීාතුභහ 
(மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

Yes, Hon. Sampanthan. 

 
ගරු ආර්.  ඳ්දද්ද භවතහ 
(ரண்தைறகு ஆர். சம்தந்ன்) 

(The Hon.  R.  Sampanthan) 
That assurance was made by the Hon. Minister on the 

21st of October, 2011and now we are in 2013, in the 

month of August. Only two months more for two years to 

go. Apart from one village, Navarathnapuram, where 

about 100 families have been resettled, the people have 

not been resettled in the other areas. We want the people 

to be resettled as early as possible.  

As I said before, there are 2,795 acres of private land 

in this area belonging to 1,486 families. There is a famous 

ancient temple called the Sri Bhadrakali Amman Temple 

at Sampur. People cannot even go to that temple. The war 

was over in 2009 and  four years have gone by. So, we 

would like, Sir, these matters to be looked into and the 

people in Sampur to be resettled along with the persons in 

Valikamam. Apart from those who have  gone to court, I 

am entitled to talk about the others. But, I will not insist 

on moving my Motion, Sir, as it presently stands.   

Sir, point 2 in my Motion states: "The Government 

through its armed forces has taken possession of 

substantial extents of land owned and/or possessed by 

Tamil civilians, from which extents of land, the said 

Tamil civilians were displaced as a result of the war, and 

to which lands the said civilians are not permitted to 

return for residence or livelihood by reason of the said 

lands being in the possession of the armed forces. 

Location- Kepapulavu in the Mullaitivu District, 

Pudukudiyiruppu, Kokulai, Akkaraiveli, Mariyamunnai, 

Mankulam, Oddusuddan in the Mullaitivu District, 

Thalladdi, Sannar, Mullikulam, Musali, Aaatkativali, 

Vellankulam in the Mannar District".            

I will, Sir, give the particulars in regard to these 

matters. The 59th Division of the army has built a large 

military facility in Kepapulavu in the Mullaitivu District. 

The families belonging to Kepapulavu were forced to 

relocate to Seenimottai, a barren area in South Eastern 

Kepapulavu as a temporary measure upon leaving Manik 

Farm in September 2012.  

Then, I come on to army occupation of private land in 

Pudukudiyirippu. The 7th Division takes over land for the 

purpose of a camp and an army hospital. Land concerned 

is 13 acres. The army takes over four shops belonging to 

businessmen within the Pudukudiyurippu city limits. The 

army occupies Pudukudiyurippu market land belonging to 

the Pradeshiya Sabha for the purpose of running an army 

canteen. Then, denial of access by the army to 2,000 acres 

of paddy land belonging to the people in Kokulai, 

Akkaraiveli and Mariyamunnai. The army occupies land 

close to the old Army Camp in Mankulum. The army 
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occupies land in Oddusuddan, the Muthiankattu Water 

Supply Department building, the Mankulum Water 

Supply Department building, the Olimadu Pradeshiya 

Sabha building and the Olimadu Ayurvedic Hospital 

building. All these buildings meant for public use are 

being occupied by the army and the people are prevented 

from using these buildings for the purposes for which 

they are meant.  

In the Mannar District, the military has been directly 

responsible for the displacement of communities owing to 

the establishment of cantonments. The army evicted the 

people of Mullikulum from their homes in September 

2007. Thereafter, the Navy‟s North-Western Command 

Headquarters was established in Mullikulum. Land 

occupied is approximately 250 acres. The boundary of the 

Naval Headquarters extends over private lands, lands 

belonging to the Catholic Church, lands belonging to the 

village school and six large tanks. People cannot have 

access to these areas. They are all under army and navy 

control.  

The navy occupies 30 acres of land for the purpose of 

building the Talaimannar Pier. The army occupies 272 

acres of land in Thalladdi and 3,500 acres in Sannar for a 

military training institute. Most of this land belongs to 

civilians. The army occupies 950 acres of land in 

Mullikulam and Musali. In Mullikulam, the entire land is 

owned by civilians. In Musali, 90 per cent of the land is 

owned by civilians. The army occupies 10 acres of land in 

Aatkativali, earlier used by the LTTE. The army occupies 

600 acres of land at Vellankulam, which was a farm 

belonging to the Tamil civilians and later occupied by the 

LTTE. 

Sir, that is the position with regard to the extents of 

land, buildings, irrigation facilities which are meant to be 

used by the civilians, but which they are unable to use in 

the various areas which I have mentioned in the Mannar 

and Mullaitivu Districts. 

My 3rd point is: "The Government through its armed 

forces has taken possession of substantial extents of land 

for the purposes of the construction of housing facilities 

for the armed forces or for the purposes of agricultural 

activities by the armed forces, which lands would in 

future, become the property of the members of the armed 

forces in violation of the legitimate claim to such lands of 

citizens resident in the said areas and their descendents 

for their residence, livelihood and other numerous civilian 

needs. Such a clandestine takeover of lands would be in 

violation of the law". 

I will now read out to you, Sir,  the locations where all 

these activities are carried out  by the armed forces, 

largely in the Mullaitivu  and Kilinochchi Districts. They 

are: West of the Iranamadu Tank, East of the A9 Highway 

and   on 4,600 hectares of land - approximately 12,000 

acres of land.  

Approximately 10,000 houses are being built for the 

army. These are not camps. Ten thousand  houses  are 

being built for the army. It is a large housing scheme. 

They are going to be soldiers from other parts of the 

country. They will come and settle down  in those houses 

with their families. That is what they are planning to do.  

In Iranamadu, the army is cultivating 25 acres of land 

with vegetables. In Theravil, 150 acres of land  are being 

cultivated by the army with fruits. In Vellamkulam,  

about 600 acres of land are being cultivated by the army 

with cadjunuts. In Mukkombu, 100 acres of land are 

being cultivated  by the army with coconuts. In 

Chunnavil,  600 acres of land are being cultivated by the 

army with cadjunuts. These are all in the Kilinochchi and 

Mullaitivu Districts. People cannot go there.  The army 

takes the  produce for their use and markets the balance. 

How can people compete with the army? The army has 

their water pumped  free;  they have their fuel free; they 

have their fertilizer free and  they have their seeds free. 

How can the people survive? How can the people sell 

their produce?  

What is happening? If  houses are constructed for 

them, the resulting  position will be  that the  army will 

occupy those houses with their families in due course  

and as far as their  livelihood is concerned, they are 

already in possession of land. Apart from what I 

mentioned, the army is cultivating substantial extents of 

land  under village tanks. So, they do not have to look for 

livelihood; it is already available. All they have to do is, 

at a convenient point of time, whenever they desire,  

bring their families and settle down in this area.  

I will get on to my 4th point: "The Government 

arbitrarily taking over substantial extents of lands 

purportedly for development activities, such as tourism 

and other  industries disregarding the legitimate 

residential and livelihood  needs of persons historically 

inhabiting such areas, and making arbitrary allocations of 

such lands to chosen others in a manner that is 

discriminatory and  lacking in due process and 

transparency.   

Locations - Tourism - Kumpurupiddi, Kuchchaveli, 

Trincomalee District. Raigam Saltern, Kuchchaveli, 

Trincomalee District - Army-run Hotels like Thalsevana 

Holiday Resort.  Jaffna District: yoghurt factory Myliddy, 

Jaffna".  

Sir, there was a large extent of land which was used 

by the people of Kumpurupiddi and the adjoining areas 

for the purpose of onion cultivation. Those lands were all 

taken over. These people had been cultivating onions in 

that land for several decades but Government apathy 

resulted in those people not being given permits for those 
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lands. Some of them wanted that land for residential 

purposes. They do not have any land, either a residential 

land or land for the purpose of livelihood. They wanted 

this land to be given to them. But, now the land has been 

taken over for the purpose of tourism.  

Sir, I am tabling* the plan of the land taken over, 

prepared by the Surveyor-General; an extent of 206 

hectares which will be about more than 500 acres.  

This land has been plotted out. A big golf course is 

due to come up there; hotels are due to come up there. It 

is all being done in secrecy. There is no public 

notification of the availability of this land for tourist 

development. In one of the lands, a tourist hotel has come 

up. The land has been valued at Rs. 140,000 a perch and 

Rs. 20 million per acre. The local people have been 

deprived of this land and the land is going to be used for 

purposes of development at the expense of the local 

people in such a way that only chosen people will have 

access to these lands. This has not been done under due 

process with any measure of transparency that would 

enable anyone to apply for this land. What is much worse 

is that the local people who had been cultivating on these 

lands for several decades have been deprived of these 

lands and kept out.  

A saltern called the "Raigam Saltern" has come up on 

Karachi land which is in extent 1,805 acres at 

Periyakaraichchi, Kuchchaveli, in Trincomalee. When 

this proposal was mooted, I had the good fortune of 

meeting His Excellency the President and also the 

Minister, Hon. Basil Rajapaksa. I met them together. I 

had a meeting at the Presidential House and when I 

mentioned this, I was told, “No, that will not happen. No 

saltern will come up there”. I explained to them that over 

2,000 Tamil and Muslim families depend on the expanse 

of Karachi land for prawn farming from which they 

derive their income to sustain themselves and over 500 

other families benefit from subsidiary employment related 

to prawn farming and if this land is taken over for a 

saltern, 2,500 families will be affected. I appealed that it 

should not be taken over. The President assured me that it 

will not be done but the saltern has come up and the 

saltern is functioning.  

Persons have been brought to work in the saltern from 

outside and the persons who were carrying on prawn 

farming on this land - about 2,500 families both Tamil 

and Muslim were depending on the income derived from 

this land - have been deprived of this land. I state this, Sir, 

because we want this House to know that we have taken 

up this question at all levels, even at the level of the 

President, at the level of Ministers, at the level of 

authorities and asked that these things should not be done. 

But, there has been no response, no favourable response.  

The army is running a hotel called “Thalsevana 

Holiday Resort” and a yoghurt factory in Milliddy, Jaffna. 

I would like to ask, Sir, why the army should be engaged 

in manufacturing yoghurt or running hotels or holiday 

resorts. It surely must be left to the civilian people of that 

area, which will enable the people of that area to be the 

beneficiaries and not the army to be the beneficiaries. 

My next point,  point No. 5 is:  "The Government is 

arbitrarily taking over lands, substantial extents of lands, 

wholly or partly-owned or possessed by local residents 

and which include irrigation and other facilities benefiting 

local residents, ostensibly for religious purposes, for the 

benefit of one religion". None of us have anything else 

but the maximum respect and veneration for Buddhism. I 

do not want to be misunderstood when I say certain 

things. I do not pass a Buddhist Temple without bowing 

my head.  When I go to Kataragama, if I travel along the 

Galle Road, I always stop at the Kalutara Maha Bodhi 

and first pay my respects to the Kalutara Maha Bodhi 

before I go to Kataragama. I do not return from 

Kataragama without going to the Kiri Vehera. So, I do not 

want any misunderstanding in regard to this matter. But, 

substantial extents of land are being taken over in our 

areas for the installation of Buddhist influence. Persons 

belonging to the said religious group do not reside in 

those areas, clearly raising the question whether the 

Government is planning to settle on such lands persons of 

such religious faith without resort to due process and in a 

manner that is discriminatory and lacking in transparency. 

The location, Sir, is Thiriyai, Sembimalai, Ilanthaikulam, 

in the Kuchchaveli DS Division in Trincomalee District. 

Uppural, Elangaithuraimugathuwaram in the Verugal DS 

Division in the Trincomalee District.  

One thousand two hundred and forty two hectares of 

land, approximately over 5,000 acres of land, had been 

identified and surveyed. I have in my hand a copy of that 

plan. The plan says the land to be declared as “Pooja 

Bhoomi” at Thiriyai. I will table* this, Sir, and request 

that this plan be included in Hansard at the end of my 

Speech.  

There is an ancient dagoba in that place, which had 

survived the war. It is still there; there is no problem in 

regard to the dagoba. There are no Sinhala Buddhist 

people who live in this area but 5,000 acres of land have 

been declared as a  pooja bhoomi. What is it going to be 

used for? Why 5,000 acres of land? Is it going to be used 

to bring into that area people from outside and settle 

persons of the majority community and the majority 

religion in those areas? These are vital questions that we 

are concerned about. That is an ancient village, Thiriyai. 

No damage had been caused to dagoba; the dagoba is 

quite safe. Pilgrims come from outside, pay their respects 

and return. Why should such a large extent of land be 

allocated for a religious purpose in that area?  
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Sir, in Sembimalai in Kuchchaveli DS Division in 

Trincomalee, 23 hectares of land, approximately 58 acres 

of land, have been identified as pooja bhoomi. Why 

should this be done? There is said to be the remnants of 

an ancient Buddhist vihara in that area. Why should 58 

acres of land be given? There are no Sinhala Buddhist 

people who live in that area, but such an extent of land is 

being given for a religious purpose.  

In Ilanthaikulam, the third area, 138 hectares of land 

amounting to 341 acres are to be declared as a pooja 

bhoomi. There are no Sinhalese Buddhist people living in 

this area. There were Muslim people living in that area. 

There are some Muslim people who are permit holders of 

this land. There was a Muslim school in that area in 

Ilanthaikulam. The Muslim people lived there, but now 

that land is being taken over and declared as a pooja 

bhoomi. I am tabling*, Sir, the plans in respect of 

Sembimalai and Ilanthaikulam and the tenement sheets 

attached  to those plans. 

In the Uppural Grama Sevaka Division in the Verugal 

DS Division, there was a Murugan Temple from time 

immemorial on a rock close to the villages of Uppural and 

Elangaithuraimugathuwaram. In Uppural, 250 Tamil 

Hindu families live, in Elangaithuraimugathuwaram, 350 

Tamil Hindu families live and not one Sinhala family 

lives in that area. Now, that Murugan Temple has 

disappeared from the rock. A monk has suddenly 

appeared on the rock along with a statue of Lord Buddha, 

and a Buddhist temple has come up there. The temple had 

been given 5.26 hectares of land, around 13 acres.  

There are no Sinhala Buddhist people in that area to 

give dana to the monk. Dana is given to the monk by the 

army.  

Sir, there was also an Amman Temple called Malai 

Neethi Amman Temple at Elangaithuraimugathuwaram in 

the Verugal DS Division. All the families who live around 

that area are Tamil Hindu families and not one single 

Buddhist family lives there. The Malai Neethi Amman 

had been removed from the rock and kept on the roadside 

in a small hut and a statue of Lord Buddha has been 

installed on the rock where the Amman was. A monk 

resides on the rock with the statue of Lord Buddha. No 

Sinhalese people are there to give dana to the monk. 

Dana is given by the army.  

We are very concerned about these things, Sir, 

because we see these steps being taken by the 

Government to declare such extents of land as being 

required for particular religious purposes as a deliberate, 

calculated attempt to change the cultural and linguistic 

identity of those areas. I am sorry to state that the 

Archaeological Department is playing a very sinister role 

on the pretext of preserving places of archaeological 

value. I think they are encouraging land being taken over 

by persons who are motivated by a deliberate plan so that 

such land can be used by them for the purposes for which 

they want to use it when it is convenient, which would be 

to change the demographic composition and the cultural 

and linguistic identity of those areas. I can understand it 

being done if Sinhala Buddhist people live there. But, no 

Sinhala Buddhist people live there. Sir, how can these be 

done? Why should these be done?  

While these have been done in regard to one religion, 

the religion of the majority, what is happening to the 

other places of religious and cultural importance of the 

Tamil Hindu people? We have a Sivan Temple in a 

village called Kanguveli in Mutur. It is an ancient Sivan 

temple called the Agasthiyar Sthapanam. The temple was 

built by Agasthiyar and is said to be over 2,500 years old. 

That temple had been destroyed. I have got here with me, 

Sir, a whole lot of pictures of the statues of that temple, 

of Lord Ganapathy, Lord Shiva and of various 

ceremonies being performed. They performed the Aadi 

Amavasai festival there. I have got some pictures here of 

members of that village being engaged in a fire-walking 

ceremony at the time of Aadi Amavasai festival in that 

temple, which is very close to the ganga. That temple too 

had been destroyed. I do not want to table these pictures, 

Sir. But, I want to table* a letter which I sent to the 

President in regard to this matter on the 29th of May, 

2010. 

In fact, I met him personally and complained to him 

about this matter before I sent the letter.    

I sent the letter but there has been no response. The 

temple is yet lying in a state of destruction and the 

Government does not seem to be concerned. Surely, Sir, 

when we write to the Government about such serious 

matters, if the Government is not complicit in such 

activities, we expect a response  from the Government 

but there has been no response. Similarly, Sir, the 

Kanniya  seven hot water wells, is an ancient place of 

cultural importance to the Tamil Hindu people. From 

time immemorial, people have performed the 31st  Day 

Ceremony of their kith and kin at this place. It  was 

controlled by the Local Authority who maintained the 

seven hot water wells which goes back to Ravana‟s time. 

The history of the hot water wells is interrelated to 

Koneswaram which is looked upon as Dakshina 

Kailasam - the Southern abode of Lord Shiva. Now, some 

monks have gone and taken over the place. The 

Government Agent of the area is a retired military official 
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who had been there for seven years. The Sri Lanka 

Administrative Service Association has protested against 

him being appointed as the Government Agent because he 

is a retired army official, but that person  had been there 

for seven years. He has been allowed to go on. He has 

gone to this place and removed the board of the Local 

Authority which contained some information in regard to 

the importance of that place. Now, a statue of the Lord 

Buddha has appeared in that area. There was a temple of 

Lord Pillayar in front of the seven hot water wells and 

that temple has been destroyed. The statue of Lord 

Pillayar has been taken  away and kept aside in a small 

shed and what one who goes there sees is the statue of the 

Lord Buddha. I am ashamed that the statues of the Lord 

Buddha are being used for such nefarious purposes. The 

entire objective is to take over the seven hot water wells 

for commercial purposes to make money out of it. As a 

result of these new people taking control of that area, the 

Hindu public who go there to perform their 31st  Day 

Ceremony - as they have done for several generations and 

several centuries - face several impediments in 

performing those ceremonies.  

Now, Sir, I am told that steps are being taken to 

allocate some lands behind the hot water wells for the 

construction of a Vihara and after they do that, they want 

to close the present road that leads to hot water wells, 

open up a new road through the Vihara to the hot water 

wells so that the hot water wells will be annexed to the 

Vihara and become  a part of the Vihara property. I am 

amazed that this type of outrageous  thing is being done 

without the Government taking any action, whatsoever, to 

prevent this matter. I wrote to the Hon. Basil Rajapaksa, 

who is the senior adviser to the President about this 

matter and asked for the intervention  of the Government.  

I am tabling* that letter dated 20th of July, 2009.  I 

wanted the Government to intervene and stop this matter 

but  there has been no response, no answer whatsoever.  

So, what is the inference you have to draw?  I would have 

to draw the inference that the Government is also a party 

to such activities.   

The President delivered his Independence Day speech, 

this time celebrated in Trincomalee on the 04th of 

February, 2013.  I have  here with me  a copy of the 

speech reported in the newspapers the next day.  The 

President referred to the Vilgam Vihara in the course of 

his speech.  He said, “In building up the Vilgam 

Rajamaha Viharaya here in Trincomalee, at a certain era 

the Tamil Hindus also contributed as much as Sinhala 

Buddhists".  He seems to be aware of that.  As a matter of 

fact, the Tamil people at one time were Buddhists.  Many 

of them had embraced Buddhism.  As you know, Sir, 

there is not much of a difference between Buddhism and 

Hinduism.  Many people take the view that Buddhism is 

in fact a refined and revised version of Hinduism. There 

are many letters, inscriptions written in the Tamil 

language in Vilgam Vihara showing that the Tamil people 

had been worshipping at that Vihara in ancient times.  

Now, that Vihara is seeking to take over the seven hot 

water wells which goes back to Ravana‟s time and where 

the Tamil Hindu people have been performing their 31st 

Day Ceremony.  I have gone there from the days  of my 

childhood to attend so many ceremonies of my near 

relations.  They want to take over that  for commercial 

purposes, attach it to the Vihara, close the existing access 

to the seven hot water wells and open up a new access.  

These types of activities are going on brazenly without 

any effort on the part of the Government to stop these 

things.  

The next point, point 7, I want to refer to, Sir, is "the 

forcible cultivation of land by trespassers in violation of 

the rights of the persons who owned or have possessed 

these lands and cultivated same prior to being displaced 

as a result of the war and the failure on the part of the 

Government to take effective steps to restore possession 

of the said lands to the persons entitled thereto, thereby 

enabling them to commence their livelihood and be 

permanently resettled, despite numerous complaints to 

ther elevant authorities. Location - Thennamaravaddy-

Kuchchaveli DS Division and Paddukaddu-Kanguvelli, 

Muttur DS Division, Trincomalee District".  

People in Thennamaravaddy were displaced, evicted 

in December, 1984.  That is an ancient village.  People of 

Kanguvelli were displaced at various points of time.  

They have now come back.  They have 800 acres of  

paddy fields in Kanguvelli called Paddakadu.  These 

people have been cultivating these lands in  

Thennamaravaddy for generations and centuries.  Now, 

the lands are being held by other persons, by Sinhala 

colonists from the adjoining areas like Padaviya, 

Dehiwatte  and so on. They have got their own lands but 

they have trespassed on these lands and are forcibly 

cultivating these lands.   

These poor Tamil people have complained to the 

Government Agent; they have complained to the 

Divisional Secretary; they have complained to the 

Provincial Land Commissioner; they have complained to 

the police and I have intervened on their behalf. I have 

requested that these people be given back their lands. I 

have got here with me the letters sent to me by them. The 

police have gone and inquired, the Divisional Secretaries 

have inquired and despite all these inquiries being 

conducted by all these officials, these people will not give 

up possession of these lands. They are cultivating their 

own lands in their colonization schemes and insisting on 

cultivating the lands of others who were displaced on 

account of the war and now have come back and want to 

cultivate their lands. They are unable to do so.  
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We are told, Sir, Provincial Councils cannot have land 

powers; cannot have police powers; they must all remain 

with the centre to perpetuate these evil practices and to 

perpetrate such further evil practices.  

The 8th point, Sir, that I would refer to is: "The 

forcible eviction by the armed forces of local people, 

displaced on account of the war from lands owned or 

possessed by them for long and the consequent inability 

of such people to be resettled on such lands or commence 

their livelihood. Location -Jinnapuram Sinnandangkulam, 

Mankindi Malai, Pulmoddai, Kuchchaveli DS Division, 

Trincomalee District. Puthumathalan, Mullivaikkal West, 

Mullivaikkal East, Ambalavan Pokkanai, 

Valaignarmadam, Ananthapuram and Keppapulavu, 

Mullaitivu District".  

I have got with me, Sir, here, the letters sent to me by 

118 people, Muslim people in Pulmoddai, whose parents 

and grandparents lived on these lands. All of them do not 

hold permits on account of Government‟s apathy in 

issuing permits. I have got with me a Crown Grant issued 

to one person to show how ancient the occupation of 

these lands by these people has been; they have all been 

chased out by the navy which says that they require the 

land and that these people must leave. How can this be 

done? How can you chase our people like this from the 

lands on which they have been living for so long? But, 

they have complained to the Government Agent; they 

have complained to the Divisional Secretary; they have 

made efforts to regain possession of land, but they have 

been told, “No way; you cannot come back to these 

lands”.  

In the Mullaitivu District, the families in the villages 

of Puthumathalan, Mullivaikkal West, Mullivaikkal East, 

Ambalavan Pokkanai, Valaignarmadam, Ananthapuram 

who were at Menik Farm at Cheddikulam and some of 

them with host families in Vavuniya want to get back to 

their lands. They are all persons who are engaged in 

fishing. These lands are close to the sea; they want to live 

on their lands because they need to carry on their 

livelihood activities but they have been told that they 

cannot get back to their lands and that is wanted by the 

military.   

Is that for their own purposes or to bring in their own 

fishing people there and settle them on those lands? They 

have been told that they must go to a place called 

Kombavil which is about eight kilometres away from the 

sea.   

And, these people who are fishermen are unable to 

live on their lands and carry on their fishing and they are 

compelled to go to a place eight miles away.  

The 9th point that I have mentioned in my Motion, 

which is in fact my last point, states, "The forcible 

occupation by persons of the majority community of 

State lands in various parts of the North and the East, 

actively supported by persons in Government and the 

failure on the part of the Government to take any action 

whatever in regard to such illegal occupation clearly 

indicating the Government complicity in such action. 

Such illegal occupation would in due course be legalized 

without resort to due process and in a manner lacking 

transparency. Location - Trincomalee - Horawpatana 

Road, Seruwila-Polonnaruwa Road-Kantalai-Seruwila 

Road, Trincomalee-Habarana Road, Trincomalee 

District; Manal Aru-Welioya, and a place called in Tamil 

Kokkachchankulam, now called Thalapogaswewa in the 

Mullaitivu and Vavuniya Districts". 

I have referred to these matters even earlier in 

Parliament Sir, in regard to all these illegal 

encroachments by people on the roads. No action has 

been taken against them. Why? They are trespassing on 

State lands. They would all be given permits in due 

course and they will become permanent inhabitants there. 

Nobody is interested in stopping that.  

In regard to the other matter, Sir,  in  regard to  Manal 

Aru, Welioya and  Kokkachchankulam, now called  

Thalapogaswewa, a fact-finding team had gone to this 

area recently and they have come up with a report. This is 

what is stated in that report.  In Welioya, called in Tamil 

“Manal Aru”, that  was the ancient name and in 

Thalapogaswewa, called in Tamil, “Kokkachchankulam”, 

one is in Mullaitivu and the other is in Vavuniya, 

Sinhalese settlers are being brought in by the Government 

in busloads for colonization. To date, there have been 

about 4,800 Sinhalese families brought to Welioya, that is 

Manal Aru and about 2,000 families to Thalapogaswewa, 

that is Kokkachchankulam. On 20th April, President 

Mahinda Rajapaksa visited Welioya and personally 

instructed the Government officials to expedite settlement 

there and handed over land documents to new settlers. 

How come? How can it be done in this way? Current 

Sinhala settlement is taking place under the tight control 

of the Governor, especially appointed army officers and 

Sinhala Government officers in these two areas. Even the 

NGOs cannot have access to Welioya, Manal Aru or 

Thalapogaswewa, Kokkachchankulam without the prior 

permission of the officers concerned. It goes onto say that 

there is a plan to settle at least 22,000 Sinhalese before 

the Provincial Council Election are held in the Mullaitivu 

District. So, you will see, Mr. Presiding Member, that this 

is the position in which we are  now.    

Before I proceed any further, I want to pose just one 

question. I have dealt with the nine matters that I have 

referred to in my Motion. Sir, these things seem to be 

done without any regard for the law. I do not think, under 

the law of the land, these things can be done.  

I will not read at length from a judgement delivered 

by the Supreme Court in regard to land powers vested in 
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the Provincial Councils. This was on an application made 

by an Hon. Member of this House. The Hon. Vasudeva 

Nanayakkara went to the Supreme Court by way of a 

Fundamental Rights Application. In the course of that 

hearing when  the court delivered its judgement, this is 

what the Court said. I will just read one paragraph from 

the Judgement. It says, I quote: 

“'Appendix II' in my view establishes an interactive legal regime in 
respect of State Land within a Province. Whilst the ultimate power 

of alienation and of making a dispositions remains with the 

President, the exercise of the power would be subject to the 
conditions in Appendix II being satisfied. 

A pre-condition laid down in paragraph 1.3 is that an alienation or 

disposition of State land within a Province shall be done in terms of 

the applicable law only on the advice of the Provincial Council. The 
advice would be of the Board of Ministers communicated through 

the Governor. The Board of Ministers being responsible in this 

regard to the Provincial Council.” 

Are all these things being done on the advice of the 

Board of Ministers of the Provincial Council? Certainly 

not. If that is so, how are these things being done? Under 

what law are those things being done?  

Today, Sir, we have many questions being raised in 

public with regard to the Thirteenth Amendment. I do not 

want to take your time very much. We have the Joint 

Statement signed by the President along with the 

Secretary-General of the UN. We have the speech 

delivered by the President at the inaugural meeting of the 

APRC and the Committee of Experts. The President 

wanted maximum possible devolution when he delivered 

his inaugural address. He wanted security to be looked 

after. He wanted identity to be preserved. He wanted 

devolution, that will enable socio-economic advancement. 

He talked of the Bandaranaike-Chelvanayakam Pact. He 

wanted that Pact to be studied. That Pact gave the entire 

power to select allottees of State land to regional councils. 

The Dudley Senanayake-Chelvanayakam Pact gave a 

preferential right, subject to the prior right of landless 

people in an area, in the Northern and Eastern Provinces 

to the Tamil-speaking people primarily from the 

provinces concerned and subsequently even from the rest 

of the country, Tamil-speaking people were to be given 

priority. That was the position. There were statements 

made by the Minister of Foreign Affairs of our country. 

Statements made by the Minister of Foreign Affairs of 

India. They all talked in terms of the full implementation 

of the Thirteenth Amendment to the Constitution and 

building on the Thirteenth Amendment so as to bring 

about meaningful devolution.  

Are all these being done? Are the present actions in 

conformity with these assurances made at different points 

of time? Can the Thirteenth Amendment be disregarded? 

Can it be ignored? Can the Indo-Sri Lanka Accord be 

disregarded? It is covered by the Vienna Convention. No 

country is entitled unilaterally to abrogate that Accord. 

That is not possible.   

So, this is the situation in which we are, Sir. Land 

powers are fundamental. I have demonstrated how 

unjustly  actions have been taken in regard to land, which 

has had a very, very adverse impact on both the Tamil 

people and the Muslim people of the North and the East. 

We have brought these matters to the notice of the 

Government because we want the Government to take 

action in regard to these matters. We want the 

Government to investigate every one of the points I have 

raised here in this House today. We are prepared to assist 

the Government in regard to this matter, to be able to 

resolve these land issues in such a way that justice is done 

and there is an acceptable resolution of the issue. We 

want the Government to engage itself actively in this 

matter and we are prepared to co-operate with the 

Government to resolve these issues. But, the present 

thinking of the Government does not seem to be on those 

lines.  

Nevertheless, Sir, on behalf of the Tamil-speaking 

people, I want to appeal to the Government to kindly 

bring to an end these very unjust procedures and actions 

that presently prevail on the question of land in both the 

Northern and Eastern Provinces.   

I thank you Sir.  

 

[3.56 p.m.] 

 
ගරු එ .ඒ. සුභ්දිනය්ද භවතහ 
(ரண்தைறகு ம்.. சுந்றன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
I second the Motion presented by the Hon. Member 

for Trincomalee.  

As agreed,  I will not speak at length but I will  take 

just  two minutes with the permission of the Chair,  to 

read out a story from an ancient text.  

Sometime later there was an incident involving a 

vineyard belonging to Naboth the Jezreelite. The vineyard 

was in Jezreel, close to the Palace of Ahab, King of 

Samaria. Ahab said to Naboth, “Let me have your 

vineyard to use for a vegetable garden, since it is close to 

my palace. In exchange I will give you a better vineyard 

or, if you prefer, I will pay you whatever  it  is worth.  

But, Naboth replied, “The Lord forbid that I should 

give you the inheritance of  my ancestors”. So Ahab went 

home, sullen and angry because Naboth the  Jezreelite  

had said, “I will not give you the inheritance of my 

ancestors". He lay on his bed sulking and refused to eat. 

His wife Jezebel came in and asked him, “Why are you so 

sullen? Why won‟t you eat? " 

He answered her, “Because I said to Naboth the 

Jezreelite, 'Sell me your vineyard; or if you prefer, I will 

give you another vineyard in its place.' But he said, „I will 
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not give you my vineyard.'” Jezebel his wife said, “Is this 

how you act as king over Israel? Get up and eat! Cheer 

up. I‟ll get you the vineyard of Naboth the Jezreelite”. 

So she wrote letters in Ahab‟s name, placed his seal 

on them, and sent them to the elders and nobles who lived 

in Naboth's city with him. In those letters she wrote: 

“Proclaim a day of fasting and seat Naboth in a prominent 

place among the people.  But, seat two scoundrels 

opposite him and have them bring charges that he has 

cursed both God and the king. Then take him out and 

stone him to death”. 

So the elders and nobles who lived in Naboth‟s city 

did as Jezebel directed in the letters she had written to 

them.  They proclaimed a fast and seated Naboth in a 

prominent place among the people.  Then two scoundrels 

came and sat opposite him and brought charges against 

Naboth before the people, saying, “Naboth has cursed 

both God and the king.” So they took him outside the city 

and stoned him to death. Then they sent word to Jezebel: 

“Naboth has seen stoned to death”. 

As soon as Jezebel heard that Naboth had been stoned 

to death, she said to Ahab, “Get up and take possession of 

the vineyard of Naboth the Jezreelite that he refused to 

sell you. He is no longer alive, but dead”. 

When Ahab heard that Naboth was dead, he got up 

and went down to take possession of Naboth‟s vineyard.  

Then the word of the Lord came to Elijah the 

Tishbite: “Go down to meet Ahab, King of Israel, who 

rules in Samaria. He is now in Naboth‟s vineyard, where 

he has gone to take possession of it. Say to him, „This is 

what the Lord says: Have you not murdered a man and 

seized his property?' Then say to him, „This is what the 

Lord says: In the place where dogs licked up Naboth‟s 

blood, dogs will lick up your blood - yes, yours!'”  

Ahab said to Elijah, “So you have found me, my 

enemy!” “I have found you,” he answered, “because you 

have sold yourself to do evil in the eyes of the Lord. He 

says, "I am going to bring disaster on you. I will wipe out 

your descendants and cut off from Ahab every last male 

in Israel - slave or free. I will make your house like that 

of Jeroboam, son of Nebat and that of Baasha, son of 

Ahijah, because you have aroused my anger and have 

caused Israel to sin'."  

“And also concerning Jezebel, the Lord says: „Dogs 

will devour Jezebel by the wall of Jezreel'."  

“Dogs will eat those belonging to Ahab who die in the 

city, and the birds will feed on those who die in the 

country”. 

This is taken from the Bible, 1 Kings 21, and because 

this story is important, I am tabling* the Sinhala and 

Tamil versions of this to be included in Hansard.   

Thank you.  
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මරහනහරූඪ භ්දත්රීාතුභහ 
(மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 
The next speaker is, the Hon. Alhaj A.H.M. Azwer.  

 
ගරු අල්වහේ ඒ.එච්.එ . අසර් භවතහ 
(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
Sir, how many minutes do I have? 

 
මරහනහරූඪ භ්දත්රීාතුභහ 
(மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 
You have 20 minutes.  

 

[4.01 p.m.] 

 
ගරු අල්වහේ ඒ.එච්.එ . අසර් භවතහ 
(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
Sir, I am a little perplexed and amazed that this Debate 

is being taken up in the House, although I respect the 

Ruling given by the Chair. But, Sir, we must put the 

record straight because it is good practices in Parliament 

that becomes conventions later.  

I hope the Hon. Sampanthan would remain in his seat 

and listen to me together with the Hon. Saravanapavan, 

whom I was searching for the last three-four weeks. The 

Hon. Saravanapavan has gone into hiding because he has 

used his newspaper, "Sudar Oli" to slander me. But, you 

gentlemen are blaming the Government. When I rang him 

up during the last three weeks, he did not have the 

courtesy even to respond to my telephone calls. The Hon. 

Saravanapavan is the owner of  the "Sudar Oli" 

newspaper.  

The British Parliament is our model. Practices, 

speeches made from time to time become healthy 

traditions of the House. We also have been maintaining 

that. In my preliminary objection to the Mover in moving 

this Motion, I quoted clearly Standing Order No. 84 (vi), 

which I would like to repeat, so that it will go into record 

as a part of my speech. That Standing Order says that 

anything that is before a court cannot be discussed.    

347 348 

[ගරු එ .ඒ. සුභ්දිනය්ද භවතහ] 



2013 අගගෝසතු 08 

It states, I quote: 

“No Member shall refer to any matter which is under adjudication 

by a court of law or to any matter on which a judicial decision is 

pending.” 

Sir, these are Standing Orders that bind us, guide us 

and make Parliamentary procedures and debates 

meaningful.  You cannot tamper with the Constitution, 

tinker with the Constitution.  If you disagree, then, you 

have all the right to amend the Constitution or the 

Standing Orders. But, willy-nilly, you cannot do that. 

That is not acceped by any democratic Parliament in the 

world. 
 
ගරු එ .ඒ. සුභ්දිනය්ද භවතහ 
(ரண்தைறகு ம்.. சுந்றன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගරු අල්වහේ ඒ.එච්.එ . අසර් භවතහ 
(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

Wait, wait. I am only - [Interruption] What is that? 
 
ගරු එ .ඒ. සුභ්දිනය්ද භවතහ 
(ரண்தைறகு ம்.. சுந்றன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

The Chair has given a Ruling on that matter. 
 
ගරු අල්වහේ ඒ.එච්.එ . අසර් භවතහ 
(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

Yes, that is so. - [Interruption] No, no. I respect the 

Chair. I said that I respect the Chair. But, I wanted to 

quote - 
 

ගරු ඊ. යනඳ්ද භවතහ 
(ரண்தைறகு ஈ. சதன்) 

(The Hon. E. Saravanapavan) 

No, no, you cannot raise that matter. A Ruling has 

been given by the Chair.  
 

ගරු අල්වහේ ඒ.එච්.එ . අසර් භවතහ 
(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

Ah! Hon. Saravanapavan, you are the wanted person. 

Are you here now? 

 
ගරු ඊ. යනඳ්ද භවතහ 
(ரண்தைறகு ஈ. சதன்) 

(The Hon. E. Saravanapavan) 

Yes, I am here. 

 
ගරු අල්වහේ ඒ.එච්.එ . අසර් භවතහ 
(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

You made use of your “Sudar Oli” newspaper to 

slander me. I will take you to courts. - [Interruption] 

Though you are a Member of Parliament, you have no 

courtesy. Now, do not disturb me. - [Interruption] Sir, I 

wanted to put the record straight. That is all. 

ගරු එ .ඒ. සුභ්දිනය්ද භවතහ 
(ரண்தைறகு ம்.. சுந்றன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

Sir, I rise to a point of Order. 

 
මරහනහරූඪ භ්දත්රීාතුභහ 
(மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

A point of Order is being raised by the Hon. 

Sumanthiran. 

 
ගරු එ .ඒ. සුභ්දිනය්ද භවතහ 
(ரண்தைறகு ம்.. சுந்றன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

The Hon. Member cannot refer to another Hon. 

Member by name like this.  

 
ගරු අල්වහේ ඒ.එච්.එ . අසර් භවතහ 
(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

He has slandered me in his newspaper. 

 
ගරු එ .ඒ. සුභ්දිනය්ද භවතහ 
(ரண்தைறகு ம்.. சுந்றன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

I am referring to the Hon. Azwer referring to another 

Hon. Member by name. That must be expunged from 

Hansard. 

 
ගරු අල්වහේ ඒ.එච්.එ . අසර් භවතහ 
(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

You are the man! You can brief the courts. But, this is 

Parliament. I raised a point of Order yesterday. - 

[Interruption] ද්දග්ද නළත්න  හදි ග්දන. තමු්දනහ්දගේ 
නීිනඹ ද්දග්ද නළත්න  භභ උග්ද්දන . ග ක උහවිඹ ගනොගයි. 
Sir, I do not want to prolong this matter. - [Interruption] 

Let me quote the great authority on Parliamentary 

procedures, Erskine May. What does he say in the 21st 

Edition of his book, "Parliamentary Practice"? Let us 

ponder over these opinions because we are debating an 

Adjournment Motion. He states, I quote:  

“MATTERS AWAITING JUDICIAL DECISION. 

Subject to the discretion of the Chair….” 

 

There you are! 

“….. and to the right of the House to legislate on any matter or to 
discuss any matters of delegated …..” 

 
ගරු එ .ඒ. සුභ්දිනය්ද භවතහ 
(ரண்தைறகு ம்.. சுந்றன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

Sir, I rise to a point of Order. 

 
මරහනහරූඪ භ්දත්රීාතුභහ 
(மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

Yes, Hon. Sumanthiran. 
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ගරු එ .ඒ. සුභ්දිනය්ද භවතහ 
(ரண்தைறகு ம்.. சுந்றன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

Sir, a point of Order was raised by this Hon. Member 

and a Ruling has been given. Now, he cannot refer to that. 

As he has read from the Standing Orders, according to the 

discretion of the Chair, a Ruling has been given. So, now 

he cannot re-canvass that issue again.   
 

ගරු අල්වහේ ඒ.එච්.එ . අසර් භවතහ 
(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

Hon. Sumanthiran, if you want to know about the 

Parliamentary procedures, come to the lobby, I will teach 

you. You are “Sana and Suna”. 

 
මරහනහරූඪ භ්දත්රීාතුභහ 
(மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

A Ruling has already been given. 
 

ගරු අල්වහේ ඒ.එච්.එ . අසර් භවතහ 
(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

The Hon. Sumanthiran and the Hon. Sampanthan are 

taking the Tamil people for a ride. You are leaving today 

and where are you going? You are going to Ontario. You 

are carrying your own recorded speech with you. What do 

you propose to do in Ontario? On the 11th of this month, 

you are going to have a gala dinner. Where? At Jasmin 

Banquet Hall, 90, Nolan Court, Markham, Ontario. 

Thousands of dollars worth of tickets have been sold in 

order to fill their coffers. Shame!- [Interruption] The 

Tamils in this country are not prepared to help you. You 

are going abroad to collect money.  Sir, it is “Sa and Su”.  
ද්ර විඩ ජනතහ නළින කය්දග්ද "" ව "සු". "" රීඹ්දග්ද 
 ඳ්දද්ද. "සු" රීඹ්දග්ද සුභ්දිනය්ද. ග කයි, ග  ගරහ 
ිනගඵන වයුඹ. ගදභශ ජනතහ සු්ද  ගරහ ඹ්දග්ද ග  "" ව 
"සු" ඹන තමු්දනහ්දගේරහ ගදගදනහ නිහ.     

 
ගරු එ .ඒ. සුභ්දිනය්ද භවතහ 
(ரண்தைறகு ம்.. சுந்றன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගරු අල්වහේ ඒ.එච්.එ . අසර් භවතහ 
(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

Sir, there is no point of Order. He is disturbing me.  

  
මරහනහරූඪ භ්දත්රීාතුභහ 
(மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

Hon. Sumanthiran, what is your point of Order? 

 
ගරු එ .ඒ. සුභ්දිනය්ද භවතහ 
(ரண்தைறகு ம்.. சுந்றன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

He cannot refer to Members of Parliament in the way 

that he is referring to them. He is talking about 

Parliamentary procedures but he does not know any 

Parliamentary procedure.  

ගරු අල්වහේ ඒ.එච්.එ . අසර් භවතහ 
(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

- [Interruption.]  If the cap fits them, let them put it 

on. It is the two Tamils, the so-called Tamils, “Sana and 

Suna” who are destroying the Tamil community, who are 

carrying tales abroad. Will you deny that fact in this 

House? A Parliamentary Delegation came from the 

European Union and you were also there. The Hon. 

Speaker entertained them. What did you say to them? 

You said, “Madam, the army is selecting the candidates 

in the North”. “What rubbish?”, I said. Are you denying 

that? - [Interruption.] Shut up and sit down. - 

[Interruption.] You are a 

 
[මරහනගආ අණ ඳරියු ඉත් කයන රදී.] 
[அக்கறரசணக் கட்டமபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

You are telling like that to the international community. 

Sir, it was a courtesy call of the Speaker - [Interruption.] 

Is this the way the Hon. Sumanthiran should behave? He 

is a  
 
[මරහනගආ අණ ඳරියු ඉත් කයන රදී.] 
[அக்கறரசணக் கட்டமபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

Sir, I would also like to quote from the book titled, 

"Practice and Procedure of Parliament", written by M.N. 

Kaul and S.L. Shakdher and conclude my speech. I am 

only trying to maintain the healthy tradition. As you 

know, ප්රනජහත්ද්රාහදඹ ආයක්හ කයන ගකගනක් තභයි භභ. 
තත් එකක් ිනගඵනහ. ගභොශඹ  ළග ්දන  ග කත් ග  

ගගොල්ර්ද  රීඹ්දන ඕනෆ. What does the book "Practice and 

Procedure of Parliament" state? I will finish my speech 

with this. Sir, on page 1122 under "Discussion on sub 

judice Matters" it states,  I quote:  

“It is the absolute privilege of the Legislatures and members thereof 

to discuss and deliberate upon all matters pertaining to the 
governance of the country and its people.”  

It is a good thing. Have you read this? Have you seen 

this? No. You read books only to earn guineas. That is 

all, Hon. Sumanthiran you do. I quote further: 

“Freedom of speech on the floor of the House is the essence of 

parliamentary democracy. Certain restrictions on this freedom have, 

to a limited degree, been self-imposed. One such restriction is that 
the discussion on matters pending adjudication before courts of law 

should be avoided on the floor of the House .... ” 

There you are! It is very clear. Therefore, according to 

Kaul and Shakdher, I hope that you will not refer to the  

sub judice matters; matters that are before the court.  

It goes on to state: 

“....so that the courts function uninfluenced by anything..." 

That is very important, Sir. Courts function 

uninfluenced by even the legislature. This is a landmark 
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opinion  given by Erskine May, the world‟s authority on 

parliamentary democracy. It further states: 

“....said outside the ambit of trial in dealing with such matters.”  

That is all.  I wanted to educate them on parliamentary 

practice and procedures and also what is meant by sub 

judice.  

Sir, considering the land issues they are talking about, 

the Hon. Risad Badiutheen is fighting for that. The lands 

taken by the Kotiyas, have not been given to Muslims. 

This is a fact. They are now addressing the international 

community and I am also addressing the international 

community. I am addressing the Muslims in Canada 

where you are going to have a gala dinner. You have the 

luxury of sending your sons to London to get them 

educated, to become Master‟s or PhD degree holders. But, 

what you are doing for the poor Tamils?  They are 

suffering here. Now, lands have been given back. They 

are alleging that 100,000 army personnel are still there. 

What nonsense are they speaking? The international 

community must be told that there are only 13,052 army 

personnel at the moment. Major General Hathurusinghe 

has declared this and he himself was involved in giving 

back lands to the original owners. Today, we heard about 

that.  

Sir, there is a very popular programme called "Dasa 

Desa" conducted by Mr. Hudson Samarasinghe, 

Chairman of the SLBC and a team of talented persons 

like T.D.K. Jayantha, Takeeshan, a Tamil, and Noordin, a 

Muslim, to help him. What did Hudson say? He said that 

he went to Kopay the other day and  saw lands being 

given there. Houses built during the time of J.R. 

Jayewardene and the lands taken during his regime have 

been returned to them. Today, Mr. Hudson Samarasinghe 

announced this over the SLBC, Sir.  

This is the truth but these Members wanted to hide the 

truth and carry tales, which is against the Constitution. 

They have taken Oaths in order to safeguard the 

Constitution and the territorial integrity, the sovereignty 

of this nation. But, is that happening? The Hon. 

Rajavarothiam Sampanthan has also taken the same Oath, 

Sir, under the Constitution. Therefore, what are these 

people trying to do? I will read out the Oath that the Hon. 

Rajavarothiam Sampanthan has taken. It is very important 

to read it today. He is violating the Constitution.  How 

does he take the Oath?   His Oath states:   

"යහජගයෝදඹ   ඳ්දද්ද න භභ, ශ්රී  රංකහ ප්රනජහතහ්ද්රිික 

භහජහදී ජනයජගආ ආණ්ක්රමභ ාසථහ ආයක්හ ගකො  

අනුගභනඹ කයන ඵ  ද, ශ්රී  රංකහගේ ගේලඹ තුශ ගන භ යජඹක් 

ිළහිටුවීභ , ගකිත්ද භ ගවෝ අනාහකහයඹරී්ද, ශ්රී  රංකහ තුශ දී 

ගවෝ ඉ්ද ිළ ත දී ආධහය දීභ, අනුඵර දීභ, අනුග්රාවඹ දළක්වීභ, මුදල් 

ගඹදවීභ, ...."  
 

අ්දන මුදල් ගයහ ග්දන අද කළනඩහ  ඹනහ.  

Sir, if we do not tell this to the international 

community, whom are we going to tell? Hon. Member, 

you make the speech, record it and take it to the Tamils in 

Canada. Do you think that they are foolish people, that 

you can mislead them? - [Interruption.] They are not 

prepared to accept you. The youth from Jaffna have come 

forward. They want development. They come to Colombo 

and play cricket. They want swimming pools in Jaffna. 

The students of Ananda College and Nalanda College  go 

to Jaffna. The students of Parameshwara College and 

Hartley College come to Colombo. Now, those youth see 

a future for them like that. They want development.   

Sir, nobody was able to go to Jaffna during those 30 

years of LTTE rule. They had their own portion of land; 

one-third of the land was ruled by them. Passports were 

issued at Kilinochchi and Mullaitivu areas; duties were 

imposed. [Interruption.] Duties were imposed violating 

the Constitution of this country. Even the Muslims who 

came from the Eastern Province, when they approached 

the Manampitiya Bridge - my good Friend, the Hon. 

Member of Parliament of that area is here - were stopped; 

goods were unloaded near the bridge. This is what 

happened during the 30 years of LTTE rule. They kept 

Podiyars and Hajiars who were going for Haj waiting for 

hours. Once people who were returning from Haj were 

mercilessly massacred by the LTTE.  “Suna” and “Sana”, 

are the proxies for the LTTE; that is what happened. 

Damn shame! Now, you talk about the protection, safety 

and security of the Muslims. We will look after the 

Muslims; you look after yourselves.  

You are going to have the North and the East merged. 

What is happening now? The Tamil youths are saying 

that a parachuted man has come to Jaffna. I respect Mr. 

Vigneswaran as a judge but is he fit enough to become 

the Chief Minister? At present, the international 

community and the diaspora, the Kotiyas, want to create 

that situation. Now, the terrorism of Prabhakaran is over. 

They want the intelligence of Vigneswaran to achieve 

what  Prabhakaran could not achieve through the gun. 

They want to achieve this through his intellect. You will 

never achieve that. These people who are going to Canada 

must tell the Tamils there how you are treating the Tamils 

of Jaffna, how you are treating the low caste people. Sir, 

they did not give nominations to low caste people. They 

are fighting; they are having demonstrations. - 

[Interruption.] They have gone out to the world through 

TV and other media. உங்களுமட cast system  -  

லண்டரமம அகற்தங்கள். இன்த மறல் சம்தந்ன் ர, 

சுந்றன் ம்தற ஜதரன்நர்கபரல் அம  லக்க தொடிரல் 

ஜதரய்றட்டது. அந் க்களுக்கு உங்களுமட கறற்நறலிதந்து 

ண்லர் டுப்தற்குக்கூட அதற இல்மன. Shame! They 

cannot even draw water from your wells.  

Sir, there was a very important Tamil person, 

Kalabooshanam Sakkthie A. Bala-Iah. He was a painter, a 

portraitist, a journalist, a lecturer in arts, a historian, an 
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anthropologist and a psychologist in teaching methods. 

He was born in the upcountry.  He passed away recently. I 

went to the Kala Bhawana and paid my last respect but 

not a single TNA man came, not a single TNA Member 

of Parliament came. What had the Hon. Anandasangaree 

said the other day? He went on record to say on TV, “We 

cannot do anything because dictatorship has taken over 

the TNA and  
 
[මරහනගආ අණ ඳරියු ඉත් කයන රදී.] 
[அக்கறரசணக் கட்டமபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

is a dictator.” Who says that? Not I but Hon. 

Anandasangaree. There is a book titled “Analysis of Ages 

of lives on Earth and Dravidian Culture” written by 

Kalabooshanam Sakkthie A. Bala-Iah in his time. 

What does he say in his book? - [Interruption.] Yes, 

yes, they are laughing at the Harijans. They are treating 

the majority of the people of Jaffna as Harijans. Those 

people are the elite; they are the bourgeois class. Mind 

you, my dear international brother Tamils, today the 

“Suna” and “Sana” are the bourgeois class of the Tamil 

community.  
 
මරහනහරූඪ භ්දත්රීාතුභහ 
(மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

Hon. Member, you have got three more minutes. 

 
ගරු අල්වහේ ඒ.එච්.එ . අසර් භවතහ 
(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

Thank you, Sir. You are conducting the House very 

well. Thank you very much.  

Sir, Kalabooshanam Sakkthie A. Bala-Iah says this in 

his book, I quote: 

“The Thamil race of the North and East have the Caste monopoly 
and most of the populations from the adjoining Islands of Jaffna 

peninsula are still considered lower-class……..” 

Why can you not eradicate that? I am asking you. I am 

asking you in the name of humanity, in the name of 

brotherhood, why can the Hon. Sampanthan and the Hon. 

Sumanthiran not eradicate this caste system? 

Kalabooshanam Sakkthie A. Bala-Iah, one of the greatest 

intellectuals born in this country, also taught me. 

Together with my friend, Mr. M. A.A. Ansari of 

Adirampattinam in India, I went to Abu Bakar and 

Company in Grandpass Road and got tuition from 

Kalabooshanam Bala-Iah. Such a man says - shame! - I 

quote it again: 

“The Thamil race of the North and East have the Caste monopoly 
and most of the populations from the adjoining Islands of Jaffna 

peninsula are still considered lower-class....” 

You are still talking about the Sinhalese and the 

Sinhala domination. But, see, you are dominating your 

own brothers. Leeches! Blood sucking leeches! You are 

dominating your own class. You have not given them 

freedom.  

Oh! the international diaspora, listen. These people 

have not given even nominations for the low caste people 

to contest the Northern Provincial Council Election. 

Now, they want to take the Muslims in; they are trying to 

lure the Muslims, which will never happen. They want to 

have the Muslim support indirectly and then come up as 

number one in order to achieve their ambition. What is 

that? To form an Eelam. Sir, that will never happen. 

Eelam was almost granted by the  
 
[මරහනගආ අණ ඳරියු ඉත් කයන රදී.] 
[அக்கறரசணக் கட்டமபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

 

during his time.  

Today what is happening? We are getting more land; 

reclaiming more land. The mega Colombo South Harbour 

Expansion Project covers seven kilometres of new land. 

Our children must be told about it. Our school children 

should start visiting that new land. We have expanded our 

Island. As part of our country, as part of Seilan, we have 

expanded it. That is how the North Harbour is also being 

built. Rupees 270 billion have been spent for the 

development of the North. Go and tell that to the 

Canadian Tamils. 

 
මරහනහරූඪ භ්දත්රීාතුභහ 
(மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

Please wind up now. 

 
ගරු අල්වහේ ඒ.එච්.එ . අසර් භවතහ 
(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

Sir, I raised my objections to this Adjournment 

Motion. That is my right as a Member of Parliament. 

Whatever discussion takes place outside, a Member of  

Parliament has every right to raise objection in this House 

according to the Standing Orders. Otherwise, there is no 

meaning in having these Standing Orders. That is why I 

said you cannot tamper or tinker with the Standing 

Orders without properly bringing in amendments to 

those.  

අහන ලගඹ්ද භහ ග  කහයණඹ ්දගතෝගඹ්ද රීඹ්දන 
ඕනෆ. අද රංකහගේ මුසලි රු අගේ ආගභ ගවොඳි්ද ආයක්හ  

කයනහ. ඒ ිළිතඵ හුෙක් ක යුතු  අඳ කය ගගන ඹනහ. But, 

there are certain microscopic, misguided elements and 

rabble-rousers doing their rounds. We will not allow that. 

The great majority - 99.9 per cent - including our Ven. 

Ellawala Medhananda Thero, who sits here, is not with 

such miscreants.  
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You saw the beauty of the Vesak Festival we had. The 

Muslims invited the venerable bhikkus, the Sinhalese 

leaders and, Sir, even you for the Iftar party. Our 

President threw a very fine Iftar party at his Official 

Residence in Kandy, where the Azan was recited and 

Maghrib prayers were conducted. The Buddhist 

Association of the IGP‟s Office gave a magnificent Iftar 

party inviting all the Muslims. So, was in Gampaha. Our 

able, dynamic and progressive Hon. Basil Rajapaksa also 

did not fall behind. He had an Iftar party for Muslims in 

Gampaha, where a fine speech was delivered by High 

Court Judge A.M.M Ghaffoor. - [Interruption.] We went 

and established a primary school in Thennamaravaddi in 

the Trincomalee District. The Hon. Sumanthiran did not 

do anything. The Hon. Douglas Devananda went and 

established a palmyrah centre in that village.  
 

The Hon. Susantha Punchinilame is also doing a lot of 

work there.  We are going to give electricity.  We are 

doing renovation work. - [Interruption.]  Not a single cent 

has been spent by you for the Tamils in 

Thennamaravaddy, whose votes the Hon. Sampanthan 

got.  But, we continue to help the Tamil brothers in the 

East also. Do not forget that.  Therefore, do not try to be 

hanky-panky. The Muslim community is not that 

foolhardy to just take those up.  You think you can fool 

them. Never will you do that; never attempt that.   

Thank you, Sir. 

 

[4.23 p.m.] 
 
ගරු ඩී.එ . සහමිනහද්ද භවතහ  
(ரண்தைறகு டி.ம். சுரறரன்) 

(The Hon. D.M. Swaminathan) 
Sir, the subject matter of  today‟s Debate is land but 

the Hon. Azwer  talked about the caste system in Jaffna.  

Also, he  talked about some speeches made today on the 

subject matter being sent to Canada. I think that is quite 

irrelevant.  I do not think he touched upon the subject 

matter which is the land issue. The subject of  today‟s 

Debate is land and not the caste system or speeches being 

sent to Canada. 
 

ගරු අල්වහේ ඒ.එච්.එ . අසර් භවතහ 
(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
Sir, I rise to a point of Order.    

 
මරහනහරූඪ භ්දත්රීාතුභහ 
(மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 
Hon. Azwer what is your point of Order? 

 
ගරු අල්වහේ ඒ.එච්.එ . අසර් භවතහ 
(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
Sir, this Hon. Member is a learned lawyer hailing from 

a very respectable Tamil family from the North.  Is he 

trying to hold a brief for the TNA?  Hon. Swaminathan, 

are you trying to hold a brief for the TNA?  
 
මරහනහරූඪ භ්දත්රීාතුභහ 
(மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 
That is not a point of Order.  Hon. Swaminathan, you 

carry on with your speech.    

 

[தற.த. 4.23] 
 

ගරු ඩී.එ . සහමිනහද්ද භවතහ  
(ரண்தைறகு டி.ம். சுரறரன்) 

(The Hon. D.M. Swaminathan) 
தகப மனமரங்கும் உதப்தறணர் அர்கஜப, 

தொக்கறரண எத மனப்தறன்கலழ் ணது உமம ஆம்தறப் 

தமறட்டு கறழ்ச்சறமடகறஜநன். இதந்ரலும், இற்கு 

தொன்ணதம் இவ்றடம் சம்தந்ரகப் தன சந்ர்ப்தங்கபறல் 

ரம் குல் தகரடுத்தும் அற்குரற லர்வு ன்தது இன்தம 

ட்டரக்கணறரகஜ உள்பது ன்தமக் குநறப்தறட 

றதம்தைகறன்ஜநன். த்த்ம் தொடிமடந்து ரன்கு தடங்கள் 

கறந்துள்பஜதரறலும் டக்கு க்கபறன் கரறப் தறச்சறமண 

இன்தம் லடித்துக்தகரண்ஜட தசல்கறன்நது. ஜர்ல்கள் 

ததங்கும்ஜதரது சறன கரறகமப உரறமரபர்களுக்கு 

ங்குற்கு டடிக்மக டுக்கப்தட்டரலும் அது இப் 

தறச்சறமணக்கரண உண்மரண லர்ரக அமரது ன்தம 

தொலிஜன இந்ச் சமதறல் கூநறக்தகரள்ப றதம்தைகறன்ஜநன். 

த்த்ம் தொடிமடந்தும் ங்கபது தசரந்க் கரறகள் 

கறமடத்துறடும் ன்ந றர்தரர்ப்தைடன் க்கள் இதக்மகறல், 

ரன்கு தடங்கள் கறந்தும் அர்கபறன் றர்தரர்ப்தை 

றமநஜற்நப்தடரஜன உள்பது.  

இந் ரட்டில் தங்கர அச்சுதத்ல் இல்மனதன்த 

அசரங்கம் றட்டட்டரக அநறறத்துள்பஜதரதும், டக்கறல் 

ஜசற தரதுகரப்தைக்கு துற அச்சுதத்லும் ற்தடரரத 

தரதுகரப்தை மனமப்மத ஜற்தகரண்டுள்ப இரணுத்ற 

ணரல் மகப்தற்நப்தட்டுள்ப கரறகமப ன், லண்டும் 

உமடமரபர்களுக்கு ங்கதொடிரது? ன்தஜ ணது 

தொற்ஜகள்றரகும். ஜலும், தங்கர அச்சுதத்ல் 

இல்னரஜதரறலும் உர் தரதுகரப்தை னம் ண அமடரபப் 

தடுத்ப்தட்டுள்ப தறஜசங்கபறல் க்கபறன் றசர 

டடிக்மககளுக்கும் அர்கபறன் குடிர்வுக்கும் ன், 

அதற ங்க தொடிரது?  

தகப மனமரங்கும் உதப்தறணர் அர்கஜப, 

2003ஆம் ஆண்டிலிதந்து இன்தம உர் தரதுகரப்தை 

னம் தரடர்தரக உச்ச லறன்நத்றல் 5,000க்கும் 

ஜற்தட்ட க்குகள் ரக்கல் தசய்ப்தட்டுள்பண. 2006ஆம் 

ஆண்டு லறன்நத்றன்தோனம் இமடக்கரனத் லர்தரன்தம் 

ங்கப்தட்டது. ரழ். ரட்டத்றல் ரத்றம் 23 கறர 

ஜசகர் தறரறவுகள் இன்ணதொம் றடுறக்கப்தடரல் உள்பண. 

இம ன் இதும றடுறக்கப்தடறல்மன? ன்த ரன் 

ஜகட்க றதம்தைகறன்ஜநன். து க்கள் ரகத்மஜர 

அல்னது ணற ரட்மடஜர ஜகட்கறல்மன. இந் ரட்டில் 

மண தறஜசங்கபறலுள்ப க்கள் அததறக்கும் 

உரறமகமபத் ரதொம் அததறப்தற்குச் சந்ர்ப்தத்மத் 

ரதங்கள் ன்ஜந ஜகரரற தகறன்நரர்கள். அணரல், 

இணரறகபறன் ஜகரரறக்மககளுக்குச் தசறடுத்து, அப்தட்ட 

ரண ததரய்ப்தறசரங்களுக்கு அடிதறரது, ம்க்களுக்கு 

றரரண லர்தரன்மநப் ததற்தத் தரத அசரங்கத்ம 

ஜண்டிக்தகரள்கறன்ஜநன். அமணத்து இணத்ர்களும் 
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ඳහර්ලිග ්දතු 

ற்தக்தகரள்பக்கூடி ஏர் அசறல் லர்ம தொன்மத்து, 

இந் ரட்டில் சகன இண க்களும் ச உரறமம 

அததறக்கும் மகறல், ேணரகம் றமனரட்டப்தட 

ஜண்டுதன்தஜ க்கற ஜசறக் கட்சறறன் றமனப் 

தரடரகும். இந் றமனப்தரட்மடஜ சர்ஜச சதோகதொம் 

ஜற்கறன்நது. 2010ஆம் ஆண்டு ஜகு ேணரறதறறணரல் 

அமக்கப்தட்ட கற்தக்தகரண்ட தரடங்கள் ற்தம் 

ல்லிக்க ஆமக்குளறன் அநறக்மகத்ம் இமணஜ 

லித்தத்றத்ள்பது. அன் 9.142ஆம் தரறந்துமறல் கரற 

றடம் சம்தந்ரகவும் தரதுகரப்தை றடம் சம்தந்ரகவும் 

தபறரகக் குநறப்தறடப்தட்டுள்பது. இமண மடதொமநப் 

தடுத்துற்கு அசு ன் க்கம் கரட்ட ஜண்டும்?  

டரட்சற கறக்கறல் 700 க்கர் கரறத்ம் ண்மடலறல் 

600 க்கர் கரறத்ம் அண்மக்கரனத்றல் தல்ஜத 

ஜமகளுக்கரகச் சுவீகரறக்கப்தட்டுள்பது. ன்ணறப்தகுறறல் 

தொல்மனத்லவு ரட்ட கமதுமநப்தற்த தறஜச தசனரபர் 

தறரறவுக்குட்தட்ட ஜகப்தரப்தறனவு கறரத்றல் ரத்றம் 526 

க்கர் கரற தமடத்ப்தறணரறன் ஜமக்கரகக் மகப்தற்நப் 

தட்டுள்பது. இவ்ரத தொல்மனத்லவு ரட்டத்றல் ரத்றம் 

25,000 க்கர் கரற சுவீகரறக்கப்தட்டுள்பரக அநறக்மககள் 

குநறப்தறடுகறன்நண. டக்கறல் இவ்ரத கரறப்தறச்சறமண 

இதக்கறன்நததரளது, அங்கு றனவுகறன்ந ற்ததரத தரரற 

தறச்சறமண தரடர்தரகவும் இச்சமதறன் கணத்துக்குக் 

தகரண்டு றதம்தைகறன்ஜநன். கடந் கரனங்கபறல்  டக்கு, 

கறக்கு  ரகரங்கபறல் இடம்ததற்ந த்த்ம் கரரக 

அங்குள்ப க்கள் து தசரத்துக்கமப இந்து றக்கும் 

அஜஜமபறல் ளதரறத்துக்கும் ஜற்தட்ட றமப் 

ததண்களும் து ததற்ஜநரர்கமப இந் றமனறல் 

தறமணரறம் தறள்மபகளும் ரழ்ந்து தகறன்நரர்கள். 

இவ்ரத தரறப்தைக்குள்பரண குந்மகளுக்கும் றம 

களுக்கும் சறநந் ேலஜணரதரத்ம ங்க ஜண்டிது 

அசரங்கத்றன் ததரதப்தரகும். ததரதபரர ஈட்டத்துக்கரண 

றமனமகமப உதரக்கற, அர்கபறன் ரழ்க்மகத்த்ம 

தொன்ஜணற்தற்கு உடணடிரக டடிக்மககமப  ஜற் 

தகரள்ப ஜண்டும்.  

தகப மனமரங்கும் உதப்தறணர் அர்கஜப, கடந் 

சறன ரட்கபரக வுணறர-ன்ணரர் ரட்ட கரற சுவீகரறப்தை 

உத்றஜரகத்ரல், 1964ஆம் ஆண்டின் 28ஆம் இனக்க கரற 

டுத்ல் றதத்ச் சட்டத்றன் தறகரம் றதத்ப்தட்டரநரண 

கரறதகரள்ளும் சட்டத்றன் 2ஆம் தறரறறன் 1ஆம் 

உட்தறரறறன்கலழ், கரற அமச்சர் உத்றட்டன் தறகரம், 

றர்கள் ட்டுப் ஜததக்குச் தசரந்ரண, வுணறர 

ஜதரடிகூரங்குபத்றல் அமந்துள்ப 20 க்கர் கரற 

ததரதுத்ஜமதன்ந கரத்றன்கலழ் 56ஆது தமடத் 

மனமகத்துக்கரகச் சுவீகரறக்கப்தட்டுள்பது. றழ் க்கள் 

தரம்தரறரக ரழ்ந்துந் கரறகமப ந்றரண 

தபறரண ஆரங்களுறன்நற இவ்ரத ன் சுவீகரறக்க 

ஜண்டும்? இனங்மகறல் ததரதுனர ரடுகபறன் உச்சற 

ரரடு  மடததநவுள்ப இச்சந்ர்ப்தத்றல் ரட்டுக்கு 

அதகலர்த்றம ற்தடுத்தும் தசற்தரட்டில் ஈடுதட ஜண்டரம். 

இங்கு தமகதம் தறறறறகள் க்கு, கறக்கு 

தறஜசங்களுக்குச் தசன்த றமனமகமப ஆரக்கூடும். 

அவ்ரத இடம்தததம் சந்ர்ப்தத்றல் து ரட்டுக்ஜக 

அதகலர்த்ற ற்தடும். இமணக் கதத்றற்தகரண்டு 

தசற்தடுங்கள்! றழ் க்கபறன் கரறப் தறச்சறமணகளுக்கு 

உடணடித்லர்வு கரப்தட்டு அர்கள் து தசரந்க் 

கரறகபறல் சுந்றரக ரழ்ற்கு றமத்துத் 

ஜண்டும் ன்தஜ ங்கபது ஜகரரறக்மகரகும். றழ் 

க்கமப அடிமப்தடுத்ற, அடக்கறரப தொற்தடஜண்டரம்! 

"கடந் தொப்தது தட கரனரக இடம்ததற்ந த்த்த்றன் 

கரரக ரம் அததறத் துன்தங்கமப லண்டும் 

அததறக்க தொடிரது; ரழ்க்மகறஜன தரறக்கரனத்ம 

த்த்த்றலும் துன்தத்றலும் கறத்துறட்ஜடரம்; இணறத்ம் 

துன்தப்தடுத்ரல் ங்கமப து தறஜசத்றல் றம்றரக 

ரறடுங்கள்!" ன்தஜ து க்கபறன் ஜகரரறக்மகரகும்.  

ஜலும், ரழ். லிகரம் டக்கறல் 6,400 க்கர் 

கரறகபறன் சுவீகரறப்தைச் சம்தந்ரண துண்டுப்தறசுங்கள் 

ங்கபறல் எட்டப்தட்டுள்பண.  அத்துடன், 3,000 க்கர் 

றனப்தப்தை தரறற்சரமன அமப்தற்தகணச் சுவீகரறக்கப் 

தட்டிதப்தரக அநறகறஜநரம்.  அமறட, ஜகப்தரப்தறனவு தகுற 

க்களுக்குச் தசரந்ரண 2,282 க்கர் கரறகபறல் 

இரணுத்றணர் குடிதகரண்டுள்பதுடன், அக்கரறகளுக் 

குரற அதறப்தத்றங்கமபத் ம்றடம் தரத 

அறகரரறகள் தனந்ப்தடுத்துரகவும்  க்கள் 

தரறறக்கறன்நணர். உர் தரதுகரப்தை னங்கள் 

லக்கப்தட்டரல் தனரலி றரண றமனத்துக்ஜகர, ஜசற 

தரதுகரப்தைக்ஜகர வ்ற அச்சுதத்லும் இடம்ததநப் 

ஜதரறல்மன. அவ்ரநறதந்தும், உர் தரதுகரப்தை னங்கள் 

லக்கப்தடரல் இதப்ததும் இரணுத் றணர் தன்ஜலும் 

ததரதுக்களுமட கரறகமப அதகரறப்ததும் றழ் க்கள் 

த்றறல் தரரற அச்சத்ம ற்தடுத்றத்ள்பது. 

தகப மனமரங்கும் உதப்தறணர் அர்கஜப, ரழ். 

ரட்டத்றல் தோன்த இரணு தொகரம்கமபத் ற, 

மணம தனரலிக்கு உள்ரங்கப்தடுதன்த அநறறக்கப் 

தட்டது. ற்ததரளது ரழ்ப்தரத்றலுள்ப 17 இரணு 

தொகரம்கமப தோன்த தொகரம்கபரகக் குமநக்கப்ஜதரரகப் 

தரதுகரப்தைத் ப்தறணரல் அநறறத்ல் றடுக்கப்தடுகறநது.   

ஆறதம், ரழ். ரட்டத்றல் எவ்தரத தறஜச தசனரபர் 

தறரறறலும் இரணு தொகரம் அமப்தற்கு க்கபறன் 

கரறகமபச் சுவீகரறப்தற்கரண அநறறத்ல்கள் எட்டப் 

தட்டுள்பரக க்கள் கூதகறன்நணர். இவ்ரத 

தொன்தக்குப்தறன் தொரண அநறறத்ல்கபரல் ததரதுக்கள் 

ததரறதும் அச்சமடந்து தகறன்நணர். த்த்த்ரல் தசரல்தனர 

ரத் துன்தங்கமப அததறத்து, ற்ஜதரது து உறர் 

ரத்றம் ஞ்சறத்ள்ப றமனறலும் தசரந் ண்றல் 

ரஜண்டும் ன்ந எஜ ஜரக்கத்துடன் அந் க்கள் 

கரத்றதக்கறநரர்கள். ணஜ, இவ்ரநரண கமனக்கறடரண 

றடங்கமபறட்டு அசரங்கம் ணது கணத்மத் 

றமசறதப்த ஜண்டுதண இச்சமதறஜன ஜகட்டுக் 

தகரள்கறஜநன்.  

அஜஜமப, ரழ்ப்தரம் ரணறப்தரறலுள்ப 

கூரடிறல் 11ஆது சறங்க தேறதண்ட் தொகரம் அமப் 

தற்குரற இடம் இணம்கரப்தட்டு தரகவும் 

அநறக்கறமடக்கறன்நது. 2009ஆம் ஆண்டு ஜ ரம் 18ஆம் 

றகற த்த்ம் தொடிவுக்கு ந்றலிதந்து ரட்டில் தங்கரச் 

சம்தங்கள் துவும் இடம்ததநறல்மன ணத் தரறறத்து, 

மடதொமநறல் இதந்துந் அசகரனச் சட்டத்மத்ம் 

அசரங்கம் லக்கறது. அந் அநறறத்லின் தறன்ணர் து 

கஷ்டங்கள் லர்ந்து ரழ்க்மகறல் றடிவு ற்தடும் ண 

ம்க்கள் ணர றர்தரர்த்ரர்கள். ஆணரல், அது இன்தம் 

டக்கறல்மன. ஜரசரண த்த்த்ரல் தரறக்கப்தட்டு 

தசரல்தனரர இப்தைக்கமபச் சந்றத்துள்ப ம்க்கபறன் 

ஜமகமபப் தர்த்ற தசய்ஜண்டிது அசரங்கத்றன் 

ரர்லகப் ததரதப்தரகும். இத்மக ததரதப்மதத்ம் 

கடமமத்ம் நந்துறட்டு அசறல் சுனரதம் ஜடும் 
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டடிக்மககபறல் அசரங்கம் ஈடுதடக்கூடரது. ம்க்கபறன் 

றரரண ஜகரரறக்மககளுக்குச் தசறடுக்க ஜண்டும். 

இமத்ரன் தகப சம்தந்ன் அர்களும் தன டமகள் 

கூநறறதக்கறன்நரர். இன்தம் இதுகுநறத்துப் ஜதசறறதக்கறன்நரர். 

இற்கு தொன்தை ரங்களும் ஜதசறறதக்கறன்ஜநரம் ன்தம ரன் 

இங்கு கூந றதம்தைகறன்ஜநன்.  

தகப மனமரங்கும் உதப்தறணர் அர்கஜப, 

1948ஆம் ஆண்டு து ரடு சுந்றம் ததற்நரலும் ட தகுற 

க்கள் இன்தம் து தசரந்க் கரறறல் லள்குடிர் 

ற்கரகத் றத்துக்தகரண்டிதக்கறன்நரர்கள். றழ் க்கள் 

இமந்து ர தொற்தடுதர்கஜப அன்நற, தறரறந்து ர 

தொற்சறப்தர்கள் அல்னர் ன்தம லங்கள் கதத்றற்தகரள்ப 

ஜண்டும். 2009ஆம் ஆண்டு ஜ ரம் 26ஆம் றகற க்கற 

ரடுகள் சமதறன் ததரதுச் தசனரபர் ரகம் தரன் கல 

தோதடன் இனங்மக அசரங்கம் இமந்து தபறறட்ட 

அநறக்மகறன்தோனம் த்த்த்ரல் இடம்ததர்ந் அமணம 

த்ம் 2009ஆம் ஆண்டு தொடிமடற்குள் லபக் குடிர்த்து 

ரக ரக்குதறபறத்து. அவ்ரக்குதற இன்த ஜகள்றக் 

குநறரக்கப்தட்டுள்பம கமனக்குரற றடரகும். றழ் 

க்கபறன் துன்தங்கள் லர்க்கப்தடரது கறடப்தறல் இதக்கு 

ரறன், இந் அசரங்கம் இப்ஜதரது அமடந்துள்பரகக் 

கூநப்தடும் த்த் தற்நறரணது லர்க்குறறரகஜ இதக்கும் 

ன்தறல் வ்ற சந்ஜகதொறல்மன. ணஜ, து க்கள் 

டக்கறல் ஜர்ல் என்மந றர்ஜரக்கறத்ள்ப இவ்ஜமபறல், 

அர்கமப ரற்நறச் சுன அசறமன ஜற்தகரள்பரது, 

ம்க்கபறன் தறச்சறமணகளுக்கு றரரணதும் றந் 

ரணதுரண லர்மப் ததற்தத் அசரங்கம் தொன் 

ஜண்டும் ண இந்க் தகப சமதறல் ஜண்டிக் 

தகரள்கறன்ஜநன்.   

தகப மனமரங்கும் உதப்தறணர் அர்கஜப, ணது 

உமம றமநவுதசய் தொன்தை, இந் ரட்டில் 22 

தடங்கபரகத் லர்க்கப்தடர எத தறச்சறமணம இந்ச் 

சமதறன் கணத்றற்குக் தகரண்டுந்மறட்டுச் சம்தந்ப் 

தட்டர்களுக்கு ணது ன்நறமத் தரறறத்துக் 

தகரள்கறன்ஜநன். லள்குடிஜற்நம் ன்தது இற்குப் தறன்ணதம் 

லண்டுதகரண்டு தசல்னரல் அற்கு தொற்தப்தைள்பற மக்க 

ஜண்டிது து கடம. அவ்ரத ரம் து கடமகமபச் 

தசய்ரதுஜதரணரல், அந்றத் மனதௌடுகள் ம்ம அநறர 

ஜனஜ ம்மச் சுற்நற ட்டறட்டுக் தகரண்ஜட இதக்கும். 

உள்ரட்டுப் தறச்சறமண உள்ரட்டில் லர்க்கப்தட ஜண்டும்; 

அமணச் சர்ஜசப்தடுத்துற்கு இடபறக்கக்கூடரது. 

டக்கு, கறக்கு ரகரங்கபறல் தர்வீகரக ரழ்ந்து ந் 

றழ், தொஸ்லிம் ற்தம் சறங்கப க்கள், து தசரந்க் 

கறரங்கபறல் லள்குடிஜநற ரழ்ற்கரண எத சறநந் 

கட்டமப்தை உதரக்கப்தட ஜண்டும் ன்தஜ ங்களுமட 

அர.      

In these circumstances, we wish to bring to the notice 

of this august Assembly that this problem has existed for  

many years, and many a time a number of speakers have 

spoken on the issues of land. But, up to now, there has not 

been a favourable reply or any favourable practical 

solution for it. We can see armed forces there. The armed 

forces are taking possession of lands. The armed forces 

are in control of the situation. Today, the Governor of the 

Northern Province is a former Commander or Brigadier 

of the Army.  

So, in this situation, what we earnestly request is, let 

there be a civil administration in Jaffna; let there be an 

independent judiciary in Jaffna; let there be an 

independent Election Commission.  

The Hon. Douglas Devananda and the Hon. A.H.M. 

Fowzie are present in this Assembly, today. They are 

respected politicians. We  earnestly ask them, "why can 

you not enforce a democratic system in this country?". 

What are we having a Parliament today for? We are 

having a Parliament - 

 
ගරු ඩේරස ගේහන්දද භවතහ ( ප්රනදහයික කර්භහ්දත වහ 
කුඩහ ාහඹ ංර්ධන අභහතාතුභහ) 
(ரண்தைறகு டக்பஸ் ஜரணந்ர - தரம்தரற 

மகத்தரறல்கள், சறத தரறல்தொற்சற அதறறதத்ற அமச்சர்) 

(The Hon. Douglas Devananda - Minister of Traditional 

Industries and Small Enterprise Development) 
இப்ததரளது தொன்ணரள் இரணுத் பதற அங்கு ஆளு 

ரக இதக்கறன்நரர் ன்த லங்கள் தசரன்ணலர்கள். ஆணரல் 

ததரன்ஜசக்கர அர்கமப லங்கள்ரன் அசறலுக்குக் 

தகரண்டு ந்லர்கள். அப்தடிரணரல், ட ரகரத்றன் 

ஆளுரக தொன்ணரள் இரணுத் பதற எதர் இதக்க 

தொடிரது ன்த லங்கள் கூந தொடிரது.       

 
ගරු ඩී.එ . සහමිනහද්ද භවතහ  
(ரண்தைறகு டி.ம். சுரறரன்) 

(The Hon. D.M. Swaminathan) 

Though General Fonseka contested, he lost the 

election because people did not accept him. - 

[Interruption.] At that time, he might have been a 

General.  He came into general politics but he was not 

controlled by anyone. -[Interruption.] It is correct. I take 

that point. But, the question is, today the Governor of the 

Northern Province is controlled by the President of the 

country because he is a representative of the President. He 

is acting in the capacity of an army officer but he is under 

the control of the President. That is another issue. - 

[Interruption.] But, the point is, as a former army officer, 

he is exercising his duties in a more military manner than 

in a civil manner. That is the matter which I am trying to 

bring to the notice of this House. Our obligation is to see 

that there is a democratic system and setup, in Jaffna. 

That is all we want.  

Anyone can vote for any party that they want to. If the 

Tamil people are happy with the present Government or if 

they are against the present Government and  if they want 

to vote for the TNA or if they want to be with the UNP, 

there should be a democratic system and setup. Let there 

be a fundamental democratic system created.  How can 

we have democracy and why are we having elections if 

we do not have a democratic set up there? Even for the 

entire Island, we must have an independent Judiciary, we 

must have an independent Election Commission and an 

independent Police Commission. Until you get these 

fundamental factors straightened out in our Constitution, 

what is the idea of having an election? That is all what I 

am asking. People can decide whom they want to vote 
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for. We are not interested in that. We do our part. If we do 

not do what is correct, people will not respect us. They 

will not vote for us. That is not an issue. This is what I am 

repeatedly saying.  

We, the United National Party, under the leadership of 

the Hon. Ranil Wickremasinghe and every other Member 

in this august Assembly, have many a time said that we 

want the Seventeenth Amendment reintroduced. We want 

the enforcement of the Thirteenth Amendment and there 

are so many other factors which are based in the 

Constitution and we do not want the Government to  take 

away the rights that have already been embodied  in the 

Constitution of this country. That itself shows that it is 

against the fundamental democratic principles in this 

country.  

Therefore, my earnest request, Hon. Presiding 

Member, is that this Government reconsiders what they 

are doing at the moment and brings in a democratic setup 

in Jaffna . This is  a country where Tamils have been 

having their ancestral homes. The Malabar Tamil  

inhabitants  have  their own culture, religion and a mode 

of life in Jaffna. Let them enjoy those rights and let that 

privilege be to the  Tamil-speaking people in Jaffna.  

Thank you.         
 

[අ.බහ. 4.43] 

 
ගරු සු්දත පුංිකනිරග  භවතහ (ආර්ථික ංර්ධන 
නිගඹෝජා අභහතාතුභහ) 
(ரண்தைறகு சுசந் தைஞ்சறறனஜ - ததரதபரர அதறறதத்ற 

தறற அமச்சர்) 

(The Hon. Susantha Punchinilame - Deputy Minister 

Economic Development) 

මරහනහරූඪ ගරු භ්දත්රීාතුභනි, අගේ ගරු  ඳ්දද්ද 

භ්දත්රීාතුභහ ්රිිකුණහභරඹ යුස්රිික්කගආ කහයණහ කීඳඹක් ිළිතඵ 

පුනපුනහ කථහ කශහ. එතුභහගේ ගඹෝජනහගේ ඳශමු ගනි අංකඹ 

වළටිඹ  හ පර් ප්රනගේලඹ ිළිතඵ එතුභහ රීේ ගේල් ග  ගරු 

බහ  පර්ණගඹ්දභ ගනොභෙ ඹන සුළුයි. ඒ එක කහයණඹක්.  

ඒක  ගවේතු ලගඹ්ද භ  කරුණු ඉයුරිඳත් කය්දන පුළු්ද. 

හ පර් ප්රනගේලගආ ඔඹ රීඹන ඉඩ  එකක්ත් යජගආ වමුදහ 

ඳරිවයණඹ කය්දග්ද නළවළ. ග  ඉඩ  අද හ පර් ංර්ධන 

කරහඳඹක්, කර්භහ්දත පුයඹක් වළටිඹ  කස කයරහ, ඒ 

යුස්රිික්කගආ ජීත් න අහිංක මිනිසු්දගේ හභහනාගඹ්ද 

ඉගගන ගත් දරු්ද , ්රිිකුණහභරඹ යුස්රිික්කගආ ඵහුතයඹක් ව 

ද්ර විඩ, මුසලි  ඒ හගේභ සිංවර ජනතහ  රැරීඹහ දීභ වහ අලා 

කයන ඳරියඹක් තභයි අද නිර්භහණඹ කයගගන ඹ්දග්ද. ගරු 

 ඳ්දද්ද භ්දත්රීාතුභහ ග  ගරු බහ ගනොභෙ ඹනහඹ රීඹරහ 

භභ රීඹ්දන එක ගවේතුක් තභයි ඒ කහයණඹ.  

අනික් කහයණඹ ගභඹයි.  ඳද්ද භ්දත්රීාතුභහ දක් 

නීිනාගඹක්. ග  රීඹන ඉඩ  යජඹ ඳයහ ගගන දළ්ද අවුරුලි 

ඳවක  ළදියි. ග  ඉඩ  ගඳෞේගලික ඉඩ  න , ඒහ ඳයහ ග්දන 

ඉසය ගරහ ග හ දළන ග්දන ගකො භ එතුභහ  ිනබුණහ 

injunction  එකක් ග්දන. එතුභහ  injunction එකක් ගත්තහ න  

ග  ඉඩ  ඳයහ ග්දන ඵළවළ. එදහ එතුභහ  injunction  එකක් 

ගත්ගත් නළවළ. ඒ ගන ගකො  එතුභහ ඒක දළනගගන නිලසලේද 

හිටිඹහ. එතුභහ ඒ ඳශහගත් ජනතහගග්ද ගත්මේ ඳත් වුණු 

භ්දත්රීායඹකු වුණත් එතුභහ ්රිිකුණහභරඹ යුස්රිික්කඹ  ඳහ තළබුගේ 

නළවළ. භහ හිතනහ එක්ගකෝ එතුභහ  නිළරැයු ගතොයතුරු ආගේ 

නළවළ, එගවභ නළත්න  එතුභහ ඒ ඵ දළන ගගන නිලසලේද 

හිටිඹහඹ රීඹන එක තභයි එතුභහගේ ඳශමු ගනි කහයණහ  

ිළිතතුරු ලගඹ්ද භ  රීඹ්දන ්දග්ද, මරහනහරූඪ ගරු 

භ්දත්රීාතුභනි.  

්රිිකුණහභරඹ යුස්රිික්කගආ කුච්චගේලි, කුඹුරුිළඩ්දි ප්රනගේලගආ 

ිනගඵන ලුණු ගල්හඹ ිළිතඵත් එතුභහ රීේහ. එතුභහ රීේහ ඒ 

ඳළත්ගත් ඳවුල් 2,500ක් රැරීඹහ කයනහඹ රීඹරහ. මරහනහරූඪ 

ගරු භ්දත්රීාතුභනි, ්රිිකුණහභරඹ යුස්රිික්කගආ භ්දත්රීායඹකු 

ලගඹ්ද,  ්රිිකුණහභරඹ ආනගආ ංවිධහඹකයඹහ ලගඹ්ද,  

හි පු ධීය නිගඹෝජා ඇභිනයඹකු ලගඹ්ද භහ ද්දනහ, ඒ ග්රාහභ 

නිරධහරි භ තුශ එභ රැරීඹහ කයන ඳවුල් දළන ත් 100ක් තභයි 

ජීත් ්දග්ද රීඹරහ. ඳවුල් 2,500ක් නළවළ. භහ ශෙ ඒ                

ංඛාහ ගල්ඛන ිනගඵනහ. ඒ හගේභ ගභභ කර්භහ්දතඹ නිහ එභ 

කශපු ආශ්රි ත ප්රනගේලගආ ජනතහ  රීසිභ ඵහධහක් ඇින ගරහ 

නළවළ. එභ ජනතහ  රැරීඹහ කය ගගන ඹහභ  එයි්ද ඵහධහක් 

නළවළ. විගලේගඹ්දභ එභ යයිග  කර්භහ්දතලහරහ කයන උදවිඹ 

ඒ ප්රනගේලගආ ජනතහ   විකල්ඳ ලගඹ්ද රැරීඹහ දීරහ ිනගඵනහ. 

කවුරුත් ිළටි්ද ගගනළල්රහ නළවළ. ඒ නිහ ඒ කථහත් 

 පර්ණගඹ්ද අතාඹක්.  

මරහනහරූඪ ගරු භ්දත්රීාතුභනි, ඒ හගේභ අගේ  ඳ්දද්ද 

භ්දත්රීාතුභහ රීේහ ඊ  ඉසයහි්ද ංචහයක කරහඳඹක් වහ 

ජනතහගේ ඉඩ  ගත්තහඹ රීඹරහ. ගරු භ්දත්රීාතුභනි, භහ 

ඔඵතුභහ  රීඹ්දන ඕනෆ ඒ ජනතහගේ රීඹරහ එක ඉඩභක්ත් ඒ 

වරිගආ නළින ඵ. ජනතහ  ඉ්දන ඉඩ  ිනගඵනහ. ඒහ භෙ 

වළයරහ තභයි ග  ඉඩ  අක්කය 500, නළත්න  300 රඵහ ගගන 

ිනගඵ්දග්ද. ඒ ජනතහ ජීත් න ඉඩ  ඒ අඹ  අත් වළයරහ 

ිනගඵනහ. එයක්ක්දදි ඳහරගභ්ද එවහ සි  තභයි ග  ඉඩ  

ගකො  ඳ ්ද ග්දග්ද. ඒ ජනතහ ඳයුංික ගරහ සිටි තළ්දර 

ඉඩ  අක්කය ගණනහක් අතවළය ිනගඵනහ. ගභතුභහභ රැරීඹහ 

ලි්දන ජර්භ්ද ව ගේ ළඩ කයන භවත්භගඹක් එතළන ළඩ 

කයනහ. අ්දන ඒ ඉඩ  අද අත වළයරහ ිනගඵනහ. ඒ ඵ අගේ 

 ඳ්දද්ද භ්දත්රීාතුභහ ද්දනහ.  

ග හ දළන ගගන ගභතුභහ ග  ගරු බහ ගනොභෙ ඹ්දන 

ක යුතු කය ිනගඵනහ. එහි අදත් ජීත් න භ්දත්රීායඹකු 

වළටිඹ , ඒ භව ජනතහගේ ඡ්දදගඹ්ද ගත්මේ ඳත් වුණු 

භ්දත්රීායඹකු වළටිඹ  භහ ග කීභරී්ද රීඹනහ, ගභතුභහ 

එතළනදීත් කගශේ  පර්ණගඹ්දභ බහ ගනොභෙ ඹළවීභක් 

රීඹරහ.  

මරහනහරූඪ ගරු භ්දත්රීාතුභනි, ඒ හගේභ ගභතුභහ රීේහ, 

්රිිකුණහභරඹ යුස්රිික්කගආ ගරුගල් ප්රනගේලගආ ක්දදක ිනබුණු 

ගේහරඹක්  අයි්ද කයරහ එතළන සහමී්ද ව්දගේ නභක් 

ගභොකක්ද ළඩ ිළිතගශක් කය ගගන ඹනහ රීඹරහ. මරහනහරූඪ 

ගරු භ්දත්රීාතුභනි, එතළන ගේහරඹක් ිනබුණහද, නළේද රීඹරහ භහ 

ද්දග්ද නළවළ. එතළන ළඩ හිඳි්දග්ද ගදක  කයන සහමී්ද 
ව්දගේ නභක්. ඊ  අල්රපු ප්රනගේලගආ ඉ්දග්ද ද්ර විඩ බහහ කථහ 

කයන අහිංක ජනතහ. ඒ සහමී්ද ව්දගේ ගදක  කයගගන, 

ඒ ජනතහත් එක්ක සුවදයීය ක යුතු කය ගගන ඒ සථහනගආ 

ළඩ හිඳිනහ. දහනඹ ගද්දග්ද ඒ මිනිසසු. වමුදහ ගනොගයි. 

වමුදහ කවුරු ඇින. නමුත් වමුදහ දහනඹ ගදනහඹ රීඹරහත් 

ගභතුභහ ග  ගරු බහ ගනොභෙ ඹ්දන උත්හව කශහ. භහ 

ග හ රීඹ්දග්ද ගභොකද? අගේ ගරු අසර් භ්දත්රීාතුභහ රීේහ 

හගේ ගභතුභහ ග  ගේල් රීඹ්දග්ද තත් ය ක  නියි. තත් 

ය ක  කථහ කයරහ ගරු  ඳ්දද්ද භ්දත්රීාතුභහ ගභොනහ 

ඵරහගඳොගයොත්තු නහද රීඹරහ භහ ද්දග්ද නළවළ. භහ ග  

රීඹ්දග්ද තා කථහ. භහ එතුභහගේ කථහගේ ිළ ඳතත්, සීඩී 

තළටිඹත් ඉල්රහ ගත්තහ. එතුභහ  ිළිතතුරු ගද්දන භභ අද සදහන  

363 364 

[ගරු ඩී.එ . සහමිනහද්ද  භවතහ] 



2013 අගගෝසතු 08 

ගරහ ආගේ නළවළ. නමුත්  සදහන  ගරහ ඇවිත් රීඹ්දන ගදඹක් 

ඒ කරුණු තුශ ිනබුගණ්ත්  නළවළ.  ගභොකද, ඒ ඳළත්ගත් ජීත් න 

ඳහර්ලි ග ්දතු භ්දත්රීායඹකු ලගඹ්ද භහ ද්දනහ එයුගනදහ ගන 

ගේල්  ගභොනහද රීඹරහ. අද වළ්දදෆ   ඹ  ගදඹක් සිලි වුණහද, 

භභ තා කථහ ද්දනහ. නමුත් එතුභහ   තා කථහ දළන 

ග්දන ඵළවළ. ගභොකද, එතුභහ අද ත් එගවේ   නළවළ. ඉ හි  ඹනහ, 

එනහ. කවුරු ගවෝ ගක නකු ගභොනහ වරි ගදඹක් රීේහභ ඒ 

රීඹන ගේ රීඹනහ, ගකොශ කෆලි ගඳ්දනහ. ඔේපු 

ගඳ්දනහ, ගකොශ ගඳ්දනහ. ඒහ ගඳ්දනුහ   ඒහගආ 

තාතහක් නළවළ රීඹරහ භහ ග කීගභ්ද යුතු රීඹනහ.  

මරහනහරූඪ ගරු භ්දත්රීාතුභනි, ඒ හගේභ  ත කහයණඹක් 
ගළන රීඹ්දන ිනගඵනහ. ගභතුභහ රීේහ, ක්දනිඹහර ිනගඵන 

උණු තුය ිතං වත ගළන.  ඒ හගේභ ගණ ගදවි වහමුලිරු්දගේ 

ගකෝවිරක් ිනගඵනහ රීේහ. ඔේ, භභත් ද්දනහ. දළන  අවුරුලි 

10ක , 12ක  ඉසගල්රහ ගකෝවිරක් ිනබුණහ. ඒ  ගකෝවිර වද්දන 

ඹන ගකො  පුයහවිදාහ ගදඳහර්තග ්දතුග්ද ප්රනලසනඹක් ඇවිල්රහ 

දළන  එහි ළඩ ක යුතු තහකහලික නතය කය ිනගඵනහ. එතළන 

මුසලි  භනුාගඹක් ඉ්දනහ. එතළන ඳල්ලිගආ ඉඩභක කඩ 

කහභය රීහිඳඹක් වද්දන ඉඩ දීරහ ිනගඵනහ. ඒ හගේභ ගදභශ 

ජනතහ  කඩ වදහ ග්දනත් ඉඩ දීරහ ිනගඵනහ. එතළන ඹ  

ප්රනලසනඹක් ඇින ගරහ ිනගඵනහ. ඒක ඇත්ත.  උණු තුය ිතං 

රීඹ්දග්ද ය   ඓිනවහසික සථහන.  ඉින්ද ඒ  ඵ්දධ  

ප්රනහගේයඹ බහ ව යජඹ අතය ඹ  රීසි අර්බුදඹක් ඇින ගරහ 

ිනගඵනහ.  පුයහවිදාහ ටිනහකමි්ද යුත් ගේල් අයිින ්දග්ද 

පුයහවිදාහ ගදඳහර්තග ්දතු . ප්රනහගේයඹ බහක් ඹ ගත් පුයහවිදාහ 

ක යුතු ිනගඵ්දන ඵළවළ. වළඵළයි, ප්රනහගේයඹ බහ  පුළු්ද එහි 

නඩත්තු ක යුතු ළනි ගේල් කය ගගන ඹ්දන, පුයහවිදාහ 

ගදඳහර්තග ්දතුත් එක්ක කථහ කයගගන. ඒහ කථහ කය ගගන 

කය ග්දන පුළු්ද ගේල්. රීසිභ අසථහක රීසිභ ගකනකු  

එතළන  ඹ්දන, එ්දන ඵහධහක් නළවළ.  

ගභතුභහ රීේහ හගේ ඒ ඳහය වරහ ත ඳහයක් වද්දන; 

ඳ්දරක්ද ගභොකක්ද වයවහ එ්දන ඳහයක් වද්දන රීසිභ 

ගඹෝජනහක් නළවළ. ඒ ප්රනහගේයඹ බහගේ ංර්ධන කමිටුගේ 

බහඳිනයඹහ ලගඹ්ද ඹභක් ගනහ න  භභ ද්දනහ එගවභ 

ගදඹක් ගනහ රීඹරහ. භභ ග කීභරී්ද යුතු රීඹනහ  දළන  

ිනගඵන ක්දනිඹහ උණු තුය ිතංර  ඹන ඳහය ව්දග්දත් නළවළ,  

ඒ වහ විකල්ඳ භහර්ගඹක් වදරහ එතළන  ඇවිත් ග  සථහනඹ  

එ්දන ක යුතු කය්දගනත් නළවළ රීඹරහ.   

මරහනහරූඪ ගරු භ්දත්රීාතුභනි, ඒ හගේභ ගරු  ඳ්දද්ද 
භ්දත්රීාතුභහ රීේහ  ංචහයක පුයයඹ වහ කුඹුරුිළඩ්දිර ඉඩ  

ගත්තහ රීඹරහ. ඒ ප්රනගේලගආ යතු ලූනු ගහ කයනහ රීේහ. 

මරහනහරූඪ ගරු භ්දත්රීාතුභනි, මී  අවුරුලි 30ක  ඳභණ ගඳය 

න  යතු ලූනු ්දන  ඇින. දළ්ද ඒ ප්රනගේලඹ  ංචහයක 

ක යුතුර  ගවෝ ගනත් ක යුත්තක  අිළ ඳයහ ග්දනහ වි  

අලි, ගකොටි, රසසු ඉ්දන කළරඹකුයි ිනබුගණ්. ඒ කළරෆල් ඒ 

තත්ත්ගඹ්ද ිනගඵනහද එගවභ නළත්න  ය   ළඩදහඹක 

ගදඹක  ග්දනහද රීඹන එක ජනතහ තී්දලි කය්දන  ඕනෆ. ඒ 

හගේභ ගරු භ්දත්රීාතුභහ ්දගතෝ ්දන  ඕනෆ. ගභොකද, ඒ 

ප්රනගේලගආ ඉඩ  එළනි මිරක  ඹන වි  අහිංක ගදභශ ජනතහ 

ව අහිංක මුසලි  ජනතහ ඉ්දන ප්රනගේලඹක ඉඩ ර 

ටිනහකභ ත ළදි ගනහ. ඒ අනු ඒ මිනිසු්ද  ආර්ථික 

හසිඹක් රළගඵනහ. ඒහ ිළිතඵ සිත්දග්ද නළින ේගේලගඹ්ද 

කථහ කයනහ.  ේගේලගඹ්ද හිතන වි  ග හ හිගත්දග්ද නළවළ; 

හිත්දන ඔළුක් එ්දග්ද නළවළ. භ  ගඵොගවොභ කනගහටුයි එතුභහ 

ිළිතඵ.  

මරහනහරූඪ ගරු භ්දත්රීාතුභනි, ඒ හගේභ එතුභහ රීේහ,  

ගත්දනභයංහදිර ප්රනලසනඹක් ිළිතඵ; කුච්චගේලි ප්රනහගේයඹ 

ගල්ක  ගකොට්ඨහගආ ගකොග්දභ ිනගඵන ඉඩ  ිළිතඵ. ගරු 

භ්දත්රීාතුභහ ග  ගරු බහ ගනොභෙ ඹළේහ. කුඹුරු අක්කය 50ක 

ප්රනලසනඹක් න  ිනබුණහ. එතුභහ රීේ කථහගේ ඇත්තක් ිනබුණහ. 

අවුරුලි ගණනහක් මිනිසසු සිටිගආ නළින නිහ ගනත් අඹ ගහ 

කයරහ ිනබුණහ. අද න වි  එභ ගහ කශ ඉඩ  නළත 

ගත්දනභයංහදිර  ඇවිල්රහ ඉ්දන ඳවුල් 75ක  රඵහ දීරහ 

ිනගඵනහ. අද ඒ ඉඩ ර ගහ ක යුතු කය්දග්ද ද්ර විඩ බහහ 

කථහ කයන  ඒ අහිංක ජනතහයි රීඹන කහයණඹ භභ ගභතුභහ  

භතක් කය ගද්දන  ඕනෆ. ඕනෆ න  කථහ කයරහ එගවේ ඉ්දන 

ග්රාහභ නිරධහරි භවත්භඹහගග්ද අව්දන. ඔඵතුභහ   ඵ්දධ ග්රාහභ 

නිරධහරි භවත්භගඹකුයි ඉ්දග්ද. භභ ග  එරී්ද එක රීඹ්දග්ද 

භභ වළභ දහභ ග හ ගළන  ඵ්දධීකයණඹක් කයන නිහයි. ඒ 

ජනතහ  අහධහයණඹක්  ගනොන විධිඹ  ක යුතු කය්දන ඕනෆ 

නිහ ගත්දනභයංහදි, ිනරිඹහඹ, කුච්චගේලි ව උකුගල් රීඹන 

වළභ ග්රාහභ නිරධහරි භකභ ගන ගේ  ඵ්දධගඹ්ද අිළ 

අයුගඹ්ද ඉ්දග්ද.  ඒ ඵ භභ ග  අසථහගේදී ගරු භ්දත්රීාතුභහ  

භතක් කය ගද්දන  කළභළිනයි. 

මරහනහරූඪ ගරු භ්දත්රීාතුභනි, ඒ හගේභ තමු්දනහ්දගේගේ 

කථහගේදී රීේහ ්රිිකුණහභරගආ ිනගඵන ප්රනලසන යහියඹක් ිළිතඵ. 

ඉ්ද ඳසු ග්දදිභලර ගළන කථහ කශහ. එගවේ ඳ්දරක  ත 

ඉඩ  ගඹක් ගදනහ රීේහ. එගවේ සිංවර මිනිසසු නළවළ රීේහ. 

එගවේ සිංවර මිනිසසු ඉ්දනහ. හි පු මිනිසු්දගග්ද අඩක් 

්රාසතහදඹ නිහ ඒ ප්රනගේලඹ අත වළය ගිහි්ද දළ්ද නළත ඳයුංිකඹ  

ඇවිත් ඉ්දනහ. එතළන බුේධහගග  ජනතහ ඉ්දනහ; ක්රියසිනඹහනි 

ජනතහ ඉ්දනහ; මුසලි  ජනතහ ඉ්දනහ. භගේ භතකගආ 

වළටිඹ  ටිකක් ඈින්ද ගදභශ ජනතහත් ඉ්දනහ. නමුත් ඒ 

ප්රනගේලගආ ළදි ංඛාහක් ඉ්දග්ද මුසලි  ජනතහ. එතළනදීත් 

ඔඵතුභහ ග  ගරු බහ ගනොභෙ වළය ිනගඵනහ. තමු්දනහ ්දගේ 

කී කරුණු ිළිතඵ ඵරන වි , අගේ ්රිිකුණහභර යුස්රිික්කගආ 

ජනතහ  කය ිනගඵන ගවො ිළිතඵ භහ රීඹ්දන  ඕනෆ.  

ඔඵතුභහ ිනරිඹහඹ ගළන කථහ ක ශහ. අක්කය 5000ක් බුේධහගග  
මිනිසසු නළින ප්රනගේලඹක  දීරහ ිනගඵනහඹ රීේහ. මරහනහරූඪ 

ගරු භ්දත්රීාතුභනි, ඒ ප්රනගේලඹ අලි, ගකොටි, රසසු ළනි තු්ද 

යහියඹක් සිටින කළශෆක්. ඒ කළශෆ ආයක්හ කය්දන ඕනෆ නිහ,  

ංයක්ණඹ කය්දන ඕනෆ නිහ තභයි ඒ ළඩ ක යුත්ත කය 

ිනගඵ්දග්ද.  සුනහමිගඹ්ද ගගල් විනහල වුණු නිහ ගදෝද 

ගඵොසගකෝ ආඹතනගඹ්ද ගගල් 300ක් නළත්න  400ක් වදරහ 

දීරහ ිනගඵනහ. අද ත් එභ ගගල්ර ජනතහ නළවළ. ඒ ජනතහ 

ඉ්දයුඹහගේ නළත්න  ගකොගවේ ගවෝ ඉ්දනහ. "එ්දන" රීේහ  

එ්දග්ද නළවළ. ගගල් යහියඹක් ල් බිහි ගරහ.  එගවභ නළත්න  

අලි්ද ගවෝ ගනත් අඹ  විනහලඹ  ඳත් කය ිනගඵනහ. ගභතුභහ  

ග  ගරු බහගේ ගභගවභ කථහ කශහ  එගවේ ඉසගකෝරර  අක් 

තයමි්ද මුදරක්ත් ගභතුභහගේ විභධාගත අඹ ළගඹ්ද දීරහ 

නළවළ.  
 

මරහනහරූඪ භ්දත්රීාතුභහ 
(மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

කවුරු ගවෝ භ්දත්රීායඹකු ගරු ගේ.ආර්.පී. සරිඹේගඳරුභ 

භ්දත්රීාතුභහගේ නභ මරහනඹ වහ ගඹෝජනහ කයන ගර භහ 

ඉල්රහ සිටිනහ. 
 

ගරු යත්නසිරි විරමභනහඹක භවතහ (ඹවඳහරනඹ වහ ඹටිතර 
ඳවසුක  අභහතාතුභහ) 
(ரண்தைறகு த்ணசறநற றக்கறரக்க - ல்னரட்சற ற்தம் 

உட்கட்டமப்தை அமச்சர்)  

(The Hon. Ratnasiri Wickramanayaka - Minister of Good 

Governance and Infrastructure) 

මරහනහරූඪ ගරු භ්දත්රීාතුභනි, "ගරු ගේ.ආර්.පී. 

සරිඹේගඳරුභ භ්දත්රීාතුභහ දළ්ද මරහනඹ ගත යුතුඹ"යි භහ 

 ගඹෝජනහ කයනහ. 
 

ප්රනලසනඹ විභන රයු්ද, බහ  භත විඹ. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

365 366 



ඳහර්ලිග ්දතු 

අනතුරු ගරු ගඹ්දත කරුණහිනරක භවතහ මරහනගඹ්ද ඉත් 
වුගඹ්ද, ගරු ගේ.ආර්.පී. සරිඹේගඳරුභ භවතහ මුරහනහරූඪ විඹ. 

அன் தறநகு, ரண்தைறகு கந்  கதரறனக்க அர்கள் 

அக்கறரசணத்றணறன்த அகனஜ, ரண்தைறகு ஜே.ஆர்.தே. 

சூரறப்ததத  அர்கள்  மனம கறத்ரர்கள். 

Whereupon THE HON.  GAYANTHA  KARUNATILEKA   left 

the Chair, and  THE HON. J.R.P. SOORIYAPPERUMA  took the 
Chair. 

 

ගරු  සු්දත පුංිකනිරග  භවතහ 
(ரண்தைறகு சுசந் தைஞ்சறறனஜ) 

(The Hon.  Susantha Punchinilame) 
මරහනහරූඪ ගරු භ්දත්රීාතුභනි, භහ රීඹමි්ද සිටිගආ අගේ  ගරු 

 ඳ්දද්ද ගජාසඨ භ්දත්රීාතුභහ කශ ප්රනකහලඹ ිළිතඵයි. ග  ගරු 

බහ   ව ගරෝකගආ තත් ය ල් ගනොභෙ ඹළවීභ වහ ගභතුභහ 

එළනි ප්රනකහලඹක් කශ නිහ ්රිිකුණහභර යුස්රිික්කගඹ්ද ගත්මේ ඳත් 

ව භ්දත්රීායගඹක් ලගඹ්ද භගේ හිත  ටිකක් අභහරුයි. ගභොකද 

භහ ගත්මේ ඳත් වුගණ් සිංවර ඡ්දදලි්ද විතයක් ගනොගයි. ගදභශ 

ජනතහත් භ  ඡ්දදඹ ලි්දනහ; මුසලි  ජනතහත් භ  ඡ්දදඹ 

ලි්දනහ. ග  වළගභෝභ නිගඹෝජනඹ කයන භ්දත්රීායගඹක් නිහ භභ 

ඇත්ත රීඹ්දන ඕනෆ. ඇත්ත රීඹ්දන ඕනෆ නිහ භ  චන 

රීහිඳඹක් ප්රනකහල කය්දන සිලි වුණහ, මරහනහරූඪ ගරු 

භ්දත්රීාතුභනි. භභ රීඹහ ගගන ආගේ ගභතුභහ කී කහයණහලි්ද ග  

ගරු  බහ  පර්ණගඹ්දභ ගනොභෙ ඹළවීභක් කශහ රීඹන එකයි. 

ගභතුභහ එගවභ කගශේ නළවළ රීඹහ රීඹනහ න  ඔේපු කය්දන භභ 

රළවළසිනයි. ගනත් දක බහ කල් තඵන ගඹෝජනහක් භභ 

ගගගන්දන .  ඒ කරුණු කහයණහ නහථ කය්දන ප්රනහගේයඹ 

ගල්ක රු එගවභ නළත්න  එගවේ සිටින සගේච්ඡහ ංවිධහන, ඹ  

ලනිනක ඵරඹක් ිනගඵන අඹගේ ලිඹරීඹවිලි ඳහ ගගනළවිත් 

බහගත කයරහ ගභතුභහ කී කහයණහ සිඹල්ර අතා ඵ ඔේපු 

කය්දන භභ රෆසිනයි.  ගභතුභහ ගරෝකඹ  එකක් රීඹනහ. 

මරහනහරූඪ ගරු භ්දත්රීාතුභනි, භහ රීඹමි්ද සිටි කහයණඹත් 
ඔඵතුභහ මරහනඹ  ඳළමිගණන අසථහගේදී  අභතක වුණහ.  

විගලේගඹ්දභ ගභතුභහ අද කථහ කගශේ එක්ගකෝ ගනත් 

ගදඹක් හිගත් ිනඹහ ගගන; එගවභ නළත්න  රීඹ්දන ආපු ගේ 

නළින ගනත් ගදඹක් රීඹළවුගණ්. ඒ නිහ භහ ග කීභරී්ද යුතු 

 ඳ්දද්ද භ්දත්රීාතුභහ  රීඹනහ, ්රිිකුණහභර යුස්රිික්කඹ 

ිළිතඵ ඔඵතුභහ සිඹඹ  99යි ගඳොයි්දට් ගණනක්  ප්රනකහල කගශේ 

අතා කරුණු ඵ. අලා න  ගනත් දක බහ කල් තඵන 

විහදඹකදී  තමු්දනහ්දගේ කී ගේල් අතා ඵ ඔේපු කය්දන 

සදහන  ඵ ප්රනකහල කයමි්ද භගේ චන සල්ඳඹ අ්ද 

කයනහ. සතුිනයි. 
 

[අ.බහ. 4.57] 
 

ගරු විජිත ගවේයත් භවතහ 
(ரண்தைறகு றேற ஜயத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 

මරහනහරූඪ ගරු භ්දත්රීාතුභනි, අද බහ කල් තඵන 

අසථහගේ ඉයුරිඳත් වී ඇින ගඹෝජනහ ඉඩ  ිළිතඵ   ගඹෝජනහක්; 

විගලේගඹ්දභ උතුරු ව නළ ගෙනහිය ඳශහත්ර ඉඩ  ිළිතඵ 

ගඹෝජනහක්. අිළ කවුරුත් ද්දනහ සිංවර ගේහ, මුසලි  ගේහ, 

ගදභශ ගේහ ඒ වළගභෝ භ ඉඩ  රීඹ්දග්ද ඉතහභත් ංගේදී 

නිලසචර ගේඳශක් ඵ.  

ඒ ඉඩ ර ඳයුංිකඹ ගනස රීමේභ ආහ  ගිඹහ  කය්දන 

පුළු්ද ගදඹකුත් ගනොගයි. එගවභ කය්දන ගිඹහභ ඇින න 

අගනකුත් භහජයීඹ ප්රනලසනර  උත්තය ගොඹ්දන ග්දග්ද 

ඉතහභ ංකීර්ණ තත්ත්ඹ්ද ඹ ගත්යි. අද ග  කථහ කය්දග්ද 

විගලේගඹ්ද උතුය ව නළ ගෙනහිය රීඹන ඳශහත් ගදගක් ඉඩ  

ඹ  ඵරවත්කහරි ආකහයඹක  අත් ඳත් කය ගළනීභ ිළිතඵයි.  

මරහනහරූඪ ගරු භ්දත්රීාතුභනි, අිළ දළක්කහ ග  දසර 

භහධාර හර්තහ ගනහ, හි පු විගේල අභහතා රක්සභ්ද 

කයුර්ගහභර් භළිනතුභහගේ පුතහ නක්ක් ගගොනු කයරහ ිනගඵනහ 

රීඹහ. ඒ නක්ගේ ඔහු ව්ද කය්දග්ද ගභොකක්ද? ඹහඳනගආ 

ිනබුණු, තහත්තහ  අයිින ඉඩභක් ඵරවත්කහයගඹ්ද අල්රහ ගගන 

ිනගඵනහ, ඒ ඉඩභ නළත තභ්ද  රඵහ ගද්දන රීඹන ඉල්ීයභ 

තභයි කයුර්ගහභර් හි පු ඇභිනතුභහගේ පුතහ උහවිඹ  ගඳත්භක් 

ගගොනු කයරහ, කරුණු ඉයුරිඳත් කයරහ ිනගඵ්දග්ද. ඒගක්දභ 

ඳළවළයුලියි, අගේ යගට් හි පු,  එක්ත් ජනතහ නිදවස ්දධහනඹභ 

නිගඹෝජනඹ කයපු කෘත වසත විගේල ඇභිනයඹකුගේ ඉඩභ ඳහ 

අද ඳයහ ගගන ිනගඵන ඵ. එගවභ න  රීලිගනොච්ිකගආ, 

මුරිනේර හභහනා අහිංක ජනතහගේ ඉඩ  ඳයහ ගළනීභ 

ගළන කය කථහද? ඒ ගළන අමුතුග්ද රීඹ්දන ඕනෆ නළවළ. ඒක 

අමුතුග්ද විසතය කය්දන ඕනෆ ගදඹක් ගනොගයි. හි පු විගේල 

ඇභිනතුභහගේ පුතහ ත් සිේධ ගරහ ිනගඵනහ තභ්දගේ තහත්තහ  

අයිින ඉඩභ නළත රඵහ ගළනීභ වහ උහවිඹ  ඹ්දන. 

උහවිගඹ්ද ිළහි ක් ඳත්දන ඔහු  සිේධ ගරහ ිනගඵනහ. භභ 

දළක්කහ ශ්රී  රංකහ නිදවස නීිනා ංගභගආ බහඳිනයඹහ ඇතුළු 

නිරධහරි භණ්ඩරඹ ලිිළඹක් ඹමි්ද ඉල්රහ සිටිනහ, කයුර්ගහභර් 

හි පු ඇභිනතුභහ  අයිින ඉඩභ නළත එතුභහගේ 

අනුප්රනහේිනකඹ්ද , එගවභ නළත්න  පුතහ  ඳයහ ගද්දන ක යුතු 

කය්දන රීඹරහ. ශ්රී  රංකහ නිදවස නීිනා ංගභඹ  ගඳනුගණ්, ඒ 

අඹ ලිටුගේ කයුර්ගහභර් හි පු ඇභිනතුභහගේ භුක්ිනඹ  ිනබුණු ඉඩභ 

විතයද? ඒ ඉඩභ ඳයහ ග්දන ගකො  තභයි ශ්රී  රංකහ නිදවස නීිනා 

ංගභඹ ත් ඇවළ ඇරිරහ ිනගඵ්දග්ද. ඇත්ත භ, ඒ ඉඩභ ඳභණක් 

ගනොගයි, හභහනා ජනතහ ඳයුංික ගරහ හි පු ඉඩ  අක්කය 

දවස ගණනක් ග  න ගකො  අත් ඳත් කයගගන ිනගඵනහ. ඒක 

යවක් ගනොගයි. ඒක අතාඹක් ගනොගයි. දළ්ද අගේ 

ඇභිනතුභහ උත්හව කශහ භවය ගේල් අතාඹයි රීඹරහ 

රීඹ්දන. ඒහ අතාඹ ගනොගයි.  

මරහනහරූඪ ගරු භ්දත්රීාතුභනි, මී  ින ගදකක  ඳභණ 

ඉසය ගරහ වමුදහගේ ප්රනධහනී්දභ භහධා හකච්ඡහ ිනඹරහ ඉතහ 
ඳළවළයුලි රීේහ ඳසු ගිඹ කහරගආ වමුදහභඹ ක යුතු වහ ඳයහ 
ගත්තු ඉඩ ලි්ද ඹ  ගකො ක් නළත ඒ ජනතහ  ගඵදහ 
ගදනහ රීඹරහ. එගවභ රීඹරහ ඒ ජනතහත් කළරහ ඒ අඹ  
ඉඩ  ගදනහ ගඳ්දනුහ; රූඳහහිනීලි්ද ගඳ්දනුහ; ඳත්තය 
ඇතුළු භහධාලි්ද ප්රනචහයඹ කශහ. දළ්ද ඡ්දදඹක් ඇවිල්රහ 

ිනගඵනහ. නනීද්ද ිළල්ගල් භවත්මිඹත් ගව  අනිේදහ එනහ. 
ඒහ භතක් ගන ගකො  වයුසිගආ  ඉඩ  ටිකක් වරි ලි්දනහ. එගවභ 
ලි්දනහ රීඹන එගක්දභ ඔේපු ගනහ කලි්ද ඳයහ ගගන ිනබුණහ 
රීඹරහ. ඒක තභයි අද ිනගඵන ප්රනලසනඹ. දළ්ද ඇභිනතුභහගේ 
කථහග්දභ රීේහ ඳසු ගිඹ දසර ්රිිකුණහභරගආ ිනගඵන 
අක්කය 5,000ක් ඳභණ න ඉඩ ර ඳයුංික රීමේ  කය්දන සිේධ 
වුණහ රීඹරහ. එතුභහගේ කරුණු දළක්වීග දී රීේහ ඒ ප්රනගේලඹ අලි, 
ගකොටි, රසු්ද ඉ්දන ප්රනගේලඹක්; කළරඹක්, ඒ කළගල් ආයක්හ 
කය්දන තභයි මිනිසු්ද ගගන ගිහිල්රහ ඳයුංික කගශේ රීඹරහ. 

කළරඹ ආයක්හ කය්දන මිනිසු්ද අයගගන ගිහිල්රහ ඳයුංික කශහභ 
කළරඹ රැගකනහ ඹළ? ගඵොරු රීඹ්දන ගිඹහ  ඇත්ත රීඹළගන 
සබහඹක් එතළනභ ිනගඵනහ. ඒ ඉඩ  ඵරවත්කහයගඹ්ද 
අයගගන ගභගවේ ඉ්දන ජනතහ ගගන ගිහිල්රහ ඳයුංික කයනහ. 
භහ ඉතහ ඳළවළයුලි, ග කීගභ්ද රීඹනහ, ව ඵ්දගතො , 
ගවෝභහගභ, අනුයහධපුයගආ, පුත්තරග  ඉ්දන තභ්දගේ ඳක්ගආ 
හිතතු්ද ගගන ගිහිල්රහ දළ්ද එගවේ ඳයුංික කයනහ රීඹරහ. 
වුනිඹහගේ ඉඩ  අක්කය තුන, ඉඩ  අක්කය බහගඹ ආයු ලගඹ්ද 
රඵහ ගදනහ. ගේ වදහ ග්දන රුිළඹල් රක් තුනක් ගදනහ. 
ගඳොගයෝ, කළින ඇතුළු ආයුධ ටිකත් ගදනහ. ගිහිල්රහ රීඹනහ 

එගවේ ඳයුංික ග්දන රීඹරහ. ගභගවේ ග්රාහභ නිරධහරි භවත්රු්ද  
උඳගදස දීරහ ිනගඵනහ කවුරු වරි ගකගනකු එගවභ උතුගර් 
ගිහිල්රහ ඳයුංික ග්දන කළභළින න  ඔහුගේ ගභගවේ ිනගඵන ලිඹහ 
ඳයුංිකඹ ඉක්භනි්දභ අගවෝසි කයරහ දභ්දන, ඒ අලා කයන ලිිළ 
ගල්ඛන කදිනමි්ද වදරහ ගද්දන රීඹරහ.  

ඒක  අදහශ ඳ්රිිකහ ගඵදරහ  ිනගඵනහ. ඒ ඳ්රිිකහ ඒ ප්රනගේලගආ 

ජනතහ රීගඹේහ. ඒහත් ගඵද්දග්ද තභ්දගේ හිතතු්ද ; 
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ඳහක්ෂිකයි්ද . තභ්දගේ ගේලඳහරන හිතතු්ද ්දගතෝ 

කය්දන උතුගර් වුනිඹහගේ, මුරිනේර, එගවභ නළත්න  

්රිිකුණහභරගආ භවය තළ්දර සිංවර අඹ ගගන ගිහි්ද ඳයුංික 

රීමේභ තුිත්ද ගදභශ ජනතහගේ ජන විාහනඹ  ඹන ඳණිවුඩඹ 

ගභොකක්ද? ඒක ඵරවත්කහයගඹ්ද ඉඩ  ඳයහ ගළනීභක් 

ගනොගයිද? සහබහවික සිංවර මිනිසු්ද  ගිහිල්රහ එගවේ ඳයුංික 

න එගක් ප්රනලසනඹක් නළවළ. සහබහවික ගදභශ අඹ ගභගවේ 

ඇවිල්රහ ඳයුංික න එගක් ප්රනලසනඹකුත් නළවළ. සහබහවික මුසලි  

අඹ , ගදභශ අඹ , සිංවර අඹ  ඕනෆභ තළනක ගිහිල්රහ ඳයුංික 

්දන පුළු්ද. ඕනෆභ තළනක ඳයුංික වීභ ආණ්ක්රමභ ාසථහගේ 

ිනගඵන අයිිනඹක්. වළඵළයි ගේලඳහරන අයමුණක් වහ ගිහිල්රහ 

ඳයුංික රීමේභ ඵයඳතශ ළරැේදක්. එඹ අනහගත ගආ ඇින ්දන 

පුළු්ද ඵයඳතශ ානඹක ගඳය නිමිත්තක්. ඒ ජහිනගආ ළඩ 

ඉිනවහගආ භවය ගේලඳහරන ඔශගභොට් ශ නහඹකගඹෝ කශහ. ඒ 

කයපුහගේ ආදීන -ප්රනිනපර- අවුරුලි 30ක් ිනසගේ අඳ දළක්කහ; මුළු 

ය භ අත් වි්දදහ. ඒ නිහ නළත ඒ අඳයහධඹ කය්දන එඳහ. 

තභ්දගේ ඡ්දද වුභනහ්ද ගනුග්ද, ගේලඳහරන  වුභනහ්ද 

ගනුග්ද ජනතහ ඵරවත්කහයගඹ්ද එහි ඳයුංික කශහ  ඳසගේ 

එතළන ඵයඳතශ ප්රනලසනඹක් ඇින ගනහ. එත ගකො  තභයි උතුගර් 

ගදභශ ජනතහ  ළකඹ වහ අවිලසහඹ ඇින ග්දග්ද. ග  

ගරහගේ ඇින  ග්දග්ද ඒ ළකඹ ව අවිලසහඹයි. වළඵළයි ඒ 

ළකඹ, අවිලසහඹ අනහගතගආදී ලයඹ ඵ  ඳත් ගනහ. ඒ 

ලයඹ ඊ ත් ඳසගේ ඵගඩ් ඵළගගන එන ගඵෝ ඵ ඵ  ඳත් 

ගනහ. එගවභ පුංික ගේල් තභයි ග හ. අද ග හ පුංික ගේල් 

හගේ ගඳගන්දන පුළු්ද. වළඵළයි, ග හ අනහගතගආදී ඵයඳතශ 

ග්දන පුළු්ද. ග  විධිඹ  ඵරවත්කහයගඹ්ද ඒ ඉඩ  අත් ඳත් 

කයගගන සිංවර අඹ ඳයුංික රීමේභ වහභ නතය කශ යුතු 

ිනගඵනහ.  යුේධඹ අහන ගරහ අවුරුලි වතයක් වුණහ.   

යුේධඹ අහන ගරහ ිනඹක් ඇතුශත ජනතහ විමුක්ින 

ගඳයමුණ ඉතහ ඳළවළයුලි යජඹ  රීේහ, ඉඩ  ිළිතඵ ගළ ලු 

නියහකයණඹ කය්දන වහභ භළයුවත් ග්දනඹ; මුල් 

ඳයුංිකකරු්ද  ඒ ඉඩ  රඵහ දීභ වහ අලා ක්රියඹහ භහර්ග 

ඉක්භනි්ද ග්දනඹ රීඹහ. නමුත් අවුරුලි වතයක් ඹන තුරු තභ  

ඒක  රමභගේදඹක් වදරහ නළවළ. සිංවර අඹ ගිහිල්රහ ඳයුංික 

ගනහ. තත් මුසලි  අඹ ගගන ගගොස ඳයුංික කයනහ. තත් 

ගදභශ අඹ ගගන ගගොස ඳයුංික රීමේ  කයනහ. අද න තුරු ග  

ඉඩ ර අයිිනඹ ිළිතඵ නියවුල්බහඹක් ඇින කයරහ නළවළ. දළ්ද 

වුණත් අඳ ප්රනභහද නළවළ. අඳ නළත නළත යජඹ  අධහයණඹ 

කය්දග්ද අත්තගනෝභිනක විධිඹ  තළ්ද තළ්දලි්ද  ගගන ගගොස 

ජනතහ ඳයුංික කයවීභ වහභ නතය කය්දන රීඹරහයි. ඒ ඉඩ ර 

මුල් ඳයුංිකකරු්ද නළත ඳයුංික රීමේභ වහ අලා ක්රියඹහ 

භහර්ගර  ඉක්භනි්ද ඹහ යුතු ගනහ. ඒ වහ භවජන 

නිගඹෝජිතයි්දගග්ද, යුස්රිික් ගල්ක යඹ්දගග්ද හගේභ ඉඩ  

අභහතාහංලගආ අදහශ ග රී යුතු නිරධහරි්දගග්ද භ්දවිත 

කමිටුක් -ගකොමිභක්- ඳත් කය්දන. ජහිනක ඉඩ  ගකොමිභ ඳත් 

කය්දන.  

ඇත්ත භ ග  ඉඩ ර මුලි්ද ඳයුංික ගරහ හි  ටිගආ කවුද, 

ඒහගආ  අයිිනකරු්ද කවුද රීඹන ගතොයතුරු Land Registry 

එගක්ද;  ප්රනහගේයඹ ගල්ක  කහර්ඹහරලි්දගවොඹහ ග්දන පුළු්ද. 

ග  ඉඩ ර මුල් ඳයුංිකඹ තවවුරු කය්දන පුළු්ද කවුරු ගවෝ 

ගකනකු සිටිනහ න , ඒහගආ ලිඹ රීඹවිලි ගභොනහ ගවෝ 

ිනගඵනහ න  අයගගන ඇවිල්රහ ඒ ගකොමිභ  ඉයුරිඳත් කය්දන 

රීඹරහ ඒ ජනතහ  විෘත ආයහධනහක් කය්දන. ඒ ගකොමි ග  

ක්රියඹහකහරිත්ඹ තුිත්ද මුල් ඉඩ ර ඳයුංිකකරු්ද  ළඵළවි්දභ ඒ 

ඉඩ  රඵහ ගද්දන පුළු්ද. අයිිනකරු්ද ඹළයි රීඹහ ග්දනහ 

ගනත් අඹ ගිහිල්රහ අද ඒහගආ ඳයුංික ගරහ සිටිනහ. මුල් 

ඳයුංිකකරු්ද  ඒහ අහිමි ගරහ ිනගඵනහ. ඒ ිළිතඵ 

විභර්ලනඹක් කය්දන ගවෝ ඹ  භළයුවත් වීභක් කය්දන තභ 

ආණ්ක්  ඵළරි වුණහ. ප්රනහගේයඹ ගල්ක  ගකොට්ඨහ භට් මි්ද ග  

ක යුත්ත කය්දන පුළු්ද.  

ග  ආණ්ක් භවහ කයිහරු ගවනහ; A-9 වදනහ, භත්තර 

වදනහ, ග ක වදනහ රීඹරහ. A-9 වළලිහ  ළඩක් නළවළ. 

රසන  A-9  ඳහගර්  ගිඹහ  ගත්රුභක් නළවළ. ජනතහගේ 

හධහයණ ප්රනලසනඹ  විඳු  ගවොඹ්දන. අඳ ඉතහ ග කීගභ්ද 

යුක්ත නළත ඵර කයනහ; ග  ඉඩ  ඵරවත්කහයගඹ්ද ඳයහ 

ගළනීභ හගේභ උතුගර් ඉඩ ර දකුගණ් ජනතහ ගගන ගගොස 

ඳයුංික රීමේභ ළරැයුයි, ඒ ගදකභ වහභ නතය කය්දන රීඹහ. ඒ 

හගේභ මුල් ඉඩ ර ඳයුංික ගරහ හි පු අඹගේ ඉඩ  ඹ  රීසි 

අතාලා ආයක්ක ක යුත්තක් වහ ඳයහ ගගන ිනගඵනහ 

න  අ්දන ඒ අඹ  ්දයු රඵහ දීභක් කශ යුතු ගනහ.  

භවය තළ්දර එගවභ ඳයහ ගගන ිනගඵනහ. අක්භ 

ගණග්ද ්දයුඹක්ත් ගග්දග්ද නළවළ. ්දයුඹක්ත් ගගන 

තළනක  ආණ්ක් ඳත් නහ න  අභ හධහයණඹත් ඉස  

නහ. නමුත් ඒ හධහයණඹත් ඉස  කය්දන ආණ්ක් භත් 

ගරහ නළවළ. ඒ නිහ අතාලා ආයක්ක ගවේතු භත ඳයහ 

ග්දනහ ඉඩ ර  අදහශ ්දයු ගගවීභ වහභ ඉටු කශ යුතු 

ිනගඵනහ.  

මරහනහරූඪ ගරු භ්දත්රීාතුභනි, ඒ විතයක් ගනොගයි. අද 

උතුගර් සිලි ගමි්ද ඹන ංසකෘිනක ඵරවත්කහයඹ ඉතහභ රේජහ 

වගතයි. අිළ විවිධ ආග  අදව්දන පුළු්ද; විවිධ ආග ර  

අයිින ගකො ස ්දන පුළු්ද. වළඵළයි ඒ ප්රනගේලර 

ඵරවත්කහයගඹ්ද ආගභ තවවුරු කය්දන වදනහ න  ඒක ඉතහභ 

ළයයු ක්රියඹහක්. ඒ තුිත්ද ආගගභ්ද ඵරහගඳොගයොත්තු න 

ආධාහත්මික ංර්ධනඹ කදහකත් ඇින කය්දන ඵළවළ. ඒ 

තුිත්ද අනිහර්ඹගඹ්දභ සිලි ්දග්ද ආගමික ගළටු , ජහිනහයු 

ගළටු  නිර්භහණඹ වීභ ඳභණයි. ඒ වහ ගඵෞේධ දර්ලනගආ 

නිර්භහතෘයඹහ ව බුලි වහමුලිරු්දගේ ිළිතභඹ ඳහවිච්ික රීමේභ 

බුේධහගභ  කයන නිගහක්. බුලි වහමුලිරුගෝ කදහකත් සිංවර 

අඹ ගතෝයහ ගගන ඵණ ගේලනහ කගශේ නළවළ. සිංවරඹ්ද  ඳභණක් 

බුේධ ධර්භඹ රංගුයි රීඹරහ ගකොගවේත් රීඹරහ නළවළ 

ග ධහන්දද වහමුලිරු ග්ද. එගවභ රීඹරහ නළවළ ග්ද. ගඵෞේධ 

දර්ලනඹ ඉයුරිඳත් කගශේ භසත ගරෝක හසී්ද . ගදභශ ජනතහ 

ඳයුංික ගරහ ඉ්දන ප්රනගේලර ගඵෞේධ ආධිඳතා තවවුරු කය්දන, 

ගදභශ ජනතහ ඹ ඳත් කය්දන ඹෆභ තුශ ආගමික ගළටු  ඇින 

වීග  ඉඩ ළදියි. එළනි අසථහ ඇින නහ. ඒක අනහගතගආ 

ඵයඳතශ ප්රනලසනඹක් නහ. ඒ නිහ ගගෞයනීඹ- 

 
ගරු (පජා) එල්රහර  ග ධහන්දද  හිමි  
(ரண்தைறகு (.)ல்னரன ஜரணந் ஜர்) 

(The Hon. (Ven.) Ellawala Medhananda Thero) 

මරහනහරූඪ ගරු භ්දත්රීාතුභනි, භ  මේින ප්රනලසනඹක් ිනගඵනහ.  

ගරු විජිත ගවේයත් භ්දත්රීාතුභහ, උතුරු ඳශහගත් ගවෝ 

නළ ගෙනහිය ඳශහගත් ිනඹහ රංකහගේ ගකොගවේත්- 

 
ගරු විජිත ගවේයත් භවතහ 
(ரண்தைறகு றேற ஜயத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 

ඔඵව්දගේගේ මේින ප්රනලසනඹ ගභොකක්ද රීඹරහ රීේහ න ? 
 

ගරු (පජා) එල්රහර  ග ධහන්දද  හිමි  
(ரண்தைறகு (.)ல்னரன ஜரணந் ஜர்) 

(The Hon. (Ven.) Ellawala Medhananda Thero) 

ඔඵතුභහ රීඹපු කරුණ ගළන භ  චනඹක් රීඹ්දන 

ිනගඵනහ. ඒක  ඉඩ ගද්දන.  

 
ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(ரண்தைறகு ற கதரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

ගභොකක්ද සථහය නිගඹෝගඹ? 
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ඳහර්ලිග ්දතු 

ගරු (පජා) එල්රහර  ග ධහන්දද  හිමි  
(ரண்தைறகு (.)ல்னரன ஜரணந் ஜர்) 

(The Hon. (Ven.) Ellawala Medhananda Thero) 

ඔඵතුභහ කෆ ගව්දග්ද නළතු ඉ්දන.  
 

ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(ரண்தைறகு ற கதரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

ඳහර්ලිග ්දතු  ප්රනදහඹක් ිනගඵනහ. භහ අව්දග්ද ගභොකක්ද 

සථහය නිගඹෝගඹ? 
 

ගරු අල්වහේ ඒ.එච්.එ . අසර් භවතහ 
(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

තමු්දනහ්දගේත් සථහය නිගඹෝග අනුද කථහ කය්දග්ද? 

ග ධහන්දද සහමි්ද ව්දගේ  කථහ කය්දන ඉඩ ගද්දන. 

 
ගරු (පජා) එල්රහර  ග ධහන්දද  හිමි  
(ரண்தைறகு (.)ல்னரன ஜரணந் ஜர்) 

(The Hon. (Ven.) Ellawala Medhananda Thero) 

ගරු විජිත ගවේයත් භ්දත්රීාතුභහ රීඹපු කහයණඹක  භ - 

 
ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(ரண்தைறகு ற கதரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

ඒක point of Order එකක් ගනොගයි. 

 
ගරු (පජා) එල්රහර  ග ධහන්දද  හිමි  
(ரண்தைறகு (.)ல்னரன ஜரணந் ஜர்) 

(The Hon. (Ven.) Ellawala Medhananda Thero) 

එගවභ න  ඒක ගභොකක්ද? 
 

ගරු අල්වහේ ඒ.එච්.එ . අසර් භවතහ 
(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

Sir, you give a ruling from the Chair.  He is a "frog in 

the well".  
 

මරහනහරූඪ භ්දත්රීාතුභහ 
(மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ග ධහන්දද සහමි්ද ව්ද. 
 

ගරු (පජා) එල්රහර  ග ධහන්දද  හිමි  
(ரண்தைறகு (.)ல்னரன ஜரணந் ஜர்) 

(The Hon. (Ven.) Ellawala Medhananda Thero) 

මරහනහරූඪ ගරු භ්දත්රීාතුභනි, ගරු විජිත ගවේයත් 
භ්දත්රීාතුභහගේ කථහගේදී රීඹළවුණහ ආගභක් ප්රනචහයඹ රීමේභ 
ිළිතඵ. එතුභහගේ කථහගේදී වළෙවීභක් කශහ, උතුරු නළ ගෙනහිය 
ඳශහත්ර ගඵෞේධහගභ ප්රනචහයඹ ගකගයනහඹ රීඹරහ. රංකහගේ 
රීසිභ ප්රනගේලඹක ගඵෞේධහගභ ප්රනචහයඹක් ගකගය්දග්ද නළවළ. 
උතුරු නළ ගෙනහිය ගකගය්දග්ද, මර ධර්භහයු්ද ගිහි්ද 
බුේධහගග  අඹයි, හි්දලි උදවිඹයි මර ධර්භහදඹ  වයහ ග්දන 
එකයි. භහජඹ ගනොභෙ ඹන ඒ කථහ  අිළ ිළිතතුයක් ගද්දන 
ඕනෆ. 

 

මරහනහරූඪ භ්දත්රීාතුභහ 
(மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ඔේ. 
 

ගරු විජිත ගවේයත් භවතහ 
(ரண்தைறகு றேற ஜயத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 

ග ධහන්දද වහමුලිරුග්ද භහ ඔඵව්දගේ  ගරු කයනහ. 

ඔඵව්දගේගේ අසථහගේදී ඒක  ිළිතතුරු ඳඹ්දන.  

ගගෞයනීඹ වහමුලිරු්ද ව්දගේ නභක් විධිඹ  

ඔඵව්දගේ, ගඵෞේධ දර්ලනඹ  ගරු කය්දන. ගඵෞේධ 

දර්ලනගආ ගකොගවේත් රීඹරහ නළවළ, සිංවරඹහ  ඳභණක් 

බුේධහගභ රීඹරහ. බුලි වහමුලිරුගෝ කදහකත් එගවභ රීඹරහ 

නළවළ. ඒ නිහ බුලි වහමුලිරු්ද ඒ ංසකෘිනක ආධිඳතා ඳළ වීභ 

වහ  ගඹොදහ ග්දන එඳහ. ඒක ගඵෞේධඹ්ද ගනුග්ද කයන 

ඉල්ීයභක්.  

අද ඹ  ඹ  ප්රනගේලර ඒහ  ජීවී අත් දළකී , ජීවී උදහවයණ 

ිනගඵනහ. ඒ සථහන, ඒ තළ්ද ගන ගනභ රීඹ්දන ඕනෆ නළවළ. 

ඒක හි්දලි ගකනකු කයනහ න , ඒක කගතෝලික ගකනකු 

කයනහ න  ඒකත් ළයයුයි. කගතෝලික ගේහ, හි්දලි ගේහ, 

ඉසරහ  ගේහ ගභොන ආගභ  අයිින වුණත් තත් ංසකෘිනක 

අනනාතහක් ඵරවත්කහයගඹ්ද ඹ ඳත් කය්දන තභ්දගේ ආගභ 

ඳහවිච්ික කයනහ න  ඒක ඒ ආගමික නිර්භහතෘයඹහ  කයන 

 අගගෞයඹක්. ඒ නිහ එළනි ගේල් වහභ නතය කශ යුතු නහ. 

අද එළනි ගේල් සිේධ නහ. 

 
මරහනහරූඪ භ්දත්රීාතුභහ 
(மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ගරු භ්දත්රීාතුභහ, ඔඵතුභහ  ත විනහදි ගදකක කහරඹක් 

ිනගඵනහ. 

 
ගරු විජිත ගවේයත් භවතහ 
(ரண்தைறகு றேற ஜயத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 

මරහනහරූඪ ගරු භ්දත්රීාතුභනි, භහ අ්ද ලගඹ්ද රීඹ්දන 

කළභළිනයි, උතුගර් සිලි න මිලි මේකයණඹ ගළන. අිළ කහරඹක් 

ිනසගේ රීඹනහ, උතුගර් සිවිල් ඳහරනඹ  වමුදහ භළයුවත් ්දන 

එඳහ රීඹරහ. දකුගණ් ජනතහ තභ්දගේ අත් දළකීගභ්දභ ගත්රු  

ගත්තහ මිලි මේකයණගආ ඵයඳතශකභ ගකොයි තය ද රීඹරහ. අිළ 

ඒක ගවො භ අත් දළක්කහ ළලිගේරිගආ සිලිවීගභ්ද. ගඵොන තුය 

ටිගක් ප්රනලසනඹ  වමුදහ භළයුවත් වුගණ් ගකොගවොභද? ඒක සිවිල් 

ක යුත්තක්. සිවිල් ඳරිඳහරනභඹ ක යුත්තක්. නමුත් අහන 

උත්තයඹ ලි්දග්ද කවුද?  

ඒක  විඳුභ ඉයුරිඳත් කගශේ යහජා ආයක්ක අභහතාහංලගආ 

ගල්ක යඹහ. ආයක්ක ගල්ක යඹහ  ිනගඵන ඵරඹ ගභොකක්ද, 

සිවිල් ජනතහ  ජරඹ රඵහ දීභ ිළිතඵ ප්රනලසනඹ  භළයුවත් 

ග්දන? ඒක ඇභිනරු්දගේ ග කීභක්. ඒක අභහතා 

භණ්ඩරගආ ග කීභක්. බ්රமවසඳින්දදහ උගේ  කළබිනට් භණ්ඩරඹ 

රැස ගනහ. එතළනදී ඒ ප්රනලසනඹ  උත්තය ගොඹ්දන 

ඇභිනරු්ද  ිනබුණහ. නමුත් එක ඇභිනයඹකු ත් ඵළරි වුණහ, 

ඒ ප්රනලසනඹ  උත්තය ගොඹ්දන. අහනගආ යහජා ආයක්ක 

ගල්ක යඹහ තභයි ඒක  විඳු  ලි්දග්ද. ගභොකක්ද දීපු විඳුභ? 

ඒ තභයි මිලි රිභඹ විඳුභ; ගදි ිනඹරහ භයහ දභන එක; 

භහයහ්දිනක තුහර ග්දන ගදි ිනඹන එක. එතගකො  ඒකද 

ප්රනලසනඹ  විඳුභ?  නළවළ ඒක ගනොගයි. ඒ ප්රනලසනඹ  විඳුභ තභ 

රඵහ දීරහ නළවළ. තභ ඒ ප්රනලසනඹ  විඳුභ රළබිරහ නළවළ. 

ළලිගේරිඹ ජනතහ ගඵෝදන ිළරිසිලි තුය ටිකක් නළින තභත් 
ඒ ප්රනලසනඹ නිහ තළගනහ. අද ඒ ජනතහ  දීරහ ිනගඵ්දග්ද 

ගභොකක්ද? අද අළු හුනු ටිකක් ගඵදරහ ගදනහ, ිතංර  දභ්දන 

රීඹරහ. ඇසිඩ් ගිනඹ නළින කය්දන ිත  අළු හුනු දභ්දන 

රීඹනහ. නයිට්රිනක් ඇසිඩ් එකතු වීභ නිහ ජරගආ ඇින වුණු 

ආ ලිකතහ නළින කය්දන අළු හුනු දභ්දන රීඹන ගභෝඩ 

ප්රනිනකර්භ ගඹොදරහ ඒ සිවිල් ජනතහගේ ප්රනලසනඹ  උත්තය 

ගොඹ්දන ඵළවළ.  

 
මරහනහරූඪ භ්දත්රීාතුභහ 
(மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ගරු භ්දත්රීාතුභනි, කථහ භහේත කය්දන. 
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ගරු විජිත ගවේයත් භවතහ 
(ரண்தைறகு றேற ஜயத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 

මරහනහරූඪ ගරු භ්දත්රීාතුභනි, ළලිගේරිඹ, යතුඳසර, 

හී්දඳ්දවිර වි කයපු තුය  ළංරී සුශෙ  විසි ගරහ. ඒහ බිභ  

ළටිරහ. ඒහගආ තුය නළවළ. ඒහ නික   ළංරී විතයයි. ඒ අනු 

ඇත්ත ප්රනලසනඹ  උත්තය ගොඹරහ නළවළ. ඒ වහ ''මිලි රි 

උත්තය'' ගොඹ්දන ගිහිල්රහ අහනගආ අද නළින ප්රනලසන ඇින 

කයරහ ිනගඵනහ.  

ග  මිලි රිකයණඹ උතුගර් ගේහ, දකුගණ් ගේහ ගකොගවේ සිලි 

වුණත් ළයයුයි. ඒ නිහ  උතුගර් අර්ධ වමුදහභඹ ඳහරනඹ වහභ 

නතය කයරහ, සිවිල් ඳරිඳහරනඹ සථහිළත කශ යුතු ගනහ. එඹ 

දකුණ ත් අදහශයි. අද එඹ මුළු ය  භ අදහශ ගරහ ිනගඵනහ. 

ගභොකද, මුළු ය භ අද මිලි රිකයණඹ දක්හ  ගභ්ද කයමි්ද 

ිනගඵන නිහ.  

නනීද්ද ිළල්ගල්රහ  අගේ ය  ගළන අලුත් හර්තහ වද්දන 

පුළු්ද ්දග්ද, ජිනීහ භහන හිමික  කවු්දසිරඹ  ඊශෙ 

හර්තහ ඉයුරිඳත් කය්දන පුළු්ද ්දග්ද ග  හගේ 

ඔශගභොට් ශ තී්දලි තීයණ, මිලි රිභඹ තී්දලි තීයණ සිවිල් ප්රනලසන 

වහ ගඹොදහ ග්දන ගිඹහභයි. ඒ නිහ  ඒ මිලි රිකයණඹ වහභ 

නතය කයරහ සිවිල් ඳරිඳහරනභඹ විඳු  උතුය ත්, දකුණ ත්, මුළු 

ය  ත් රඵහ ගද්දන රීඹහ ආණ්ක්  ඵර කයමි්ද භගේ කථහ 

අ්ද කයනහ. ගඵොගවොභ සතුිනයි.  

 
ගරු අල්වහේ ඒ.එච්.එ . අසර් භවතහ 
(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

මරහනහරූඪ ගරු භ්දත්රීාතුභනි, මේින ප්රනලසනඹක් ිනගඵනහ. 

 
මරහනහරූඪ භ්දත්රීාතුභහ 
(மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ගරු අසර් භ්දත්රීාතුභනි, මේින ප්රනලසනඹ ගභොකක්ද? 

 
ගරු අල්වහේ ඒ.එච්.එ . අසර් භවතහ 
(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

මරහනහරූඪ ගරු භ්දත්රීාතුභනි, ගරු විජිත ගවේයත් භ්දත්රීාතුභහ 

රීේහ ගදි ිනඹරහ භය්දන රීඹරහ යහජා ආයක්ක ගල්ක තුභහ 

අණ ලි්දනහ රීඹරහ. ඒක භවහ ඳහිළසඨ කථහක්. එතුභහ එගවභ 

අණක් ලි්දග්ද නළවළයි රීඹන එක භභ ග රී යුතු භ්දත්රීායඹකු 

ලගඹ්ද ප්රනකහල කයනහ.  ඒ ප්රනකහලඹ ඉල්රහ අස කය ග්දන ඕනෆ. 

ග  හගේ අරහද කථහ රීඹ්දන එඳහ. ඝහතන කයරහ ිනගඵ්දග්ද 

කවුද රීඹන එක ගරෝකඹ ද්දනහ.  [ඵහධහ රීමේභක්] නළවළ, නළවළ. 

ගදි ිනඹරහ භය්දන  අණ ලි්දනහ රීේහ. [ඵහධහ රීමේභක්] 

 
මරහනහරූඪ භ්දත්රීාතුභහ 
(மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

මීශෙ  ගරු යවි කරුණහනහඹක භ්දත්රීාතුභහ.   

 
ගරු ර්දත අරගිඹ්දන භවතහ (ඉයුරීමේ , ඉංජිග්දරු 

ගේහ, නිහ වහ ගඳොලි ඳවසුක  නිගඹෝජා අභහතාතුභහ) 
(ரண்தைறகு னசந் அனகறன்ண - றர்ர, ததரநறறல் 

ஜசமகள், வீடமப்தை, ததரதுசறகள் தறற அமச்சர்) 

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna - Deputy Minister of 

Construction, Engineering Services, Housing and Common 

Amenities) 

මුරහනහරූඪ ගරු භ්දත්රීාතුභනි, ගරු විජිත ගවේයත් භ්දත්රීාතුභහ 

රීේගේ ඉතහභ අහධහයණ කථහක්.  

[5.15 p.m.] 

 
ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(ரண்தைறகு ற கதரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

Hon. Presiding Member, it is a great honour for me to 

speak a few words on the Motion submitted by the Hon.  

Sampanthan, which is very timely and I guess it has come 

to a fever-pitch situation in nothing less than the fact that 

there is an impending Northern Provincial Council 

Election. All of these matters have suddenly come to 

deadlines and headlines simply because of the Northern 

Provincial Council Election that is to be held. These are 

matters that have been going on for years. It is only the 

United National Party that has a real interest in talking 

about this matter because it is we who devolved powers 

very much in the interest of all who are speaking here. 

That is the sense of commitment we had from the time 

our leaders like the Right Hon. D.S. Senanayake obtained 

Independence. His intention of obtaining Independence at 

that time from the British Rule was to see that all  people, 

the Sinhalese, the Tamils, the Muslims, the Burghers and 

the Malays live as Sri Lankans. After all, our rich 

diversity of Sri Lankan identity is made up of the 

industriousness of the Tamils, the business acumen of the 

Muslims and the large heartedness of the Sinhalese.  

So, with that in mind, today, the emphasis has been 

placed on land that is being spoken about. I also add that 

the police powers that were being spoken of has been 

silent to date. But, the impact that has come through these 

two matters has given to a serious erosion in the genuine 

devolution of power that has taken place within the 

unitary character of Sri Lanka. Why I say so is that at the 

time when this was brought in, many people looked at it 

from various angles. But, today, it has come to test. 

Terrorism  is of the past; the question of devolution of 

power has come into play and  now when we are coming 

to a historical moment of having the Northern Provincial 

Council Election, and many questions do come about.  

Sir, His Excellency the President says, “PCs will not 

have land and police powers”.   

"ගත්මේ  කහයක බහ කල් භළමේග  උඳරමභඹක්" ගුණදහ 

අභයගේකය රීඹයි.  

ඔහු ළදි ලිය ත් රීඹනහ, "අගගෝසතු න වි  ඉඩ  ව 

 ගඳොලිස ඵරතර ඉත් ගනොකගශොත් සුජහත හභහජිකඹ්ද එිතඹ  

ආ යුතුයි." රීඹරහ. Then, we have the “Dinamina” newspaper 

which states:  

"ඉඩ  ව ගඳොලිස ඵරතර ඕනෆ කහ ද? - ලභත්රීාඳහර 

සිරිගේන."  

So, on this basis, it comes to our mind as to whether 

there is a genuine intention  to stay as one united 

character. That is the reason why it is fever-pitched. I am 

happy to see that the TNA is contesting on one side and I 
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hope my good Friend, the Hon. Douglas Devananda will 

contest alone. It would be better than getting into the 

Government that has proven to be anti-minority. But, it 

appears that he is feeling more comfortable to be with that 

lot rather than go on his own but it is the test of time that 

has come about. 

Now, as far as the land powers that we are talking 

about today are concerned, you could see, Sir, that there 

are many matters that have been going on. If the intention 

of the Government was pure and sincere and if the 

recommendations of the Lessons Learnt and 

Reconciliation Commission - LLRC - which was 

appointed by the Government, for the Government and 

accepted by the Government, was implemented, I am sure 

that the situation would  be much different. We speak as a 

national party. I also take into consideration, at this 

particular moment, what the Secretary to the Ministry of 

Defence and Urban Development, Mr. Gotabhaya 

Rajapaksa mentioned.  He said that the two major parties 

are the only ones that have a real right to govern the 

country. But, that does not mean that you have got to  

suppress the rights of the minority. The TNA has a right 

to be in their area  doing what they want; we will not have 

a conflict with them. But, you could see  that the problem 

that prevails at the moment on land powers is tremendous. 

What the Hon. Sampanthan has seen is what we, as a 

national party has gone  there and seen  for ourselves. The 

cement factory which was started by the then Minister of 

Industries and Scientific Affairs, the late Hon. Cyril 

Mathew, was assigned 138 acres. But, this Government 

expropriates 12,000 acres and assigns 8,000 acres  for the 

cement factory. What is the logic  behind that?  

Now, these acts only show a sense of insincerity at a 

time Provincial Council Elections are going to be held.  

That is why I said that we have the best of right to ask the 

Tamil people - it was we, the United National Party, that 

introduced the system of Provincial Council Elections - to 

ensure that they look at the United National Party as we 

are representing their interests there. It is a political battle.  

But, we have a right to say so because such an election 

has come about because of us.  I do not think anybody can 

contest that.  The United People's Freedom Alliance that 

you are representing from the Chair, Sir, has been ruling 

the Provincial Councils. Out of the five elections that 

have been held, four have been won by the United 

People's Freedom Alliance.  If it has been inimical to the 

country, why have you been ruling those?  Today you 

have a two-thirds majority in Parliament.  Why do you 

not take land powers and police powers away and go for 

elections?  As one Hon. Member educated me -  I am an 

accountant and not a lawyer- there is an expectation 

theory.  When you go for an election, the Chief Minister 

is elected with the powers that have been bestowed on 

him by the Constitution.  We went there three months ago 

with the Leader of the Opposition.  We saw the sense of 

fear and insecurity that the minorities and some Sinhalese 

face.  The lands of the majority Sinhalese have also been 

taken over.  That is  why we thought it was necessary to 

get the record straight.  The Government is basically 

worried.  I am pretty concerned because the President has 

said, “Even if Mr. Vigneswaran becomes the Chief 

Minister of the Northern Provincial Council, what is the 

issue?”  If that is the case, what is the issue of the land 

powers and police powers that the United National Party 

then devolved through a unitary character keeping in the 

same way?  This is where insincerity comes in.  

So, Hon. Presiding Member, all I want to say is, if the 

recommendations of the LLRC Report had been  

implemented to the letter, none of these problems would 

have existed.  The sense of insecurity and the sense of 

unwanted fears get extinguished with that process. My 

good Friend, the Hon. Sri Ranga and I went to the Madhu 

area recently.  There, we saw forced colonization.  There 

were people being brought from the Southern Province to 

Mullaitivu and the Madhu area.  They were lost in those 

places.  Those were lands that were perennially being 

used, maybe, by the Tamils but we must also recognize 

the fact that there had been Sinhala people living in 

Jaffna and that fact also needs to be corrected.  But, that 

is not an area for you to score brownie points.  What I say 

is, any person in this country should be able to live in any 

quarter.  We, the Sinhalese should be able to live from 

the Northern Province to the Southern Province and from 

the Eastern Province to the Western Province and  go 

with the Sri Lankan identity to the future.  

As I said earlier, when we went to Madhu, we saw the 

sense of hopelessness in them in regard to land matters.  

Sir, the lands that they occupied during the period of 

terrorists were lost out after the war.  There were some 

examples that were cited by the Hon. Sampanthan over 

which I have no right to scrutinize and give a 

confirmation whether it is authentic or not, as my 

Colleague of the Government, the Hon. Susantha 

Punchinilame contested it.  But, certainly there is a 

concern of great degree. Since the last couple of months, 

the press has been making a lot of reference to areas of 

land and police powers, giving a distorted idea.  That has 

got a sense of internationalization in the issue, which is 

not necessary at all.  The Indo-Sri Lanka Peace Accord 

very specifically states as to how the country has got to 

go forward.  

We, as the United National Party, maintained that 

unitary character. If there is an independent Land 

Commission, none of these problems would have existed. 

There was an intent in 1988 and 1989, certain far-

fetching politicians tried to go beyond their mandate and 

they were dealt with within the Constitution. So, this is 

the reason why at a time when you are going for the 

Northern Provincial Council Election historically, land 

matters need to be clarified and confirmed. 

Likewise, there are police powers.  The Weliweriya 

incident is a very clear incident which basically shows 
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that mayhem can take place not only in the North and the 

East but also in the Western Province that we live today. 

Look at the innocent lives that have been extracted owing 

to the brutal killing  by certain people who think that the 

law is bestowed on to them to do whatever they feel.  

The lands  that have been grabbed  in the Western 

Province is basically atrocious; why go to the Northern 

Province? This is not a Debate that is restricted to the 

Northern Province. But, as the party that basically 

devolved  powers from a central figure to the nine 

provinces  in  a unitary character, we basically gave the 

land  in the country to be administered in those areas and 

when national powers do come in, then, basically you can 

extract it for the relevant purpose.  

Also, we are very happy that there is a sense of 

democracy that prevails even today. My good Friend, 

Karuna Amman while we take a lot of political digs has 

come into the political field. You could see that there are 

many things happening in the Eastern area. So, the sense 

of insecurity that is being shown by the Government  at a 

time when they think that they are going to lose political 

power in a particular area, needs to be clarified. We, the 

United National Party, very strongly advocates as being 

the architect of taking the power devolved to the 

provinces, keeping the unitary character, to ensure that a 

sense of sincerity is driven before this election concludes. 

I seriously have a great doubt that the Northern Provincial 

Council Election would be held in the letter and spirit that 

should be there; the military has already overtaken.  

I, being in charge of the North Western Province and 

the Northern Province, got a complaint today from 23 

candidates out of 54 candidates - you as an experienced 

Member of Parliament should know this - that they were 

asked to visit the Intelligence Division of the Ministry of 

Defence and Urban Development. They were asked as to 

why they are contesting, what their affiliation  to the 

United National Party is and as to what their intention and 

the purpose is. What is this?  That is none of  their  
 
[මරහනගආ අණ ඳරියු ඉත් කයන රදී.] 
[அக்கறரசணக் கட்டமபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 
 

business. 
 
ගරු අල්වහේ ඒ.එච්.එ . අසර් භවතහ 
(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

Those are all lies.  
 

ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(ரண்தைறகு ற கதரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

Sir, you have jumping jackasses in this Parliament.   

Mr. Rajabdeen who is contesting  in Mullaitivu had a 

visit at 10.30 a.m. today; Mr. Hassan who is contesting in 

Mullaitivu had a visit at 11.30 a.m. I would mention them 

by names as we have told this to the Elections 

Commissioner. So, we, as a national party are having this 

problem. I can basically envisage the problems that are 

there. 
 
මරහනහරූඪ භ්දත්රීාතුභහ 
(மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

Hon. Member, you have two more minutes.  
 
ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(ரண்தைறகு ற கதரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

Yes, Sir, I appreciate that.  

So, today, as Sri Lankans, let us take the Sri Lankan 

spirit. As I told you before, the Sri Lankan fabric is made 

up of Sinhalese, Tamils, Muslims, Burghers and Malays. 

Let us live and show to the world that this is the Sri 

Lankan society that we have been fighting for.  

At this moment, I would appreciate this particular 

Adjournment Motion that has been moved by the Hon. 

Sampanthan.  I am speaking with experience  because I 

went to  Madhu area three months ago. We went to 

certain camps. There were  people - I do not want to 

mention names because then it looks politicized - who 

were being brought from South to put in the electoral  

list. This is not necessary; there is no need for forced 

colonization. We, as national parties must be able to do 

our job in a national spirit and not to move people from 

one end to another end to tilt the balance of  powers in 

the next election.  

The other area is the Eastern front. The Northern front 

is having the brunt. But, the Eastern Province also has 

certain areas which need to be corrected. Lawlessness  

exists there.  Owing to the fact that there have been 30 

years of terrorism, certainly it did have a seepage into the 

legal system and these areas need to be corrected. 

I basically say this with experience because one of my 

cricket coaches at St. Thomas' Preparatory School who 

coached me had 33 acres there. Half of that land in 

Kankesanthurai was utilized by the navy as a camp. 

When the war was over, he made a very solemn request 

to the navy camp. The navy was willing to give the land 

to that particular person; I do not want to reveal his name.  

But, what happened? When it went for valuation, the 

valuation was so absurd that he said there was no point in 

giving it  over and he might as well keep it. Then, what 

happened two weeks later? It was expropriated by a 

gazette notification. The gazette notification took over the 

prime land which was on the sea front and today he does 

not enjoy even what he had before the war.  

 
මරහනහරූඪ භ්දත්රීාතුභහ 
(மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

Please wind up now.  
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ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(ரண்தைறகு ற கதரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

So, this is why, Sir, at this particular moment, our call 

from the United National Party is-my Leader and our 

Party basically feel and hold very close to our hearts - that 

the Independence obtained by the Right Hon. D.S. 

Senanayake to this country needs to flow in the same 

way, in the same spirit. So, we feel that land needs to be 

devolved in the way that is mentioned in the LLRC 

Report. We do not want anything to go beyond that 

because this is a Report that has been produced by the 

Government through their Committee, internationalized 

by them and today it has become internationalized 

because of the fact that the Government has taken it across.   

I do not want to unduly take much of your time 

because you afforded me the time that was required. But, 

let us say that whatever is done, let it be done with 

sincerity, with an intention to ensure that there is peace in 

a perdurable manner. Land is the important criteria as 

much as police powers is a concerning factor. There are 

certain areas that need to be corrected, not only in the 

Northern-Eastern provinces but even in the majority-

dominated areas. 

You can see, today, DIGs are killing people for 

contracts. We had the Weliweriya incident, which has 

gone through the hearts and minds of the majority 

Sinhalese in this country. Innocent Tamils, Muslims and 

Hindus are aghast as to if this is what happens in 

Weliweriya, in the heart of  a Sinhala-Buddhist area, what 

would have happened in the war areas during those times? 

So, let us not reawaken the dead past and give 

ammunition to the international community. Let us 

together ensure that we solve our problems. Do not 

internationalize our problems. The LLRC Report must be 

implemented.  

I conclude by saying, that we, the United National 

Party, is the only party that has a right to demand the 

people of the Northern Province to vote for us, as we are 

the ones who ensured that there is an election there. 

Likewise, I make the same call to the people of the 

Central Province and the North-Western Province. The 

Government  must ensure that the army is basically kept 

in the barracks. They say, if police powers are not 

required to be given, then ensure that there is a peaceful 

environment. The army  should be in the barracks. So, 

while thanking for the opportunity afforded to me, please 

ensure that we move towards a Sri Lankan identity and go 

forward.  

Thank you. 

 
[අ.බහ. 5.33] 

 

ගරු  ෆීලික්ස ගඳගර්යහ භවතහ (භහජ ගේහ අභහතාතුභහ) 
(ரண்தைறகு தேலிக்ஸ் ததஜர - சதோக ஜசமகள் அமச்சர்) 

(The Hon. Felix Perera - Minister of Social Services) 

මරහනහරූඪ ගරු භ්දත්රීාතුභනි, ඉඩ  ිළිතඵ ප්රනලසනඹ ගළන 

රීඹේදී රීඹ්දන ඕනෆ, සිංවර ඉඩ , මුසලි  ඉඩ , ඵර්ගර් ඉඩ , 

 ළමිල් ඉඩ  රීඹරහ රීසිභ ඉඩභක් නළවළඹ රීඹහ. ග  ඉඩ  අයිින 

ජනතහ යි. ජනතහ අයිින ය  යි. ය  ශ්රී  රංකහයි. ඕක තභයි 

ප්රනිනඳත්ිනඹ ග්දන ඕනෆ. භභ රීඹ්දන කළභළිනයි, රංකහගේ 

ඉඩ ලි්ද සිඹඹ  80ක්භ ිනගඵ්දග්ද යජඹ  ඵ. අත් ඳත් කය 

ග්දන ගදඹක් නළවළ. ඒගක්ද සිඹඹ  23ක් ිනගඵ්දග්ද කළරෆ 

ඉඩ . සිඹඹ  80ක් ඉඩ  ිනගඵ්දග්ද යජඹ . නමුත් අිළ දළක්කහ, 

ඳසු ගිඹ යුද කහරගආ සිලි වුණු ගේල්.  

ප්රනබහකය්ද රීඹ්දග්ද ක්දක්දතුගර් ගකගනක්. නමුත් ඔහු 

අත් ඳත් කය ගත්ගත් රීලිගනොච්ිකඹ, මුරිනේ, විලසභක් ප්රනගේලර 

ඉඩ . ඔහු  මිනිසු්ද එරහ දහරහ, ඉඩ  අත්ඳත් කය ගත්තහ. ඒ 

අත්ඳත් කය ගත්තු ඉඩ  තභයි වමුදහ අල්රහ ගත්ගත්. ඕක 

ඳ රහ ග්දන එඳහ. ජනතහගේ ඉඩ  ගනොගයි, එල්ටීටීඊ එක 

අල්රහ ගත්තු ඉඩ  තභයි වමුදහ ගේයහ ගත්ගත්. නමුත් අද ඒහ 

අකුය  භළනරහ -දලභ ගණන  භළනරහ- වමුදහ  ිනගඵන 

ප්රනභහණඹ්ද නිළරැයු තක්ගේරු කයරහ -අක්කය ගණන, රූඩ් 

ගණන, ඳර්චස ගණන තක්ගේරු කයරහ- හර්තහක් වදරහ 

ිනගඵනහ, යුතුකභ ඉස  කය්දන. ඵර්දන, ගකොච්චය ගවො 

ළඩක්ද රීඹරහ.  

අගනක් එක ග  ඉඩ ර ජන ඝනත්ඹ. භභ ග  කහයණඹ 

එදත් ඳහර්ලිග ්දතුගේදී රීේහ. මුරිනේර ඉ්දග්ද ර්ග 

රීගරෝමී යඹක  38 ගදනයි. ඊශෙ , රීලිගනොච්ිකගආ ඉ්දග්ද 

ර්ග රීගරෝමී යඹක  94 ගදනයි. ඹහඳනගආ න  ර්ග 

රීගරෝමී යඹක  629 ගදගනක් ඉ්දනහ. ඹහඳනගආ තභයි 

ගඳෞේගලික ඉඩ  ටික ිනගඵ්දග්ද. මුරිනේර, ේනිඹහර, 

භ්දනහයභ යුස්රිික්කගආ -භභත් ඒ යුස්රිික්කර  ඹනහ, එනහ, 

ද්දනහ;  ඵ්දධතහ ිනගඵනහ.- ඵහුතය ඉඩ  ටිකක් 

ිනගඵ්දග්ද යජඹ යි. ඒ යජගආ ඉඩ  ටික තභයි මිනිසසු ඳයහ 

ගගන ිනගඵ්දග්ද.  

අගේ යජගආ, ඉඩ  ව ඉඩ  ංර්ධන ක යුතු අභහතාහංලඹ 

ඳසු ගිඹ කහරගආ Cabinet Paper එකක් දහරහ, ංගලෝධන 17ක් 

ගගනළල්රහ, LLRC හර්තහගේ නිඹභඹ්ද අනු ප්රනිනඳත්ිනභඹ 

තීයණඹක් අයගගන ඒ ඉඩ  ටික නළත යක් ඒහගආ ඳයුංික 

ගරහ හි පු අඹ  -සිංවර ගවෝ ගේහ, මුසලි  ගවෝ ගේහ, ඵර්ගර් 

ගවෝ ගේහ ඳයුංික ගරහ හි පු අඹ - රඵහ ගද්දන ක යුතු 

ගකරුහ. නමුත් කවුද විරුේධ වුගණ්? සුභ්දිනය්ද භ්දත්රීාතුභහ 

නක්ක් දළ භහ. ඔ්දන, ඒක block වුණහ. මරහනහරූඪ ගරු 

භ්දත්රීාතුභනි, ඔඵතුභහත් උගත් පුේගරගඹකු වළටිඹ  ද්දනහ, 

ඉඩ  නක්ක් දළ භහභ ඒක අවුරුලි ඳවගශොක්, විසක් ඇගදන 

ඵ.  

අිළ ග  සිඹලු ප්රනලසන විහ ගගන, ංර්ධන ක යුතුත් කය 

ගගන ඹනහ. සිඹඹ  22ක් එවහ  ංර්ධනඹ ඹේදී, ඳහයල් ටික 

වළගදේදී, ංගුිළටි ඳහරභ වදරහ ප්රනගේල රීට්ටු කයේදී, ඒ - 33 ඳහය 

වදරහ භ්දනහයභ  රීට්ටු කයේදී අඳ  ගඳගනනහ, ග  යගට් ඒ 

ිනබිච්ච  ඵ්දධතහත් රීට්ටු න ආකහයඹ.  

ගදභශ ජනතහ රීඹ්දග්ද අගේ  ගවෝදයගඹෝයි, අගේ 

විරුේධහයුගඹෝ ගනොගයි. ඒ ගගොල්ර්දගේ භහනසිකත්ඹ දළ්ද 

 පර්ණගඹ්දභ ගනස වී ගගන, ගනස වී ගගන ඹනහ. නමුත් 

ගේලඳහරන අයමුණු ඉස  කය්දන න  ගභොකක් වරි issue එකක් 

ඕනෆ. ඒ නිහ ඒ issue එක වි්දන ග  අඹ ඉඩ ගද්දග්ද නළවළ. 

භගේ තර්කඹ ඒකයි. ඒ issue එක වි්දන ගද්දග්ද නළතු 

නක්ක් දහනහ. එතගකො  උහවි තී්දලි  විරුේධ අඳ  ඹ්දන 

ඵළවළ ග්ද. අද ඉඩ  ව ඉඩ  ංර්ධන ක යුතු ඇභිනතුභහ  

නක්ක් ිනගඵන නිහ රීසිභ ගදඹක් කය ග්දන ඵළරු ඳළත්තක  

ගරහ ඉ්දනහ. ඒ ප්රනලසනර  මුහුණ ගද්දන ඵළරු, කල් දහ 

ගගන ඉ්දනහ. ගභොකද අධිකයණගආ සහධීනත්ඹ රැක ගළනීභ  

සිලි ගරහ ිනගඵන නිහ.  

379 380 



2013 අගගෝසතු 08 

ඊශෙ  භභ රීඹ්දන කළභළිනයි, අිළ ග  ක යුතු කය  ගගන 

ඹේදී දළකපු උදහවයණඹක්. භභ යුේධඹ අ්ද වුණ වළටිගආභ 

න්දයුකඩහල් කරපු ඳළත්ගත් ගිඹහ. ගභොනහද දළක්ගක්? තහනක් 

දභරහ හගේ යථ හවන  ිනබුණහ. ගරොරි, ඵවුර්, ට්රැළක් ර්, 

ඵයිසිකල් ිළරිරහ ිනබුණහ. ඹ්දන ඵළවළ. පීයහ ගගන ඹ්දන ඕනෆ.  

යුේධඹ අ්ද ගරහ මුල් කහරගආ ඹේදී භ  ඹ්දන වමුදහග්ද 

ගඳොඩ්ඩක් ඒහ අයි්ද කයරහත් ලි්දනහ. සිඹලුභ හවන ටික 

එතළන  ගගනළල්රහ park කයරහ. ඊ  ඳසගේ ගභොකද වුගණ්? 

අයිිනඹ ගවොඹ්දන කල් ලි්දනහ. එතගකො  අයිිනකහයඹ්ද ආහ. 

ඵළලුහ. Test ගකරුහ. RMV එක  ගිහිල්රහ එතළනි්ද reports අය 

ගත්තහ. අයගගන අයිිනකහයඹ්ද  ගද්දන ක යුතු ගකරුහ. එගවභ 

ගද්දන ක යුතු කයේදී කවුරු වරි අයිිනකහයගඹක් ඇවිල්රහ 

රීේගොත් "ග  භගේ" රීඹරහ, එක ඳහය  ගද්දන පුළු්දකභක් 

නළවළ. අ්දන ඒක ගවො  භතක ිනඹහ ග්දන. ග  ඉඩ ර 

අයිිනඹ, අයිිනකහයඹ්ද  ගදේදී ඒ අයිිනඹ තවවුරු රීමේභ  අලා 

ක යුතු අයිිනකහයඹහ  සිලි කය්දන ඕනෆ. ඳ්දරක් විසිඳ්දදවක 

ගදභශ ඩඹසගඳෝයහක් ිළ  ය ර ඉ්දනහ.  

කළනඩහගේ විතයක් රක් තුනක් ඉ්දනහ. ඒක අභතක 

කය්දන එඳහ. ඒ ගගොල්ර්ද එවහ  ගිගආ ඒ අඹගේ ඉඩ  ටික 

ගභගවේ දභරහ. ඉඩ  ගද්දන ඵළරිකභක් නළවළ. ඒ නිහ  ඉඩ  

ිළිතඵ නක් භෙ  ඹ්දග්ද නළින   භත කශ  නීින-මේින - ඉඩ  

ප්රනිනඳත්ිනඹ- ක්රියඹහත්භක කය්දන අකහලඹක් ගද්දන රීඹරහ තභයි 

අිළ ඉල්රහ සිටි්දග්ද.  

ඒ අඹ  ඉඩ  ඵරතර ඉල්රනහ. ගභොක ද, ඉඩ  ඵරතර? අද 

ද්ර විඩ ජනතහ  ගභගවේ ඳයුංික ගරහ ඉ්දන පුළු්ද.  අගේ ළඩ 

ිළිතගශ අනු අතළ්ද වුණු සිඹලු ගදනහභ දළන  ඒ ප්රනගේලර 

ඳයුංික කශහ. ඒ අඹ ඳයුංික කය්දන ිනබුණ ගරොකුභ ඵහධහ තභයි 

බි  ගඵෝ ඵ. බි  ගඵෝ ඵ ිනේගේ ආණ්ක්ද? එගවභ නළත්න  

වමුදහද? ඒ අඹ ඳයුංික කය්දන අකහල ර්දන ක යුතු 

කගශේ, ඳරියඹ කස කය ලි්දග්ද වමුදහග්දඹ රීඹන එක 

අභතක කය්දන එඳහ.  

බි  ගඵෝ ඵ ඉත් කය්දන ගිහි්ද වමුදහගේ කී ගදගනක් 

භළරුණහද රීඹහ අද කවුරුත් කථහ කය්දග්ද නළවළ. ගරු 

 ඳ්දද්ද භ්දත්රීාතුභහ ගවො, උගත් අගේ මි්රාගඹක්. ගභොනහ 

වුණත් එතුභහ ගඵොගවොභ ළදගත් නහඹකඹකු විධිඹ  අිළ එතුභහ  

ගරු කයනහ. අිළ එතුභහ  ගරු කය්දන ඕනෆ. එල්ටීටීඊ එක 

රීලිගනොච්ික, මුරිනේ ප්රනගේලර ඉඩ  අල්රහ ගනිේදී, ගභගවේ ඉඩ  

අල්රහ ගනිේදී එතුභහ  එල්ටීටීඊ එක  විරුේධ ක  අරි්දන 

ඵළවළ; එල්ටීටීඊ එක  විරුේධ කථහ කය්දන ඵළවළ. එල්ටීටීඊ 

එක  විරුේධ කථහ කශහ න  එතුභහගේ ජීවිතඹ ඉයයි. එල්ටීටීඊ 

එක එතුභ්දරහගේභ ඳක්ගආ කී ගදනකු  ඝහතනඹ කශහද රීඹන 

එක භතක තඵහ ගනිමි්ද, ග  බහහ ප්රනලසනඹ ත්, ඉඩ  ප්රනලසනඹ ත් 

තමු්දනහ්දගේරහ මුහුණ ගද්දන ඕනෆ. එගවභ නළත්න  නළත 

යක් ප්රනලසන ඇින නහ. 

ඊශෙ , අගේ ංසකෘිනඹ ගළන රීඹ්දන ඕනෆ. අගේ ය   

බුේධහගභ ආගේ ඉ්දයුඹහග්ද. අගේ ගඵොගවොභඹක් ගේල් 

ඉ්දයුඹහග්ද ඇවිල්රහ ිනගඵ්දග්ද. අගේ ංසකෘිනක ගේල්, පුයහ 

විදාහත්භක ගේල් භතු කය ගගන, එගවභ ගනොගයි ගභගවභයි 

රීඹහ අඳ කවුරුත් රීඹ්දන ඕනෆ ග්ද. දළ්ද ගභගවේ ගකෝවිරක් 

ිනගඵනහ න  ඒ ගකෝවිර භතු කය ග්දන ඕනෆ. ඒ කහරගආ වළභ 

ඳ්දරක් ශෙභ ගකෝවිරක් වළලිණහ. යජතුභහ  බිරික් 

ඉ්දයුඹහග්ද ගගනහහ. ගගනළල්රහ ගභොකද කගශේ? ාහින 

 ඵ්දධතහ තවවුරු කය ගත්තහ. ඒ ාහින  ඵ්දධතහ තවවුරු 

කය ගත් නිහ තභයි ඳ්දල් ශෙ ගකෝවිල් වළලිගණ්. ග  

සිේධසථහන ගදකභ ්දදනහ රීමේභ  අගේ සිංවර ජනතහත්, 

ගඵෞේධ ජනතහත්, ද්ර විඩ ජනතහත් ක යුතු කයමි්ද සිටිඹහ. 

භවය මිනිසසු කුභන ප්රනගේලගආ ඉරහ කතයගභ  ඳයි්ද එනහ 

ග්ද. කතයගභ  ඳයි්ද ඇවිල්රහ කතයගභ ගේහරඹත් ළ ගගන, 

ඊශෙ  ඳ්දර ත් ගිහිල්රහ ඳ්දරත් ළ ග්දනහ. ඳ්දර 

අභතක කයරහ ඹ්දග්ද නළවළ. ගභගවභ තභයි ග  යගට් 

ංසකෘිනඹ වළයුරහ ිනගඵ්දග්ද. තමු්දනහ්දගේරහ 

ගේලඳහරනාඹ්ද ලගඹ්ද ග හ ඳ රහ ගගන, ග හ  

විරුේධ  ගචෝදනහ නෙන එක ගළන අිළ කනගහටු නහ.  

මරහනහරූඪ ගරු භ්දත්රීාතුභනි, සුභ්දිනය්ද භ්දත්රීාතුභහ නක් 

ඳළරුගේ නළත්න  අඳ  ඒ ප්රනගේලගආ  විලහර ළඩ ගකො ක් 

කය්දන ිනබුණහ. LLRC ගිවිසුග  වළටිඹ  තභයි ග  ක යුතු 

සිඹල්රභ කගශේ. භ්දත්රීායඹකු ලගඹ්ද භහ ගගල් 2,000ක් 

වළලිහ ග්ද. දළ්ද තමු්දනහ්දගේරහගේ ප්රනගේලගආත් ගගල් විලහර 

ප්රනභහණඹක් වදහ ිනගඵනහ ග්ද. ගගල් වළදීභ ඳ ්ද ගත්ගත් 

ඹහඳනගඹ්ද. අිළ පුංික කහරගආ ඉගගන ගත්ගත්ත් ඔඵතුභ්දරහගේ 

ගුරුරු්දගග්ද ග්ද. ඉින්ද අගේ ිනබුණු ගන ගභොකක්ද? ග  

ගන ඇින කය්දන ඹ්දග්ද තනිකයභ ගේලඳහරනාගඹෝ.  

භහ ශෙ ිනගඵනහ, ංඛාහ ගල්ඛන රීහිඳඹක්. Army එගක්ද 

භළනපු ඉඩ  ප්රනභහණඹ ගභහි ිනගඵනහ. ඹහඳනගආ අක්කය 

1,667.1ක් භළනරහ ිනගඵනහ. රීලිගනොච්ිකගආ අක්කය 7,315.8ක් 

භළනරහ ිනගඵනහ. මුරිනේර අක්කය 4,627.52ක් භළනරහ 

ිනගඵනහ. වුනිඹහගේ අක්කය 4,671.75යි, ඳර්චස 18ක් භළනරහ 

ිනගඵනහ. භ්දනහයග  අක්කය 4,623.5යි, රූඩ් 3යි, ඳර්චස 101ක් 

භළනරහ ිනගඵනහ. Total එක අක්කය 22,904.95යි. ඉින්ද ග හ 

භළනරහ ිනගඵ්දග්ද වමුදහ  ගගන ඹ්දන ගනොගයි. භහ 

ද්දනහ, වමුදහ ගළන. යුේධඹ  ඉසගල්රහ 1970 න ගකො  

වමුදහගේ සිටිගආ 9,000යි. ඊ  ඳසගේ වමුදහ  ගදරක්ඹක  

ආ්දන ගණනක් ඵහ ග්දන සිේධ වුණහ. 1,65,000ක ඳභණ 

ළදිපුය ිළරික් වමුදහ  ඵහ ග්දන සිේධ වුගණ් අිළ නිහ 

ගනොගයි; ප්රනබහකය්ද නිහයි; ජහිනහදඹ නිහයි; ගනභ යහජාඹක් 

ඉල්රහ සිටීග  ප්රනලසනඹ නිහයි.  

දළ්ද ඵර්දනගකෝ අගේ ප්රනධහන ගංගහ්ද රීහිඳඹක් ගර්දග්ද 

ශ්රී  ඳහද ක්දගේ ඉරහ ග්ද, මරහනහරූඪ ගරු භ්දත්රීාතුභනි. ශ්රී  ඳහද 

ක්දගේ ඉරහ තභයි ග  ජරඹ එ්දග්ද. භවළලි ගෙ මුහුද  

ළග ්දග්ද ්රිිකුණහභරගඹ්ද. අිළ හිතමු, දළ්ද ඒ ග ගේ ලූගරක් 

ඉ්දනහ රීඹරහ. ඌ ඳශහත් බහ කීඹක් ඳසු කයරහ ඹනහද? 

එතගකො  ග  ලූරහ අයිින කහ ද? -බ්රமසීරගආ සිටිඹහ, ලූරහ ඩහ 

සිල්හ  රීඹරහ ජනහධිඳින ගකගනක්- ග  ලූරහ ඹ්දග්ද ගෙ යු ගේ. 

ග  ලූරහ ගෙ යු ගේ ගිඹහභ ග  පුංික යගට් උ  ගේ අයිිනඹ රීඹ්දග්ද 

ගකොගවොභද? ඉින්ද ග හ ළරැයුයි. 

දළ්ද ඳශහත් බහ ඵරතර ඉල්රනහ, ඉඩ  ඵරතර ඉල්රනහ, 

ගඳොලිස ඵරතර ඉල්රනහ. ගභොනහද ඵරතර? ඔඵතුභ්දරහ 

ඉල්ර්දන ඕනෆ, ංර්ධන ඵරතර. අඳ  ග  හගේභ ංර්ධනඹ 

ගද්දන රීඹරහ ංර්ධන ඵරතර ඉල්ර්දන ඕනෆ. ඵසනහහිය 

ඳශහත  සිඹඹ  12ක් ංර්ධනඹ කයේදී උතුය  සිඹඹ  22ක් 

ංර්ධනඹ කයරහ ිනගඵනහ. දළ්ද ජනතහ වමුදහ  ආයර්හද 

කයන කහරඹක් ඇවිල්රහ ිනගඵනහ. ඒ ප්රනගේලගආ සිටින වමුදහ , 

"අිළ ශෙ ඉ්දන. ඹ්දන එඳහ. දළ්දභ භ ඹ්දන එඳහ. අඳ ආයක්හ 

කය ග්දන" රීඹන තත්ත්ඹ  ඒ ජනතහ ඳත් ගරහ ිනගඵනහ.  

තමු්දනහ්දගේරහගේ ආයක්හත්  ඒ  ගගොල්ගරෝ තභයි ග  

දසර රඵහ ගද්දග්ද. වළඵළයි ඒ ගගොල්ගරෝ ප්රනලසනඹක් ආගොත් 

විතයයි එ්දග්ද.  නළත්න  ඇතුශ  ගරහ ඉ්දනහ. ඒ 

ගගොල්ර්ද    යගට් ංර්ධනඹ වහ උදවු  කය්දන  ගනහ. 

නික  ඉ්දන ඵළවළග්ද.  එශලු ටිකක් ්දන  ඕනෆ.  ඳහයල් 

වද්දන ේභ දහඹකත්ඹ ගද්දන   ඕනෆ. ඒ ගගොල්ර්ද නික   

ිනඹ්දන ඵළවළ ග්ද.  යුේධගඹ්ද ඳසගේ රුසිඹහ   ඉක්භනි්ද 

ංර්ධනඹ  කය්දන ඳහවිච්ික කගශේ වමුදහ. උදහවයණ අය ගගන 

ඵර්දන.  එභ නිහ තමු්දනහ්දගේරහගේ තී්දලි තීයණ ගළන - 
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ඳහර්ලිග ්දතු 

මරහනහරූඪ භ්දත්රීාතුභහ 
(மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

Hon. Minister, you have only one more minute. 

 
ගරු ෆීලික්ස ගඳගර්යහ භවතහ 
(ரண்தைறகு  தேலிக்ஸ் ததஜர) 

(The Hon. Felix Perera) 

මරහනහරූඪ ගරු භ්දත්රීාතුභනි, පුළු්ද න  ත සුළු 

ගරහක් ගද්දන.   

ග  යගට් නළින ප්රනලසන ඇින කය ගගන ිනගඵන ඵ අඳ 

රීඹ්දන   ඕනෆ. ග  ගඹෝජනහත් එච්චය ගවො ගඹෝජනහක් 

ගනොගයි. ගභොකද එගවභ ප්රනලසනඹක් නළවළ. එකභ ගඳොදි  ප්රනලසනඹක්  

ිනගඵනහ. දළ්ද අඳ ද්ර විඩ ජනතහ ඳයුංික කයහ ිනගඵනහ. භහ 

ප්රනලසනඹක් අව්දන ද? ජහිනහදී ගනොන ප්රනලසනඹක්. 

තමු්දනහ්දගේරහ සිංවර කී ගදගනකු  ඳයුංිකඹ  ඉඩ දී ිනගඵනහ 

ද එගවේ? එක්ගකගනක්ත් ඵර්දන රීඹ්දන. එක්ගකගනක්ත් 

නළවළ. අඳ ද්ර විඩ ජනතහ ගගන ගිහි්ද ඳයුංික කයනහ. අය 

භළණික්ෂහ  එගක් හි පු කට්ටිඹ ඳයුංික ගකගයේහ. භහත් ඒක  

ගිඹහ. නමුත් තමු්දනහ්දගේරහ ඉඩ ගදනහ ද? ගත්රහග  

නීිනඹක් දහරහ,  ගභොනහද නීින  දහරහ  ඒක තභ්ද  භ අයිින කය 

ගත් භූමි ප්රනගේලඹක් විධිඹ  ඳහවිච්ික කය්දන ඹ්දග්ද. එගවභ 

ගවො නළවළ. තමු්දනහ්දගේරහගේ භ්දත්රීාරු -අගේ ගදභශ 

ගවෝදය භ්දත්රීාරු- කළනඩහගේත් ඉ්දනහ, එංගර්දතගආත් 

ඉ්දනහ, ගරෝකගආ භ ඉ්දනහ. ඒ ය ර එගවභ ප්රනලසනඹකුත් 

නළවළ. එගවේ ඉඩ  ඵරතර ඉල්ර්දග්දත් නළවළ, ගඳොලිස ඵරතර 

ඉල්ර්දග්දත් නළවළ. ඉල්රන තයභක් ගභගව්ද තභයි 

ඉල්ර්දග්ද. අඳ එක ජහිනඹක් විධිඹ   ක යුතු  කය්දන  ඕනෆ. 

ගනභ යහජාඹක් ඉල්රනහ න  ඉල්ර්දන ිනගඹ්දග්ද 

තමිල්නහක්ග්ද. තමිල්නහක්ග්ද ඉල්ර්දන  ගකෝ. ළදි ිළරික් 

ඉ්දග්ද එගව ග්ද. එගව ඉල්ර්දග්දත් නළවළ. ගභගව 

ඉල්ර්දග්ද ඇයි? ගභගව ගභොනහ ග්දන ද? ගභගව එක  ඉ්දන 

ඕනෆ. භගේ ගඳෞේගලික භතඹ ග කයි. ගභගව අඳ  ්දන ඉඩ  

ඇත්ගතත් නළවළ ග්ද මරහනහරූඪ ගරු භ්දත්රීාතුභහ. උතුරු 

ප්රනගේලගආ තභයි ඉඩ  ටික ිනගඹ්දග්ද. ඉින්ද රහ අඳ   ක්දන 

ගද්දන ගකෝ. අිළ ක්දන  ගකෝ. නිසඳහදනඹ බහය ග්දන ගකෝ. 

ලූනු ටික, අර ටික, මිරිස ටික  නිසඳහදනඹ බහය ග්දන ගකෝ. ඇයි, 

අඳ විගේල ය ලි්ද ගේ්දග්ද? අ්දන ඒ විධිඹ  ක යුතු 

කගශොත්, අගේ ල්ලි ටික ඔඹ ගගොල්ර්ද  ඇයුරහ ඹහවි. 

ඔඹගගොල්ගරෝ ගඳගවොත් ගේවි. ඔඹගගොල්ර්ද  ඒ විධිඹ  

ක යුතු  කය්දන  පුළු්ද.  

 
මරහනහරූඪ භ්දත්රීාතුභහ 
(மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 
Hon. Minister, please wind up now. 

 
ගරු ෆීලික්ස ගඳගර්යහ භවතහ 
(ரண்தைறகு  தேலிக்ஸ் ததஜர) 

(The Hon. Felix Perera) 
මරහනහරූඪ ගරු භ්දත්රීාතුභනි, අහන ලගඹ්ද භහ  ග  

කහයණඹ විතයක් රීඹ්දන .  ක්දක්දතුගර්, භහවිඩපුය  

ගකෝවිර ප්රනගේලගආ, ගඳෝදනහලර ප්රනගේලගආ, ගත්තහංකුර  

ප්රනගේලගආ  අධිආයක්ක  කරහඳඹ ඉත් වීගභ්ද  ඳසු  නළත 

ජනතහ  ඒ ප්රනගේල විෘත කය දී ිනගඵනහ.   

දමගකොරඳටුග්ද  ිනබු "අේගඵෝ" නහවික වමුදහ  කවුය 

එතළනි්ද ඉත් ගකො  මුහුද   ආ්දනඹ   ගගන ගිඹහ. ඉරහලි  

ගඳොලිස සථහනඹ  වහ නිහ රීහිඳඹක් බහවිත කයනහ.  ඉසය 

ප්රනබහකය්ද ගිහි්ද ඳළනරහ  ගදභශ මිනිසු්දගේ නිහ ටික තභයි  

ගත්ගත්. අලුගත්ද ගගල් වළලිගේ නළවළ. දළ්ද වමුදහ කෆ ේ වදහ 

ිනගඵ්දග්දත්  එල්ටීටීඊ වමුදහ කෆ ේ ිනබිච්ච තළනභයි. එතළනයි 

අගේ වමුදහ ඳයුංික ගරහ ිනගඵ්දග්ද. ඒ ගගොල්ගරෝ වදපු එක  

අගේ වමුදහ ගිහි්ද ඳයුංික ගරහ  ිනගඵනහ. ඒ ගගොල්ගරෝ ගිහි්ද 

අලුගත්ද වදරහ නළවළ. නමුත් ඒ ගගොල්ගරෝ දළ්ද ග  කවුරු අත් 

වළයරහ ඹ්දන කළභළිනයි. ටිගක්ද ටික ංර්ධනඹ ගේදී ඒහ අත 

වළය  ඹ්දන ඒ ගගොල්ර්ද ක යුතු කයනහ.  

 
මරහනහරූඪ භ්දත්රීාතුභහ 
(மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 
Hon. Minister, please wind up.  
 
ගරු ෆීලික්ස ගඳගර්යහ භවතහ 
(ரண்தைறகு  தேலிக்ஸ் ததஜர) 

(The Hon. Felix Perera) 

එ ගේ න  භහ මී  ඩහ කථහ කය්දග්ද නළවළ.   

ඉරහලි ගඳොලිස සථහනඹ වහ බහවිත කශ නිහ  රීහිඳඹක් 

අයි්ද කශහ.  ඳ්දඩිනරිපු ග්රාහභ නිරධහරි ග , ඳ්දඩිනරිපු J  146,  

ආර්. කනගයත්න  නභළත්තහ තභහගේ  ඉඩභ රු.68,75,000ක  

ගඳොීයසිඹ  විකුණහ  ිනගඵනහ. ගඳොීයසිඹ  ල්ලි දීරහ අයගගන 

ිනගඵ්දග්ද.  ගඳොීයසිඹ අත් ඳත් කය ගළනීභක් ගනොගයි ග්ද, මිර 

දී ගළනීභක් කය ිනගඵ්දග්ද.  

ගරු විජිත ගවේයත් භ්දත්රීාතුභහගේ කථහගේදී ළලිගේරිඹ සිේධිඹ 

ගළන රීඹමි්ද ආයක්ක ගල්ක තුභහ අණ  ලි්දනහඹ රීේහ.  ඒක 

 පර්ණ මුහක්.  අණ  ලි්දනහඹ රීඹ්දන ඒ ගරු භ්දත්රීාතුභහ  

අයිිනඹකුත්  නළවළ. දළ්ද ඳමේක්ණඹක් කය ගගන ඹනහ. ග  ගරු 

බහ ගනොභෙ ඹහ ිනගඵනහ.  ඒ ගළන  භහ තය ගආ  විගයෝධඹ 

ඳශ කයමි්ද එඹ වළ්දහඩ් හර්තහග්ද අයි්ද කය්දන ඹ රීඹහ 

ඔඵතුභහගග්ද ඉල්රහ සිටිනහ.  

 
මරහනහරූඪ භ්දත්රීාතුභහ 
(மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member)  
මීශෙ  කථිකඹහ රලිත් යුහනහඹක  නිගඹෝජා ඇභිනතුභහ.  
 
[අ. බහ. 5.49] 

 
ගරු රලිත් යුහනහඹක භවතහ (ගෞඛා නිගඹෝජා 
අභහතාතුභහ) 
(ரண்தைறகு னலித் றசரரக்க - சுகரர தறற அமச்சர்) 

(The Hon. Lalith Dissanayake - Deputy Minister of Health) 
මරහනහරූඪ ගරු භ්දත්රීාතුභනි,  "භහි්දද ික්දතනඹ ඉයුරි 

දළක්භ" ගඳොගත් 48 න ිළටු  ගත  භහ  ඔඵතුභහගේ අධහනඹ 

ගඹොමු කයනහ.  

එහි ගභගේ ව්ද  කය ිනගඵනහ:  

"එක්ගේත් භවුබිභක් -  එක්සිත් ජහිනඹක්  

නළ ගෙනහිය ගභ්දභ උතුරු ඳශහගත් ද ඳශහත් බහ භළිනයණඹ ගකටි 

කරක් ඇතුශත ඳත්හ වමුලි්දභ ප්රනජහත්ද්රාහඹ සථහිළත කය්දගනමි." 

මරහනහරූඪ ගරු භ්දත්රීාතුභනි, එක්ත් ජනතහ නිදවස 

්දධහනගආ භ්දත්රීායඹකු වළටිඹ  භහ ආඩ ඵයගඹ්ද අද ග  ගරු 

බහගේ දී  රීඹ්දන කළභළිනයි,  භහි්දද ික්දතනඹ ඉයුරි දළක්භ 

ඹ ගත් අගේ අිනගරු භහි්දද යහජඳක් ජනහධිඳිනතුභහ රීඹපු ගේ 

ඒ ආකහයගඹ්දභ ඉටු කය ිනගඵන ඵ. ගරු ජිත් ගප්රනේභදහ 

භ්දත්රීාතුභහ වළභ දහභත් භහි්දද ික්දතනඹ ගළන කථහ කයමි්ද ප්රනලසන 

අවනහ. භහි්දද ික්දතනගආ ව්ද ගේල් සිලි ගරහ නළවළ යි 
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රීඹරහ එතුභහ රීඹනහ. ග ක තභයි ළදගත්භ ගේ. "නළ ගෙනහිය 

ගභ්දභ උතුරු ඳශහගත් ද ඳශහත් බහ භළිනයණඹ ගකටි කරක් 

ඇතුශත ඳත්හ වමුලි්දභ ප්රනජහත්ද්රාහදඹ සථහිළත 

කය්දගනමි." එල්ටීටීඊ ංවිධහනඹ විසි්ද මිනී භයනගකො , ඔවු්ද 

මිනීභරු්ද රීඹරහ  ඳ්දද්ද භ්දත්රීාතුභහ කදහත් රීේගේ 

නළවළ. ප්රනබහකය්ද මිනීභරුහ රීඹරහ අිළ අදත් රීඹනහ; ගව ත් 

රීඹනහ. එදහ ප්රනබහකය්ද ජීත් ගරහ සිටින කහරගආත් අගේ ජීවිත 

ගළන බඹ නළින අිළ ඒක රීේහ. අද ප්රනබහකය්ද ජීතු්ද අතය නළින 

කහරගආත් අිළ ඒක ග  ගරු බහගේ රීඹනහ.  

අද අිළ  නිදවගේ ජීත් ්දන පුළු්දකභ රළබිරහ 

ිනගඵ්දග්ද, භහි්දද යහජඳක් ජනහධිඳිනතුභහ ඒ  මිනීභරු එල්ටීටීඊ 
්රාසතහදඹ, එගවභ නළත්න  ප්රනබහකය්දග්ද ්රාසතහදඹ ග  යටි්ද 
තුය්ද රීමේභ නිහයි.  ගරු  ඳ්දද්ද භ්දත්රීාතුභනි, "එල්ටීටීඊ 
ංවිධහනගආ ප්රනබහකය්දගේ ්රාසතහදගඹ්ද උතුරු නළ ගෙනහිය 
ජනතහ මුදහ ගගන, ප්රනජහත්ද්රාහදඹ අගඹ කයන ඳඩංගුක් තුශ 
කිනයඹ ගව්දන;  අය එල්ටීටීඊ තුක්කු  ඹ  ්දග්ද නළින 

කිනයඹ ගව්දන අයිිනඹ අද උතුරු නළ ගෙනහිය ජනතහ  රඵහ 
ලි්දන භහි්දද යහජඳක් ජනහධිඳිනතුභහ  භහ සතුින්දත නහ" 
රීඹරහ පුළු්ද න  රීඹ්දන. ඔඵතුභහ එගවභ රීඹ්දග්ද නළවළ. 
ඇයි? ඒක රීඹ්දන ඵළරි ඹ රීසි ඳළරීළීභක් ඔඵතුභහගේ වද තුශ 
තභත් ිනගඵනහ.  අ්දන ඒ නිහ ඔඵතුභහගේ වදත තුිත්ද 
භහි්දද යහජඳක් ජනහධිඳිනතුභහ ගළන එභ චනඹ රීඹ්දන 
ඵළරිතහක් කල් ඔඵතුභහ ජහිනහයුගඹක් නහ මි ඔඵතුභහ ළඵෆ 
නහ ඹකගඹක් ්දග්ද නළවළ, භ්දත්රීාතුභනි.  

එදහ අවි ගත් නහඹකඹතු තභයි ග  විනහඹගමුර්ින මුයලිදය්ද 

නිගඹෝජා අභහතාතුභහ. අද එතුභහ ප්රනජහත්ද්රාහදඹ  ිළවි අඳත් 

භෙ සිටිනහ. ග  යගට් සුළු ජහතී්ද, භව ජහතී්ද රීඹරහ නළවළ, 

ග  යගට් ජීත් ්දග්ද එකභ  ජහිනඹක්  ඵ අිනගරු භහි්දද 

යහජඳක් ජනහධිඳිනතුභහ එදහ ග  ගඳොශ ඉමරහ රීේහ. ඒ නිහ 

අිළ ඔක්ගකොභ එකභ ජහිනඹක් ගරු භ්දත්රීාතුභනි. ඒ නිහ ග  යගට්  

ඔක්ගකොභ ඉඩ ර අයිිනඹ අිළ සිඹලු ගදනහ භ ිනගඵනහ. ග  

ඉඩ  ඔක්ගකොභ ශ්රී  රහංරීකඹ්ද  අයිිනයි. ඳසු ගිඹ යුේධඹ ඳළළින 

කහරගආ අගේ වමුදහර, ඵළංකුර, ගනොගඹක් ආඹතනර ගේඹ 

කයපු අඹ, ළඩ අ්ද ගරහ ගකෝච්ිකගඹ්ද ගගදය ගිඹ මිනිසසු  

ප්රනබහකය්දගේ එල්ටීටීඊ ගඵෝ ඵඹ  වසුගරහ මිඹ ගිඹහ. එදහ භව 

ඵළංකුගේ යක්හ කයපු අ භහ ගගදය එනක්ද දරුහ ඵරහ ගගන 

සිටිඹහ. නමුත් අ භහ ගගදය ආගේ නළවළ. භව ඵළංකුගේ ිළිළරුණු 
කුරිරු එල්ටීටීඊ ගඵෝ ඵගඹ්ද මිඹගගොස ිනබුණහ.  නමුත් ග  යගට් 

ජනතහ ගිහිල්රහ ළල්රත්ගත් ජීත් න ද්ර විඩ ජහිනකඹ්ද 

භළරුගේ නළවළ ග්ද. කදහත් ශ්රී  රහංරීක සිංවර මිනිසසු එගවභ 

කගශේ නළවළ. ඒ අඹ ජහිනහදඹ ළිළරුගේ නළවළ. ඒ තයභ  ඒ අඹ 

එදහ ඉසිලිභත් වුණහ. භව ඵළංකු ගඵෝ ඵඹ පුපුයණ ගරහගේත් භහ 

සිටිගආ ගකොශම. භහ මිනිත්තුක කහරඹරී්ද ඒ ගඵෝ ඵගඹ්ද 

ගේරුගණ්. ඒ අසථහගේ භහ සිටිගආ ගු්ද වමුදහ මරසථහනඹ 

ආ්දනගආ. ඊ  එවහ ඳළත්ගත්ද තභයි ගඵෝ ඵඹ ිළිළරුගණ්. ඒ 

ගඵෝ ඵගඹ්ද මිඹ ගිඹ අඹගේ මිනී අයගගන ඹනහ  දළක්කහ. 

නමුත් එදහ සිංවර මිනිසසු ගිහිල්රහ ළල්රත්ගත් ඳයුංික ද්ර විඩ 

ජනතහ  ඳවය ලි්දග්ද නළවළ.   

එගවභ න  ළල්රත්ගත් ඉඩ  අයිින කහ ද? ඒ ද්ර විඩ 

ජනතහ  එහි ඳයුංික ්දන පුළු්ද න , අඳ  ඹහඳනඹ  ඹ්දන 
ඵළරි ඇයි? ඒ නිහ ග  ඉඩ ර  සීභහ භහයි  දභ්දන එඳහ. ග  ය  
අිළ සිඹලු ගදනහ භ අයිිනයි. භගේ දරුහ  හගේභ ඔඵතුභහගේ 
දරු්ද ත්, මුනුබුය්ද ත්,  භධාභ ඳශහත  ඇවිල්රහ ඳයුංික 
ග්දන අයිිනඹ ිනගඵ්දන  ඕනෆ. ඒ හගේභ අගේ දරු්ද ත් 
ඹහඳනඹ  ඹ්දන අයිිනඹ ිනගඵ්දන  ඕනෆ. ඒක තභයි ග  යගට් 
අයිිනඹ.  

මරහනහරූඪ ගරු භ්දත්රීාතුභනි, ආණ්ක්රමභ ාසථහ ඹ ගත්  

ජනහධිඳිනයඹහගේ ඵරතර වහ කහර්ඹ ිළිතඵ භහ ඔඵතුභහගේ 

අධහනඹ  ගඹොමු කය්දන  කළභළිනයි. ආණ්ක්රමභ ාසථහගේ 

33 (ඈ) ඹ ගත් ගභගේ ව්ද නහ:  

"....ජනහධිඳිනයඹහ  නීිනගඹ්ද නිඹභ ඇත්තහ ව නළතගවොත් ඵරඹ 

ඳළමේ ඇත්තහ ව ද ඉඩකඩ  වහ නිලසචර ගේඳශ ප්රනදහනඹ රීමේග  දී ගවෝ 

ඳයහ දීග  දී ඒ  ඵ්දධ ප්රනදහන ඳ්රාර වහ ඳළරු  ඳ්රාර යහජා මුද්ර හ 

තඵහ අත්්ද රීමේභ  ද යහජා මුද්ර හ තළබිඹ යුතු ගනත් ෆභ ගල්ඛනඹක 

භ යහජා මුද්ර හ තඵහ අත්්ද රීමේභ  ද ඵරඹ ඇත්ගත් ඹ;" 

එතගකො  ගන කහ ත් ගනොගයි, එඹ අගේ 

ජනහධිඳිනතුභහ  අයිින කහර්ඹඹක්.  ගභභ ආණ්ක්රමභ ාසථහ 

ඹ ගත් කිනයඹ ගහ විධහඹක ජනහධිඳිනයගඹක් ඳත් කයගගන 

ිනගඵනහ. එගවභ න  ඒ ජනහධිඳිනයඹහ  තභයි ග  කහර්ඹඹ 

අඹත් ්දග්ද. හුෙහක් අඹ දවතු්දන ආණ්ක්රමභ ාසථහ 

ංගලෝධනඹ ඹ ගත් යජගආ ඉඩ  ලිඹහ ඳයුංික රීමේභ ගළන කථහ 

කයනහ. ආණ්ක්රමභ ාසථහගේ ඳරිියස ඹ II හි ඉඩ  ව 

ඉඩ ර ඳයුංික කයවීභ ඹ ගත් ගභගේ ව්ද නහ:  

"යජගආ ඉඩ  ජනයජඹ තු යුග භ ඳළිනඹ යුතු අතය, 33(ඈ) 

ාසථහ අනු වහ' 

ඒ රීඹ්දග්ද භභ අය කලි්ද ව්ද කශ ාසථහ  අනුයි.   

එහි තලිය ත් ගභගේ ව්ද ගනහ: 

'එභ කහයණඹ ඳහරනඹ ගකගයන ලිඛිත නිිනඹ  අනු එභ ඉඩ  ඵළවළය 

කශ වළරීඹ." 

එතගකො  ග  ඉඩ  ඵරතර අගේ අිනගරු ජනහධිඳිනතුභහ  -  

ග  ය  ඳහරනඹ කයන අගේ නහඹකඹහ  - ිනගඵනහ. එභ නිහ ඒ 

ඵරතර ආඳසු ඇදරහ ග්දන , එගවභ නළත්න  ගනස කය්දන  

අලාතහක් නළවළ. ග  ය  ඳහරනඹ වුණහ; ග  ය  ඳහරනඹ 

කශහ. ග  යගට් ඳශහත් බහ ඵරතර ිනබුණහ. නමුත් අඳ  

අලාතහක් නළවළ. ගේ.ආර්. ජඹර්ධන ජනහධිඳිනතුභහ  

දවතු්දන ආණ්ක්රමභ ාසථහ ංගලෝධනඹ ගගනහගේ ග  යගට් 

ඇඳිරි නීිනඹ දභරහ.   

එතුභහ ග  ආණ්ක්රමභ ාසථහ ඹ ගත්, ඒ වහ 

අධිකයණඹ  ගිහිල්රහ අධිකයණගආ අනුභළිනඹ ගත්ගත් නළවළ. 

එගවභ න  ඒ ගළනත් ඔඵතුභ්දරහ කථහ කය්දන. එගවභ න  ග  

ප්රනලසනඹ ග  යගට් හකච්ඡහ විඹ යුතුයි.  

ඉ්දයුඹහ  ඳශහත් ගඳොීයසි අලා ග්දන පුළු්ද. නමුත් ග  

පුංික ය   ඳශහත් ගඳොීයසි අලා නළවළ. ගභොකද, ගභගවේ හක් 

රීේහභ ඹහඳනඹ  ඇගවනහ. ග ක ගඳොදි ය ක්.  ඉින්ද අඳ  

ඕනෆ ඒහ ගනොගයි.  ඳ්දද්ද භ්දත්රීාතුභනි, ඔඵතුභහ අද කථහ 

කය්දන ඕනෆ ඉඩ  අයිිනඹ ගළන ගනොගයි, ග  යගට් ජනතහ  

අිළ තවවුරු කය ලි්දනු ප්රනජහත්ද්රාහදී අයිිනඹ ගළනයි. එදහ ඔගේ 

උතුගර් ජනතහ  තභ්දගේ දරුහත් එක්ක එක  ඵත් ක ක් 

ක්දන ඵළරි වුණහ. ඇයි ඒ? ප්රනබහකය්දගේ මිනිසසු -වමුදහ-

ඇවිල්රහ, ගඵල්ගල් ඹනයිඩ් කයර ඵළරහ, ඒ තරුණ දරුහ 

අයගගන ගිඹ නිහ. ඔගේ උතුගර් දළරිඹ්ද අවුරුලි ගදොශව, දවවතය 

ගන ගකො  ගදභහිළඹ්ද  විහව කය ලි්දනහ. ඇයි ඒ විහව කයරහ 

ලි්දග්ද? ඒ ගළවළනු දරු්ද ප්රනබහකය්දගේ වමුදහ  අයගගන ඹන 

නිහ. අහු වුණ ඒ ගකොටි ගඵිතඹක් විසතය කයරහ ලි්දනහ, ඒ 

ක යුතු කගශේ  ගකොගවොභද රීඹන එක. එගවභ න  ඇයි අද 

ඔඵතුභහ ඒ ගළන කථහ කය්දග්ද නළත්ගත්? ඇයි, අද ඔඵතුභහ ඒ 

නිදව ගළන කථහ කය්දග්ද නළත්ගත්? ප්රනබහකය්ද  උතුගර් 

ජනතහගග්ද ප්රනජහත්ද්රාහදඹ උලියහ ගත්ත නිහ උතුගර් 

ජනතහ  ඡ්දදඹක් ගද්දන, ඒ ගදභේිළඹ්ද  තභ දරු්ද එක්ක 

එක  ඵත් ක ක් ක්දන ඵළරි තත්ත්ඹක් ිනබුණහ. ප්රනබහකය්දගේ 

මිනීභරු ්රාසතහදඹ ඳළළින කහරගආ හගේ ගනොගයි, අද භහි්දද 

යහජඳක් ජනහධිඳිනතුභහගේ කහරගආ ග  සිඹලු නිදව උතුගර් 
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ඳහර්ලිග ්දතු 

ජනතහ  ඇින ගරහ ිනගඵනහඹ රීඹන  කහයණඹ රීඹ්දග්ද 

නළතු, ඔඵතුභහ ඉඩ  ගළන ගඹෝජනහක් ගගනළත් දළ්ද ග  

ඳිනන ඹවඳත් තත්ත්ඹ ව්දන වදනහ.  

අිළ ය   ආදයඹ කයන මිනිසසු.  ඳ්දද්ද භ්දත්රීාතුභනි, අද 

ඔඵතුභහ ඔතළන ඉ්දග්ද භවජනඹහ ඳඩංගුක් අසගේ  සි  කිනයඹ 

ගවපු ප්රනජහත්ද්රාහදී නීිනඹ අනුයි. එගවභ නළතු ප්රනබහකය්දග්ද 

නීිනඹ අනු ගනොගයි. නමුත් ඔඵතුභහ එදහත් ඒ නිදව 

ගනුග්ද කථහ කගශේ නළවළ, අදත් කථහ කය්දග්ද නළවළ. අිළ ඒ 

ගළන කනගහටු ගනහ.  

භභ ත ගදඹක් රීඹ්දන ඕනෆ. "කයුර්ගහභර්  ඹහඳනගආ ඉඩ  

අයිිනඹ ත්භ්ද හිමිකරු්ද   ඳය්දන ශ්රී  රංකහ නීිනඹ..." 

ඹනුග්ද පුතක් ිනගඵනහ. දළ්ද කයුර්ගහභර් ාහතී්ද උහවිඹ  

ඹනහ, ඉඩ  අයිිනඹ ග්දන. එගවභ ඹන ගකො  අගේ ගරු 

 ඳ්දද්ද භ්දත්රීාතුභහ ග  ගරු බහ  ගඹෝජනහක් ගගගනනහ, 

ඉඩ  අයිිනඹ ගළන. ඉින්ද ග  හගේ කුභ්ද්රාණ තභයි 

ිනගඵ්දග්ද. කයුර්ගහභර් ඇභිනතුභහ භළරුගේ කවුද? එල්ටීටීඊගඹ්ද. 

අමිර්තලිංග  භළරුගේ කවුද? එල්ටීටීඊගඹ්ද. 1976 දී 

ප්රනජහත්ද්රාහදඹ  විරුේධ ප්රනබහකය්ද ඳශමු න ගදි උණ්ඩඹ 

ිනේගේ කහ ද? ඹහඳනගආ නගයහධිඳින, ශ්රී  රංකහ නිදවස ඳක්ගආ 

ලිගයඹේඳහ .  එදහ තභයි ග  යගට් ප්රනජහත්ද්රාහදඹ  කණ ගකොකහ 

වළඬුගේ. ප්රනජහත්ද්රාහදඹ  එගයහි තුක්කු ගත්ගත් එදහ තභයි.   

අද ළලිගේරිඹ සිේධිඹ ගළන කථහ කයනහ. මරහනහරූඪ ගරු 

භ්දත්රීාතුභනි, ළලිගේරිඹ සිේධිගආදී ඒ  ජනතහ ිළට් නිගආ උඳහ 

කශහ.  වහමුලිරුගෝත් උඳහ කශහ. ජනතහ එතළන උඹහගගන 

කෆහ. එච්චයයි ප්රනලසනඹ  ිනබුගණ්. නමුත් ජනතහ විමුක්ින 

ගඳයමුගණ් ගකො ක් ඳසු බිග  ඉගගන ග  ප්රනලසනඹ දළක්කුහ, 

ඉසයව . එතළන ිනබුණු කුභ්ද්රාණඹ ගභොකක්ද? අද ඵළසිල් 

යහජඳක් ඇභිනතුභහ ග ඳව යුස්රිික්කගආ විලහර ළඩ ගකො ක් 

ඉටු කයරහ ිනගඵනහ. ඒක නළවළයි රීඹරහ කහ ත් රීඹ්දන 

ඵළවළ. ගේලඳහරන අධිකහරිඹ වළටිඹ  ගවො නහඹකත්ඹක් දීරහ 

ිනගඵනහ. දළ්ද ගභතළන  ගව්දන ග  ගගොල්ගරෝ විවිධ 

කුභ්ද්රාණ ගවේහ. එදහ ඵළසිල් යහජඳක් ඇභිනතුභහ එතළන 

හකච්ඡහක  එක්ක ගිහිල්රහ, ගකොගවොභ වරි ගඵෝ ඵඹක් ගවෝ 

ගභොකක් වරි දහරහ එතුභහගේ ආයක්ක නිරධහරි්ද රේහ 

ගද්දගනක් තු්ද ගදගනක් භයහ ගත්තහ න  රීඹයි, " ඔ්දන 

යහජඳක්රහ ග ඳව ත් ඇවිල්රහ මිනී භළරුහ" රීඹරහ. ඒ 

කුභ්ද්රාණඹ තභයි  ිනබුගණ්. නමුත් ඒ කුභ්ද්රාණඹ ජඹග්රාවණඹ 

කය්දන ව ඵ වුගණ් නළවළ. ගභළනි කුභ්ද්රාණ තභයි ිනබුගණ්. 

ඒහ කය්දන තභයි ඕනෆකභ ිනබුගණ්. ග  ප්රනලසනඹ  විඳුභ දීභ ඒ 

තය  ප්රනලසනඹක් ගනොගයි. ඒක  යජඹ ඵළවළයි රීඹරහ රීේගේ 

නළවළ. ඒ ෂළක් රිඹ ව්දන උහවි ගිහි්ද ිනබුණහ. ඉින්ද ඇයි ග  

වයුසසිඹ? ඒ නිහ ග  ප්රනජහත්ද්රාහදී යගට් සිලි න ග  කුභ්ද්රාණ 

ගළන අිළ කල්ඳනහ කය්දන ඕනෆ මරහනහරූඪ ගරු භ්දත්රීාතුභනි.  

1976 ඳළළින ගනොඵළඳි මුළුග්ද ඳසගේ ය ල් 54ක 

නහඹකඹ්ද ගග්දරහ ගව  අනිේදහ ග  යගට් මුළුක් 

ඳත්්දන ඹනහ. ග  යහජා නහඹකඹ්දගේ ඳළමිණීභ ය   

අලායි. අවුරුලි 33ක් ිනසගේ ්රාසතහදගඹ්ද ඵළ  කෆ, 

්රාසතහදඹ යජ කයපු ය ක දළ්ද ප්රනජහත්ද්රාහදඹ ිනගඵනහඹ 

රීඹන එක අිළ ගරෝකඹ  ගඳ්ද්දන ඕනෆ. එගේ  ගඳ්ද්දන 

ය ල්  54ක් ගග්ද්දන වදන ගකො  ගභොකක්ද කය්දග්ද? 

තළනි්ද තළන ග  විධිගආ උඳහ කයනහ. යිනඤසඤඹක් වළය, 

ගඵෝ ඵඹක් පුපුය්දග්ද නළින ය ක අද ඔවු්ද උත්හව කයනහ 

මරහනහරූඪ ගරු භ්දත්රීාතුභනි, ග  හගේ විවිධ ගේ කයරහ, 

උේගඝෝණ කයරහ ග  ය  ගනෝදසු්ද රීඹරහ ගරෝකඹ  

ගඳ්ද්දන. ඒ නිහ අිළ ග  තත්ත්ඹ ජනතහ  රීඹ්දන ඕනෆ. 

අවුරුලි 33ක් ිනසගේ අිළ දළක්කහ, ග  කුරිරු යුේධගආ ලහඳඹ. 

උතුයත් එගවභයි, දකුණත් එගවභයි, අිළ සිඹලු ගදනහභ ග  

ලහඳගඹ්ද ලික් වි්දදහ. ඔඵතුභ්දරහ ඒ ගළන කල්ඳනහ කයරහ 

ඵර්දන. අගේ ජීවිත හගේභ අගේ ගේඳශත් නළින වුණහ. නමුත්  

අද අිළ නිදවක් රඵහ ිනගඵනහ මරහනහරූඪ ගරු භ්දත්රීාතුභනි. 

ඒ නිදවගේ ප්රන ගඹෝජනඹ අිළ ගනිමු. ඒ නිහ ග  ඉඩ  ඵරතර ගළන 

කථහ කය්දන එඳහ. අිළ ප්රනජහත්ද්රාහදඹ ගළන කථහ කයමු.  

මරහනහරූඪ ගරු භ්දත්රීාතුභනි, ඒ හගේභ ත එක ගදඹක් 

රීඹ්දන ඕනෆ. ගරු  ඳ්දද්ද භ්දත්රීාතුභනි, අද ජඳහනඹ, 

ිළලිපීනඹ හගේ ය ර ඇගභරිකහගේ වමුදහ කවුරු ිනගඵනහ. 

අද කවුරුත් ඒ ගළන කථහ කය්දග්ද නළවළ. අගේ වමුදහ ශ්රී  

රංකහගේ ආයක්හ ගනුග්ද උතුරු ප්රනගේල ගආ කවුයක් ඉයු 

රීමේභ තමු්දනහ්දගේරහ ජහතා්දතයඹ  ගගන ඹ්දන වදනහ. 

එගවභන  ඇගභරිකහනුහ ජඳහනගආ කවුරු ගවන එක, 

ිළලිපීනගආ කවුරු ගවන එක ගළනත් කථහ කය්දන. අද ඉ්දයුඹහ 

ඳහරීසතහන භහයිග දී ඳහරීසතහන ගොල්දහලිගෝ ඳවක් භයරහ 

ිනගඵනහ. ග හ ගළන කථහ කය්දග්ද කවුද? අිළ එළනි තළනක  

ඹ්දන ගවො නළවළ. අිළ දළ්ද හභකහමී ය ක් බිහි කයරහ 

ිනගඵනහ. අිළ ඒ ගළන කථහ කයමු. 

අද අඳ  කථහ කය්දන අයිිනඹක් ිනගඵනහ. අගේ ය  ගළන 

අඳ  ආඩ ඵයඹක් ිනගඵනහ. 2009 - 2012 දක්හ කහරඹ තුශදී 

නළ ගෙනහිය ඳශහගත් රක් ඳවක  ආ්දන ප්රනභහණඹක් අනහථ 

ගරහ සිටි ඵ තමු්දනහ්දගේරහ ද්දනහ. ග  අනහථයි්දගග්ද  

297,000ක් නළත ඳයුංික කය්දන රුිළඹල් මිලිඹන 2,778.3ක් අිළ 

ග්ද කයරහ ිනගඵනහ.  

අහන ලගඹ්ද භභ ත එක කරුණක් රීඹ්දන ඕනෆ. අඳ 

ගගන ඹන ග  ංර්ධන ක්රියඹහදහභගආදී ඉ්දයුඹහනු ආධහය ඹ ගත් 

නිහ 50,000ක් වදනහ. එභ නිහ ාහඳෘිනඹ ඹ ගත් උතුය  

නිහ 39,000කුත්, නළගෙනහිය  නිහ 6,000කුත් වදහ ගදනහ. 

ඒ හගේභ ඌ  ව භධාභ ඳශහත  එභ නිහ ාහඳෘිනගඹ්ද 

නිහ 4,000ක් වදහ ගදනහ.  ග  නිහ වද්දග්ද ග  යගට් 

ජනතහ ගනුගනුයි. ඉ්දයුඹහගේ කවුරු 114ක ඳයුංික ගරහ සිටි 

ඳවුල් 924ක පුේගරයි්ද 2,779ක් අද අිළ රංකහ  ගගනළල්රහ 

ඳයුංික කය ිනගඵනහ. ඔඵතුභහ ඳහර්ලිග ්දතුගේදී ග හ ගළන කථහ 

කය්දන. එභ එක් පුයළසිගඹකු ගනුග්ද අිළ රුිළඹල් රක් 

10ක  ළදි මුදරක් ළඹ කයරහ ිනගඵනහ. අිළ එක ආණ්ක්ක්; 

හභකහමී ය ක් ඇින කයරහ ිනගඵනහ. ග  ය  තුශ අඳ සිඹලු 

ගදනහභ එක් නිදවගේ ජීත් ගමුයි රීඹන ඳණිවුඩඹයි ශ්රී  

රහංරීක පුයළසිඹ්ද වළටිඹ  අිළ රීඹ්දන ඕනෆ. එගවභ නළින 

ජහිනහදඹ නළත පුයහ ග  ය   ්රාසතහදඹ ගගගනන එක  

ගනොගයි අිළ කය්දන ඕනෆ. ග  යගට් ඉඩ  අඳ සිඹලු ගදනහ භ 

අයිිනයි. ඒක උතුය , නළ ගෙනහිය  රීඹරහ ගේදඹක් නළවළ. අඳ 

සිඹලු ගදනහ භ අයිින ඉඩ  ගභඳභණ කහරඹක් භහදහනගඹ්ද 

භුක්ින විපු ආකහයඹ  ඉයුරිඹ ත් භුක්ින විඳිමුයි රීඹමි්ද භභ නිවඬ 

නහ. ගඵොගවොභ සතුිනයි. 

 

[தற.த. 6.01] 
 

ගරු ඊ. යනඳ්ද භවතහ 
(ரண்தைறகு ஈ. சதன்) 

(The Hon. E. Saravanapavan) 
தகப மனமரங்கும் உதப்தறணர் அர்கஜப, 

தொப்தது ஆண்டு கரன த்த்ம் தொடிவுக்குக் தகரண்டுப்தட்ட 

தறன்தை இடம்ததற்ந தொனரது தற்நற றரறன்ஜதரது 

ஜகு ேணரறதற அர்கள் "எஜ ஜசம்! எஜ க்கள்!" ணப் 

தறகடணம் தசய்ரர். இந் ரட்டின் அதறறதத்றறலும் 

தொன்ஜணற்நத்றலும் உரறமத்டன் தங்குதகரள்ளும் ரதொம் 

இத்ஜசத்றன் க்கபரகஜ ர ஆமசப்தடுகறஜநரம். 

இனங்மக ரட்டின் தரம்தரற இணங்கபறல் என்த ன்ந 

அடிப்தமடறல் அந் உரறமத்ம் அது தரடர்தரண 

387 388 

[ගරු රලිත් යුහනහඹක භවතහ] 
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கடமத்ம் ங்களுக்குண்டு. ஆணரல், றழ் க்கபரகற ரம் 

எஜ ஜசத்றன் எஜ க்கபரக டத்ப்தடுகறஜநரர ன்தம 

இச்சமதறன் எவ்தரத உதப்தறணதம் றரதர்ரண 

தொமநறல் ங்கள் ணச்சரட்சறமத் தரட்டுக் ஜகட்கும்தடி 

றரகக் ஜகட்டுக்தகரள்கறஜநரம். 

எவ்தரத ணறணதும் குடிரளம் உரறம ன்தது 

அடிப்தமடரணது. அன் ணது தசரந் ண்றல் - ரன் 

தறநந்து பர்ந்து ஏடிறமபரடி ண்றல் குடிர 

றதம்தைகறநரன். அணறன் தரம்தரற னரதம் அடிப்தமட 

அதறனரமசகளும் அந் ண்ணுடஜணஜ சங்கரகறக் 

கறடக்கறன்நண. இற்கு டக்கு, கறக்கறல் ரளம் றழ் க்கள் 

றறறனக்கரணர்கள் அல்னர் ன்தம அமணதம் 

தைரறந்துதகரள்ப ஜண்டும். இனங்மக அசறனமப்தறன் 14() 

தறரறவு, உனக ணற உரறமகள் தறகடணத்றன் 13(1) தறரறவு, 

சர்ஜச குடிறல் அசறல் உரறமகள் மமநறன் 12

(1) தறரறவு, இடப்ததர்றன் சர்ஜச றகரட்டி றறகள் 

ன்தண டரடும் சுந்றத்மத்ம், றதம்தைம் இடத்றல் 

குடிஜதம் உரறமமத்ம் றகத் தபறரகஜ லித்தத்ற 

த்ள்பண. அஜஜமபறல் இடம்ததர்ந்ஜரம அர்கபறன் 

த சம்த்துடன் சகன சறகளுடதம் குடிஜற்தது 

அசரங்கத்றன் கடம ன்தமத்ம் அவ்றறகள்  றட்டட்ட 

ரகத் தபறவுதடுத்றத்ள்பண. ஆணரல், இனங்மகறல் இடம் 

ததர்ந் றழ் க்கமபப் ததரதத்மறல், இந்ச் 

சர்ஜச றங்கள் தைநதரதுக்கப்தடுகறன்நண ன்தம ரன் 

இச்சமதறல் சுட்டிக்கரட்ட றதம்தைகறன்ஜநன். 

இனங்மக அசரங்கம் 2012 ஏகஸ்ட் ரத்துடன் 

இடம்ததர்ந்ஜரதக்கரண லள்குடிஜற்நம் றமநவு தசய்ப் 

தட்டுறட்டரக அநறறத்து. தேணலரறல் இடம்ததற்ந ணற 

உரறமகள் ஜதம ரரட்டிலும் லள்குடிஜற்நம் றமநவு 

தசய்ப்தட்டுறட்டரகத் தரறறக்கப்தட்டது. ஆணரல், 

இன்தம ரழ். ரட்டத்றல் லிகரம் டக்கறலும் 

றதமன ரட்டத்றல் சம்தர், குதமனதற்த ஆகற 

தகுறகபறலும் ன்ணரர் ரட்டத்றல் தொள்பறக்குபம், 

சறனரத்துமந ஆகற தகுறகபறலும் தொல்மனத்லறல் 

ஜகப்தரப்தைனவு, ஜகரம்தரறல் ஆகற தகுறகபறலும் க்கள் 

லள்குடிஜந அதறக்கப்தடறல்மன. லி. டக்கறல் 

ததரதுக்களுக்குச் தசரந்ரண 6,381 க்கர் கரறகள் 

அசரல் சுவீகரறக்கப்தட்டுள்பரக அநறறக்கப்தட்டுள்பது. 

கரங்ஜகசன்துமந துமநதொக அதறறதத்ற, தனரலி றரண 

றமன றஸ்ரறப்தை, தமட தொகரம்கள் அமப்தை ஜதரன்ந 

ஜமகளுக்கரகஜ இக்கரறகள் சுவீகரறக்கப்தடுரகத் 

தரறறக்கப்தட்டுள்பது. இன் கரரக தொப்தரறம் ஜதர் 

லள்குடிஜந தொடிரல் அகறதொகரம்கபறலும் உநறணர் 

வீடுகபறலும் தததம் அனங்கமபத் ரங்கற ரழ்ந்து 

தகரண்டிதக்கறநரர்கள்.  

லிகரம் டக்குப் தறஜசம் பரண தசம்ண்மக் 

தகரண்ட, டதகுற உவுத்ஜமறன் தததம்தகுறமப் 

தர்த்றதசய் எத தகுறரகும். இங்கு றபகரய், தங்கரம், 

தைமகறமன, தற்நறமன, தொந்றரறமக ணப் தல்ஜத 

தறர்களும் தததபறல் றமபறக்கப்தட்டண. இவ்ரஜந 

இங்குள்ப றலிட்டிப் தறஜசரணது இனங்மகறன் றக 

தொக்கற லன்தறடி மங்கபறல் என்நரகும். ஜதரதக்கு 

தொன்மண கரனங்கபறல் எவ்ஜரர் இவும் றலிட்டிறலிதந்து 

தனதத லன் தனரநறகள் தகரளம்தை தைநக்ஜகரட்மட லன் 

சந்மக்குப் தநக்கும். "றலிட்டி லன் ந்ரல்ரன் தைநக் 

ஜகரட்மடச் சந்ம றறக்கும்" ணக் கூதபவுக்குப் தததந் 

தரமகரண ல்ன லன்கமப றலிட்டி  அதப்தறமக்கும். 

இவ்ரத லன், உத உவுப் ததரதட்கள் ண உள்ளூர் 

உற்தத்றகபறன் எத தொக்கற மரக றபங்கற லி. 

டக்குப் தறஜசம், இனங்மகறன் உற்தத்றப் ததரதபர 

ரத்றல் எத கரத்றரண தங்மக கறத்து.  ஆணரல், இன்த 

இப்தறஜசம் தொளமரக ஆக்கறறக்கப்தட்டு, அமணச் 

தசரந் இடரகக் தகரண்ட க்கள் அங்கு கரல் மக்கக்கூட 

அதறக்கப்தடர றமன கரப்தடுகறன்நது. இந் றனச் 

சுவீகரறப்தறன் கரரக உள்ளூர் உற்தத்றப் ததரதபர 

ரத்றல் லிவு ற்தட்டுள்ப அஜஜமபறல், அங்குள்ப 

க்கள் ங்கள் தரறல்கமப இந்தும் ரழ்ரரத்துக்கு 

றறன்நறத்ம் அல்னல்தடுகறன்நணர். 

இவ்ரஜந, றதஜகரமன ரட்டத்றலுள்ப சம்தர் 

தறஜசத்றலும் தம்தமரகக் குடிறதந் 4,000 குடும்தங்கள் 

து தசரந்க் கரறகபறல் குடிஜந அதறக்கப்தட 

றல்மன. சுத்ரண குடிலமக்கூடப் ததநதொடிர ஜத 

இடங்கபறல் அர்கமபக் குடிஜற்ந தொற்சறகள் ஜற் 

தகரள்பப்தட்டண. ணறதம், அர்கள் அம ற்தக்தகரள்ப 

தத்து, தரடர்ந்தும் அகற தொகரம்கபறஜன ரழ்ந்து 

தகறன்நணர். இக்கற்நதொமநறல் அர்களுக்குரற 

றரங்கள்கூட றதத்ப்தட்டண. இனங்மகறன் சறநந் 

லன்தறடி மங்கபறல் சம்தர் தறஜசதொம் என்நரகும். 

அதுட்டுன்நற, அது பரண ல் றனங்கள் றமநந் 

தகுறத்ரகும். தல், கடலுவு ன்தண இந்ப் தறஜசத்றன் 

தறரண உற்தத்றகபரக றபங்கறண. இன்த அந்ப் தறஜச 

க்கள் ங்கள் தரம்தரற றனத்ம ட்டுன்நற தரறல் 

கமபத்ம் இந்து அல்னல்தடுகறன்நணர். இத்மக பரண 

தறறல் அணல் றன் றமனம், இந்ற உறரறப்தரகங்கபறன் 

தரறற்சரமன, சலணற சுத்றகரறப்தை ஆமன ன்தண றதப் 

தடவுள்பண. ஜலும், அங்கு தமடதொகரம்களும் றமநக்கப் 

தட்டுள்பண.  

இஜஜதரன்த தொள்பறக்குபம், சறனரத்துமந ஜதரன்ந 

இடங்களும் தொக்கற லன்தறடி னங்கபரகும். ஜகப்தரப்தைனவு 

கறரம் றசரம், லன்தறடி ன்தற்மநத் தரறனரகக் 

தகரண்ட க்கள் ரளம் தகுறரகும். தரதுகரப்தை, அதறறதத்ற 

ஆகற ஜமகளுக்கரகஜ றழ் க்கபறன் றனங்கள் 

சுவீகரறக்கப்தடுரகக் கூநப்தடுகறன்நது. ஆணரல், இத்மக 

ஆக்கறறப்தைக்கபறன்தோனம் உள்ளூர் உற்தத்றறல் தரரற லிவு 

ற்தடுகறன்நது. இது ததரதபரர பர்ச்சறக்கு றஜரரண 

றமபவுகமப ற்தடுத்தும் ன்தமக் தகப 

உதப்தறணர்கள் கணத்றல் டுக்க ஜண்டும். இந் 

டடிக்மககபறணரல் எட்டுதரத் ஜசற உற்தத்ற 

குமநமடத்ம் அஜஜமபறல், தரறல்கமப இக்கும் 

க்கள் தகரடி தமக்குள் ள்பப்தடுதுடன் ஜசத்துக்கு 

தததம் சுமரகவும் ரதகறன்நணர். இன் கரரக 

லள்குடிஜந அதற தக்கப்தடும் க்களுக்கு ட்டுன்நற, 

தொள ரட்டுக்குஜ தததம் ததரதபரரப் தறன்ணமடவு 

ற்தடுகறன்நதன்தம தகப சமத உதப்தறணர்கள் 

உர்ந்துதகரள்ப ஜண்டும்.  

கடந் தடம் தபறறடப்தட்ட அசரங்கப் தைள்பறறதம் 

என்நறல் தொளரடும் 8 வீ ததரதபரர அதறறதத்ற 

அமடத்ம்ஜதரது டக்கு, கறக்கு 23 வீம் அதறறதத்ற 

அமடந் துள்பரகக் குநறப்தறடப்தட்டிதந்து. ஜதரரறணரல் 

கடுமரக தரறக்கப்தட்ட எத தகுற லள் உதரக்கம் 

தசய்ப்தடும்ஜதரது அது அதறறதத்ற வீத்ம அறகரகக் 

கரட்டும் ன்தம இங்கு ரம் அரணறக்க ஜண்டும். 

ணறதம், இத்மக அதறறதத்ற தரடர்தரகவும் இற்நறன் 

தன்கள் தரடர்தரகவும் சறன அடிப்தமடகமப ரன் இங்கு 

தொன்மக்க றதம்தைகறன்ஜநன். எத தறஜசத்றல் 

ற்தடுத்ப்தடும் அதறறதத்ற ன்தது தொள ரட்டுக்கும் 
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ன்மதக்கும் அஜ ஜமபறல், அப்தறஜச க்களுக்கும் 

தணபறக்கும் றத்றல் அம ஜண்டும். அவ்மகறல் 

டக்கு, கறக்கறல் ஜற்தகரள்பப்தடும் அதறறதத்ற அப்தகுற 

க்களுக்கு தணபறக்கும் மகறல் இல்மன ன்ததுரன் 

கசப்தரண உண்மரகும்.  

டக்கு, கறக்கறல் தடுஞ்சரமனகள் அகலிக்கப் 

தடுகறன்நண. தன்ணறனங்மக ர்த்க றமனங்கபறணதும் 

தல்ஜசற றதணங்கபறணதும், ங்கறகள் உள்பறட்ட றற 

றதணங்கபறணதும் கட்டிடங்கள் ஜதனளந்துறட்டண. 

டக்கறன் ததரதபரர அதறறதத்றமப் ததரதத்மறல், 

அங்கு அகலிக்கப்தட்ட A-9 வீற எத றப் தரமரகஜ 

உள்பது.  

 

මරහනහරූඪ භ්දත්රීාතුභහ 
(மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

Hon. Member, you have one more minute. 

 
ගරු ඊ. යනඳ්ද භවතහ 
(ரண்தைறகு ஈ. சதன்) 

(The Hon. E. Saravanapavan) 

Please give me two more minutes. 

தன்ணறனங்மக ர்த்க றதணங்கபறணதும் சர்ஜச 

ர்த்க றதணங்கபறணதும் ததரதட்கள் A-9 வீற றரக 

அங்கு ந்து குறகறன்நண. டக்கு, அற்நறன் ல்ன சந்ம 

ரக றபங்குகறன்நது. லீசறங் தோனரண ரகண றற்தமண 

தகரடிகட்டிப் தநக்கறன்நது. ஆணரல், ரகணங்கமபப் 

ததற்தக்தகரண்டர்கள் தரறல் வீழ்ச்சற கரரக  

அற்மநப் தநறதகரடுக்கும் றமனஜ ற்தடுகறன்நது. 

தபறதர் ர்த்கர்கபறன் ஆறக்கம் கரரக உள்ளூர் 

ர்த்க றதணங்கள் ங்கறக் கடன்கமபக் கட்ட தொடிரல் 

அற்மந இளத்துதோடும் றமன உதரகறன்நது. அஜஜமப, 

க்கள் லபக் குடிஜந அதறக்கப்தடரமரல் தொக்கற 

றசர, லன்தறடி மங்கபறல் கடலுவு ற்தம் றசர 

உற்தத்றறல் தததம் வீழ்ச்சற ற்தட்டுறட்டது. இந் றமனறல் 

டக்கறலிதந்து தன்ணறனங்மகக்கு உற்தத்றப் ததரதட்கபறன் 

ற்தற ன்தது ததம் கணரகஜ ரநறறட்டது. 

ணஜரன், A-9 வீறறன் அதறறதத்ற ன்ததுகூட ததரதபர 

ர எத றப்தரமரக ரநறறட்டதன்த தசரன்ஜணன். 

டக்கு, கறக்கு க்கமப அர்கபது தசரந் இடங்கபறல் 

குடிஜந அதற தப்தரணது, ணற உரறம லநல் ன்ந 

ட்டத்துடன் றன்தறடரல், எட்டுதரத்த் ஜசற 

உற்தத்றக்கும் தரறப்மத ற்தடுத்துகறன்நதன்தம இச்சமத 

தைரறந்துதகரள்ப ஜண்டுதணக் ஜகட்டுக்தகரள்கறன்ஜநன்.  

 

මරහනහරූඪ භ්දත්රීාතුභහ 
(மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

Please conclude.  You can table the rest of  your 

speech 

 
ගරු ඊ. යනඳ්ද භවතහ 
(ரண்தைறகு ஈ. சதன்) 

(The Hon. E. Saravanapavan) 

This is just the last paragraph and I will finish it 

quickly . 

"எஜ ஜசம்! எஜ க்கள்!" ன்ந ஜகரம் 

உண்மரணரல் து க்கபறன் றன உரறம, தரறல் 

உரறம ன்தண அங்கலகரறக்கப்தட ஜண்டும். அப்தடிரண 

எத றமனறல் ட்டுஜ இந்த் ஜசத்றன் அதறறதத்றறல் 

றழ் க்களும் தங்கரபறகபரக தொடித்ம் ன்தமத் 

தரறறத்துக்தகரண்டு, ணது உமம றமநவு 

தசய்கறன்ஜநன்.  

  

[தற.த. 6.11] 
 

ගරු විනහඹගමර්ින මුයලිදය්ද භවතහ (නළත ඳයුංිකරීමේග  
නිගඹෝජා අභහතාතුභහ) 
(ரண்தைறகு றரகதோர்த்ற தொபறன் - லள்குடிஜற்ந தறற 

அமச்சர்) 

(The Hon. Vinayagamoorthi Muralidaran - Deputy Minister 

of Resettlement) 
றப்தைக்குரற மனமரங்கும் உதப்தறணர் அர்கஜப, 

இன்த இந்ச் சந்ர்ப்தத்றல் உமரற்நச் சந்ர்ப்த 

பறத்மறட்டு உங்களுக்கு ன்நறமத் தரறறத்துக் 

தகரள்ஜரடு, சறன ஆக்கதர்ரண கதத்துக்கமபத்ம் 

கூநறக்தகரள்ப றதம்தைகறன்ஜநன். ங்களுமட றப்தைக்குரற 

உதப்தறணர் சம்தந்ன் ர அர்கபரல் இன்த இங்கு 

தகரண்டுப்தட்ட இந் எத்றமப்தைப் தறஜமரணது 

உண்மறஜன எத தொக்கறரண றடம். தணன்நரல் இந் 

ரட்டிஜன டந்றதக்கறன்ந தறச்சறமணகள் அல்னது டந்து 

தகறன்ந தறச்சறமணகமப எப்தறட்டுப் தரர்க்கறன்நததரளது 

இதுவும் கண்டிப்தரகத் லர்க்கப்தட ஜண்டி எத தறச்சறமண 

ரன். அந் மகறல், இறஜன கதத்துக்கமபக் கூதற்கு 

ணக்குக் கறமடத் ல்ன சந்ர்ப்தரகஜ இமண ரன் 

தரர்க்கறன்ஜநன்.  

தொலிஜன, ங்களுமட றப்தைக்குரற உதப்தறணர் 

சதன் ர கூநற கதத்துக் குநறத்துப் தறனபறக்க 

றதம்தைகறன்ஜநன். அர் தரறல் உரறமகள் தக்கப் 

தடுரகக் கூநறறதந்ரர். உண்மறஜன அம ற்க 

தொடிரது. தணன்நரல், ரட்டில் ரனரதைநங்களும் ரழ்கறன்ந 

க்கள் தல்ஜத இடங்களுக்கும் தசன்த தரறல் தசய்க் 

கூடி ரய்ப்ததரன்த ற்ததரளது ற்தட்டிதக்கறன்நது. 

அரது, தம் ந் ர்த்கத்மத்ம் ஜற்தகரள்ற்கு 

துறத் டங்கலும் இல்மன ன்தரன் ரன் கூதஜன். 

ஆணரல், அந் க்கமப ஜற்க ஜண்டி ததரதப்தை 

ங்கபறடம் சுத்ப்தட்டிதக்கறன்நது. றழ்ப் தரரளுன்ந 

உதப்தறணர்கள் அமணதக்குஜ அந்க் கடம 

இதக்கறன்நது. தைனம்ததர்ந்றதக்கறன்ந க்கள் இன்த 

உண்மறஜன சறநந் பத்துடதம் சறநந் தரறல்தட்த 

அநறவுடதம் சறநந் கல்ற அநறவுடதம் ரழ்கறன்நரர்கள். 

ஆகஜ, அர்கமப ரங்கள் லண்டும் இங்கு மப்தது 

ன்தது ங்கள் தொற்சறகபறல்ரன் ங்கறறதக்கறன்நது. 

ற்ததரளது அர்கள் இங்கு த்தரடங்கறறதக்கறன்நரர்கள் 

ன்நரலும் அன் வீம் குமநரகத்ரன் இதக்கறன்நது. 

ததனத்துடன் இதக்கறன்ந அர்கள் இங்கு ந்து தன 

தரறற்சரமனகமப உதரக்கும்ஜதரது, அல்னது தல்ஜத 

துமநறலும் தொலீடுகமப ஜற்தகரள்கறன்நததரளது 

உள்ளூதக்குள்ஜபஜ குநறப்தறட்ட தோனப்ததரதட்கமப தொடிவுப் 

ததரதட்கபரக ரற்நக்கூடி ரய்ப்தை இதக்கறன்நது. ஆகஜ, 

ங்களுமட அன்தைக்குரற றழ்த் ஜசறக் கூட்டமப்தை 

உதப்தறணர்கபறடம் எத றடத்ம ரன் அன்தரகக் 

கூநறக்தகரள்ப றதம்தைகறன்ஜநன். அரது, தைனம்ததர்ந்து 

ரழ்கறன்ந து க்கமப இங்கு தற்குத் தூண்டு 

ற்கரண ரய்ப்மத ரங்கள் அமணதம் ஜசர்ந்து ற்தடுத் 

ஜண்டும். அவ்ரத தசய்கறன்நததரளதுரன் து ரட்டில் 

ர்த்கம் ஜஜனரங்குற்கு ரய்ப்தைக் கறமடக்கும். 

உரரக, தரசறக்குடரமக் கூநனரம்.  
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ගරු ඊ. යනඳ්ද භවතහ 
(ரண்தைறகு ஈ. சதன்) 

(The Hon. E. Saravanapavan) 
அர்களுக்குப் தைலிச்சரம் தசறணரஜனஜ அர்கள் 

இங்கு தற்குப் தப்தடுகறன்நரர்கள்.  
 

ගරු විනහඹගමර්ින මුයලිදය්ද භවතහ 
(ரண்தைறகு றரகதோர்த்ற தொபறன்) 

(The Hon. Vinayagamoorthi Muralidaran) 
அம ரங்கள் உண்மறஜன ற்தக்தகரள்ப தொடிரது. 

தணன்நரல், இன்த லங்களும் அற்கு உரம். அரது, 

இன்த அமணத்து தறஜசங்கபறலும் ஜதரய் ஜமன 

தசய்க்கூடி சுந்றம் இன்த ங்களுமட றழ்ப் 

தரரளுன்ந உதப்தறணர்களுக்கு இதக்கறன்நது. அற்கு 

துற மடத்ம் இல்மன. அது சறங்கபப் தறஜசரக 

இதக்கனரம், தொஸ்லிம் தறஜசரக இதக்கனரம். ஆகஜ, இந் 

றமனமமக் கரனப்ஜதரக்கறல் ரற்ந ஜண்டி ததரதப்தை 

ங்களுக்கு இதக்கறன்நது. உரரக, தரசறக்குடரப் 

தறஜசத்ம டுத்துக்தகரண்டரல், அங்கு உல்னரச றடுறகள் 

ஆம்தறக்கப்தட்டததரளது, இங்கு தொலீடு தசய் தரத 

ரன் தபறரட்டில் இதக்கறன்ந ங்களுமட றழ் 

ர்த்கர்கள் அமணமத்ம் ஊக்கப்தடுத்றஜணன். அரது, 

அந்க் கரறகமபக் குத்மகக்கு றடுற்கு அதறக்கப் 

தட்ட தறற்தரடு றமநத் றர்கமப ஊக்கப்தடுத்றத்ம் 

எதசறனர்ரன் ந்ரர்கள். இதந்ரலும், இன்த அங்கு 

ர்த்கம் ஜற்தகரள்பப்தடுகறன்நது. ஆணரல், றர்கள் 

அறல் தொலீடு தசய்ரது ங்கள் தக்கத் த ன்தரன் 

ரன் தரர்க்கறன்ஜநன். அர்கள் இங்கு ந்றதந்ரல் இன்த 

தரரற அபறல் ரற்நங்கமப ற்தடுத்றறதக்கனரம். ரன் 

ஊக்கப்தடுத்றன் கரரக எஜதரத றஜ ந்ரர். 

அர் இப்ததரளது  ரழ்ப்தரத்றஜன தரரற தொலீட்மடச் 

தசய்து "ரறல்ஜகர சறற்நற ஜயரட்டல்" ன்ந உல்னரச 

றடுறமக் கட்டிறதக்கறன்நரர். அர் ஏர் உரம்! 

அஜஜதரல் தனதம் ந்றதப்தரர்கபரக இதந்ரல் இன்த தன 

ரற்நங்கமப ற்தடுத்றறதக்கனரம். ஆகஜ, இவ்ரதரன் 

ரங்கள் அந்த் துமநம ஊக்கப்தடுத்னரம் ன்த  

றமணக்கறன்ஜநன்.  

ததரதுரக கரறப் தறச்சறமணமப் ததரதத் அபறல் 

எத ணறதரறன் கரறம - அது சறங்கப கணரக இதக்கனரம், 

தொஸ்லிம் கணரக இதக்கனரம் அல்னது றழ் கணரக 

இதக்கனரம் - தனந்ரகப் தநறத்து மத்றதப்தது அல்னது 

தநறப்தது ன்தம தம் ற்தக்தகரள்ப தொடிரது; ரதம் 

உண்மறஜன ற்தக்தகரள்பரட்ஜடன். ஆணரல், இம 

ரங்கள் எத சறக்கனரண தறச்சறமணரக ரற்நரல் இதக்க 

ஜண்டும். இன்த தொப்தது தட கரன த்த்ம் டந்து 

தொடிமடந்றதக்கறன்நது. இடம்ததர்ந்ர்கபறல் கறட்டத் 

ட்ட 98 வீரண க்கமப ரங்கள் அந்ந்ப் தறஜசங் 

கபறஜன லண்டும் குடிஜற்நறறதக்கறன்ஜநரம். இன்தம் கறட்டத் 

ட்ட இண்டு வீப் தறச்சறமண இதக்கறன்நது; இல்மன ன்த 

கூதற்கு இல்மன. தணன்நரல், அர்களுக்குக் கரறப் 

தறச்சறமண இதக்கறன்நது. இரணுத்றணர் த்த் கரனத்றஜன 

இடங்கமபக் மகப்தற்நறக்தகரண்டு தசன்நததரளது அந்ந்க் 

ஜகந்ற தொக்கறத்தும் ரய்ந் இடங்கபறஜன தொகரம்கமப 

அமத்றதப்தரல் அற்குள் இந் க்கபறல் சறனதமட 

கரறகள் உட்தட்டிதக்கறன்நண ன்தது உண்மரண 

றடம். இன்த இரணு தொகரம்கமபக் குமநப்தற்குரற 

றட்டம் லட்டப்தட்டிதக்கறன்நது. கடந் ரம்கூட ரழ். 

ரட்ட இரணுத் பதற "தொகரம்கமபக் குமநத்து ரங்கள் 

சம்தந்ப்தட்டர்கபறடம் கரறகமபக் தகரடுக்கப் 

ஜதரகறன்ஜநரம்" ன்த அநறக்மக றடுத்றதந்ரர். உண்ம 

றஜன அது ல்னதரத றடம்.  

இமறட, தைதுக்குடிறதப்தைப் தறஜசத்றஜன ஜகப்தரப்தறன 

றல் 450 குடும்தங்களுக்கு ரற்தக் கரறகமப ங்கற 

றதக்கறன்ஜநரம். அரது 40 ஜதர்ச் கரற வீடு கட்டுற்கும் 

40 ஜதர்ச் கரற றசரத்ம ஜற்தகரள்ற்குரக 

ங்கறறதக்கறன்ஜநரம். அஜஜதரன்த றந் வீடுகமபத்ம் 

அமத்துக் தகரடுத்றதக்கறன்ஜநரம். அரது ரங்கள் 

கறட்டத்ட்ட 150 வீடுகமபக் ஜகப்தரப்தறனறஜன அமத்துக் 

தகரடுத்றதக்கறன்ஜநரம். ஞ்சறர்களுக்கும் றந் வீடு 

கமபக் கட்டிக் தகரடுக்கத் றட்டறட்டிதக்கறன்ஜநரம். எத 

கரனத்றல் இரணு தொகரம்களுக்கு ண டுக்கப்தட்ட சறன 

கரறகள் சம்தந்ரக இன்ணதொம் ‘கதமட்’ தபறறடப் 

தடறல்மன. அதுவும் ங்களுக்கு எத 'தறபஸ் ததரறன்ட்' 

ன்ஜந ரன் உங்களுக்கு கூநஜண்டும். ஆகஜ, 

இவ்ரநரண சறக்கல்கமப ரங்கள் தரகரரக்கரல், 

ஜர்ல் கரனங்கபறல் எத தரரற தறச்சறமணரக ஊறப் 

தததப்தறக்கரல்  சுதொகரண தொமநறஜன அற்மநத் லர்த்துக் 

தகரள்து  ல்னது ன்தரன் ரன் றமணக்கறன்ஜநன்.  

ங்களுமட கடந் னரற்மந தோன்த கரனங்கபரக 

ரங்கள் தறரறக்கனரம். அரது த்த்த்துக்கு தொந்ற எத 

கரனம், த்த் கரனம், த்த்த்துக்குப் தறந்ற எத கரனம் 

ன்தரகும். த்த்த்துக்கு தொந்ற கரனரண 1958ஆம் 

ஆண்டில் ஆம்தரண இந் தொதகல் றமன தடிப்தடிரக 

அயறம்மசப் ஜதரரட்டரக பர்ச்சறமடந்து, அதெடரக 

அமணத்துத் ப்தறணரலும் துஜசக் கதத்துக்கள் ஜதசப் 

தட்டண. அந்க் கரனத்றல் இதந் சறங்கபத் மனர்களும் 

ஜதசறணரர்கள்; றழ்த் மனர்களும் ஜதசறணரர்கள். இண்டு 

ப்தறணரலும்  ஜதசப்தட்ட துஜசக் கதத்துக்கள் உண்ம 

றஜன இதறறல் ங்கமப  ஏர் ஆத்ப் ஜதரரட்டத்துக்குள் 

ள்பறறட்டண. அந் ஆத்ப் ஜதரரட்டத்துக்குள் கறட்டத்ட்ட 

30 தடங்கள் ரங்கள் அமணதம் சறக்குண்டு றத்ஜரம்; 

தடர துன்தங்கமபப் தட்டிதக்கறஜநரம்; தல்னரறக் 

கக்கரண உறர்கமபத்ம் உமடமகமபத்ம்  இந் 

றதக்கறஜநரம்; உபறல் ரலறரண ரக்கங்மப அமடந்றதக் 

கறன்ஜநரம். அமணத்துச் சதோகங்களும் அணரல் தரறக்கப் 

தட்டண.  

ங்களுமட றப்தைக்குரற ேணரறதற யறந் ரேதக்ஷ 

அர்கபரல் த்த்ம் தொடிவுக்குக் தகரண்டுப்தட்டன் 

தறற்தரடு, ஏர் அமறரண சூலில் இன்த ரங்கள் 

ரழ்ந்துதகரண்டிதக்கறன்ஜநரம். இது சறநந்தரத கரனம்! 

அரது, ஏர் அறறலிதந்து லண்டு ங்களுமட ரகப் 

தறஜசங்கமப அதறறதத்றறதெடரகக் கட்டிதளப்தற இன்த 

ரங்கள் அமறரண ரழ்க்மகக்குத் றதம்தறறதக் 

கறன்ஜநரம். இது எத குதகற கரனகட்டம்ரன்! த்த்ம் 

தொடிமடந்து 5 தடங்கள்கூட ஆகறல்மன. ஆணரல், தன 

ரற்நங்கள் டந்றதக்கறன்நண. ஜகு ேணரறதற அர்கமப 

உண்மறல் ரன் றக்கறன்ஜநன். தணன்நரல், 

தரதட்சறன்நற டக்கு, கறக்கு தறஜசம் அதறறதத்றமட 

ஜண்டுதன்தற்கரக 'டக்கறன் சந்ம்', 'கறக்கறன் உம்' 

ஜதரன்ந றட்டங்கமப அர் அநறதொகப்தடுத்றணரர். 

அஜஜதரன்த, அது 'யறந் சறந்மண' ன்ந தகரள்மகப் 

தறகடணத்றல் இனங்மகறல் ரழ்கறன்ந அமணத்து க்களும் 

கரறக்குச் தசரந்க்கரர்கபரக இதக்கஜண்டுதன்த 

தபறப்தமடரகக் குநறப்தறடப்தட்டிதக்கறன்நது. அந்ச் 

சறந்மணதடரக கரற உதறகள் இல்னர க்களுக்குக்கூட 

அற்கரண உதறகமப ரங்கள் ங்கற தகறன்ஜநரம். 

ட்டக்கபப்தை ரட்டத்றல் ரத்றம் கறட்டத்ட்ட 1,500 

ஜததக்கு அனரற ரபறமகறல் மத்து இதும உதறகள் 

ங்கறறதக்கறன்ஜநரம். தொள இனங்மகறலும் கறட்டத்ட்ட 

52,000 ஜததக்கு ேணரறதற யறந் ரேதக்ஷ அர்கபறன் 
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ඳහර්ලිග ්දතු 

மகறணரல் அந் உதறகள் ங்கப்தட்டிதக்கறன்நண. 

அண்மறல் ட ரகர க்கள்கூட அந் உதறகமபப் 

ததற்நறதந்ரர்கள். கரறப் தறறல்னரல் லண்ட கரனரக 

ரழ்கறன்ந க்களுக்கு அந் உதறகமப ங்குற்கு 

உரறம இதக்கறன்நது. அந் மகறல், ரங்கள் இம 

ங்கற தகறன்ஜநரம்.  

இது தோன்நரது கரனகட்டம்! கடந் கரனத்ம 

அயறம்மசப் ஜதரரட்டம் ன்த தரடங்கற ஆத்ப் ஜதரரட் 

டத்றற்குள் ள்பறமப்ஜதரன்த, ற்ஜதரது த்த்ம் தொடிந்து 

ரங்கள் அமறரக ரழ்ந்துதகரண்டிதக்கறன்ந இந்க் 

கரனகட்டத்மத்ம் லண்டும் ஏர் ஆத்ப் ஜதரரட்டத்துக்குள் 

ள்ளும ரங்கள் அதறக்க தொடிரது; அதறக்கக் 

கூடரது ன்ததுரன் ன்தமட அன்தரண ஜண்டு 

ஜகரபரகும். அந் ன்தொமநக்குள் ரங்கள் ஜடிரக 

சறக்குண்டர்கள் ன்ந கரத்றணரல் இமப்ஜதரன எத 

துன்தம் தங்கரனச் சந்றறணதக்கு ற்தடக்கூடரது 

ன்தறல் ரங்கள் கணரக இதக்க ஜண்டும். அற்ஜகற்ந 

ரகரறகரண ஏர் அசறல் தொமநமம ரங்கள் 

கமடப்தறடிப்ததுரன் சறநந்தண ரன் கததுகறன்ஜநன்.  

 
මරහනහරූඪ භ්දත්රීාතුභහ 
(மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

Hon. Deputy Minister, you have only two more 

minutes. 

 
ගරු විනහඹගමර්ින මුයලිදය්ද භවතහ 
(ரண்தைறகு றரகதோர்த்ற தொபறன்) 

(The Hon. Vinayagamoorthi Muralidaran) 

இனங்மகச் சட்டத்றன் தறகரம் தனறரண கரறகள் 

இதக்கறன்நண. த்ற அசரங்கத்துக்குரற கரற - அம LRC 

க்கு உட்தட்ட கரற ன்த தசரல்ஜரம். அடுத்து, ரகர 

சமத அறகரத்றற்குரற கரற. அடுத்ரக, forest - ண 

இனரகரவுக்குட்தட்ட கரற ற்தம் கரலி அதறறதத் 

றக்குரற கரற ன்தநல்னரம் தன தறரறவுக்குள் அம 

இதக்கறன்நண. ஆகஜ, அதறறதத்ற ன்த தகறன்நஜதரது 

க்கமப இடம்ததச் தசய்கறன்ந சம்தங்கள் னரற்நறல் 

டந்துரன் இதக்கறன்நண. அது தொன்தொனரக டக்கு, 

கறக்கறல் டந்தன்த ங்கபரல் கூந தொடிரது. தற்கறலும் 

டந்றதக்கறநது. றக்ஜடரரறர லர்த்ஜக்கம், ந்தணறகன 

லர்த்ஜக்கம் ன்தண ஆம்தறக்கப்தட்டததரளது தல்னரறக் 

கக்கரண க்கள் தபறஜற்நப்தட்டரர்கள். அர்களுமட 

கரறகளுக்கரண compensation உம் ங்கப்தட்டது. 

அஜஜதரன்தரன் ற்ததரளது சம்தர் தறஜசம்! அந்ப் 

தறஜசத்மச் சுதக்குது சம்தந்ரக ரங்கள் ஏர் 

அநறக்மகமச் சர்ப்தறத்றதக்கறன்ஜநரம். தணன்நரல், அது 

ஏர் அதறறதத்றப் தறஜசத்துக்குள் தகறன்ந இடம்! அந் 

மகறல், ஞ்சற கரறகமப ங்கனரர ன்தது தற்நற 

ஏர் அநறக்மகம ரங்கள் லள்குடிஜற்ந அமச்சறதெடரக 

ேணரறதற அர்கபறன் கதத்றற்கு அதப்தறறதக்கறன்ஜநரம். 

அது தற்நறபறக்கறன்நஜதரது ஞ்சற கரறகமப ங்க 

னரதன்த ரன் றமணக்கறன்ஜநன். ஆகஜ, இம எத 

தறச்சறமணரக ரற்நரல் அமணத்து றடங்கமபத்ம் ஜதசறத் 

லர்த்துக்தகரள்ப ஜண்டுதன்த ஜகட்டு, ணது உமம 

தொடித்துக்தகரள்கறன்ஜநன். ன்நற. க்கம்.  

[අ.බහ. 6.21] 

 
ගරු (පජා) එල්රහර  ග ධහන්දද  හිමි  
(ரண்தைறகு (.)ல்னரன ஜரணந் ஜர்) 

(The Hon. (Ven.) Ellawala Medhananda Thero) 

මරහනහරූඪ ගරු භ්දත්රීාතුභනි, භභ ග  විහදඹ   ඵ්දධ 

ග්දග්ද ඉතහභත්භ ංගේගගඹනුයි. ංගේගඹ රීඹ්දග්ද 

කරරීමේභ. එගවභ ග්දන  ගවේතු තභයි ග  උත්තමේතය බහ  

ගඹෝජනහක් ඉයුරිඳත් කයමි්ද භහජඹ ගනොභෙ ඹන සුළු 

ඉතහභත්භ අතා ගේ ප්රනකහල රීමේභ. ග  ගඹෝජනහග්ද රීඹහ 

ිනගඵන සිඹලුභ කරුණු ඉතහභත්භ කරුණහග්ද ප්රනිනක්ගේඳ 

කය්දන අඳ  සිේධ ගරහ ිනගඵනහ.  

මරහනහරූඪ ගරු භ්දත්රීාතුභනි, ගභතළනදී භභ එක කරුණක් 

රීඹ්දන කළභළිනයි. ඒ තභයි ග  යග ්ද ්රාසතහදඹ අයි්ද කයරහ, 

යගට් හභඹ ඇින කයරහ, ය  ංර්ධනඹ කය ගගන ඹන 

ගභොගවොතක නළතත් ග  ය  සිංවර, ගදභශ, මුසලි  ලගඹ්ද 

ගේද බි්දන රීමේභ  ගවේතු න ජහිනහදී අදවස, ගභළනි ළදගත් 

උත්තමේතය බහකදී ඉයුරිඳත් රීමේභ එතය  සුලිසු නළවළ රීඹන 

එක. ග ක  ගරෝකඹ  ගිඹහභ භහජඹ ගනොභෙ ඹනහ. ග  යගට් 

ජනතහ සිංවර, ගදභශ, මුසලි  ලගඹ්ද ජහිනහදී ඇන ගකො හ 

ග්දනහඹ රීඹන කථහ අගේ ය   ඉතහභත්භ වහනිකයයි.   

 ඳ්දද්ද භ්දත්රීාතුභහගේ  කථහ  පුයහභ රීඹළවුණු කරුණක් 

ගළන දළ්ද භභ රීඹ්දන කළභළිනයි. එභ කථහගේදී ගරු ආයක්ක 

ගල්ක තුභහ  ගචෝදනහක් එල්ර  කශහ. වමුදහ   විගේචනඹක් 

එල්ර කශහ. ඉතහභත්භ අහධහයණ ඒ අතා ගචෝදනහ  

 පර්ණගඹ්දභ ඉල්රහ අස  කය ගත යුතුයි.  ග  ය ගට් හභඹ 

ඇින කයපු නිහ තභයි අද ඒ ගචෝදනහ කයපු අඹ ත්, වළභ 

ගකනකු භත් යුයිග්ද ඕනෆභ තළනක  ගිහි්ද ක යුතු කය්දන 

පුළු්දකභ රළබී ිනගඵ්දග්ද. ඒ නිහ ඒ ගචෝදනහ ගළන අිළ, 

අගේ ඵරත් අප්රනහදඹ ඳශ කයනහ.  උතුරු නළ ගෙනහිය 

ඳශහත්ර ඉඩ  සිංවර ජනතහ, යජඹ ඵරවත්කහයකගභ්ද අල්රහ  

ග්දනහඹ රීඹන එකයි ග   ගඹෝජනහගේ මලික වයඹ වුගණ්. භ  

භතකයි, මී  ගඳයහතු දක ද්ර විඩ ්දධහනගආ ගරු භ්දත්රීාතුගභක් 

ප්රනකහල කශහ, උතුරු වහ නළගෙනහිය ඳශහත්ර  ඹන  සිංවර 

මිනිසසු, ගදභශ මිනිසසු ඳශහ වළය ඒ ග  අල්රහ ග්දනහඹ රීඹහ. 

ඒ හගේභ ඒ  ඳශහත්ර  ඹන භික්ෂූ්ද ව්දගේරහ ගකෝවිල් 

කඩහ ඒහගආ ඳ්දල් වදනහඹ රීඹහ ගචෝදනහක් කශහ. භභ ඒ 

අසථහගේදීභ  ගරු මරහනගආ අයඹ ඳරියු  නළඟි රහ, ඒක 

 පර්ණගඹ්දභ ළයයු ඵත්, එක ඳ්දරක් ගවෝ එගවභ වදපු 

තළනක් ගඳ්ද්දනඹ රීඹහ අභිගඹෝග කශත් එගවභ ගඳ්ද්දන 

ඵළරි වුණහ.  

අගේ ගරු විජිත ගවේයත් භ්දත්රීාතුභහ ව්ද කශහ, ළයයු විධිඹ  

බුලි දවභ ප්රනචහයඹ රීමේභ  ඹහභ සුලිසු නළවළ රීඹහ. භභ අභිගඹෝග 

කයනහ, උතුරු නළ ගෙනහිය ගනොගයි, ග  යුයිග්ද  විතයක් 

ගනොගයි ගරෝකගආ ගකොතළනකත් එදහත්, අදත්, 

අතීතගආදීත් ඵරවත්කහයගඹ්ද ගකනකු  බුලි දවභ ඳය්දන ගිඹ 

තළනක් ගකොතළනක ගවෝ ිනගඵනහ න  භ  ඉයුරිඳත් කය්දනඹ 

රීඹහ. ග  ගචෝදනහ එල්ර කගශේ හ පර්  රීට්ටු ිනගඵන 

විවහයසථහනඹක් මුල් කය ගගනයි. හ පර් ජඹග්රාවණඹ කශ 

කහනුගේ ිනඹක් ඹ්දන ගඳොයහතු අඳ එභ සථහනඹ  ගිඹහ. 

දළ්ද ඒ ඳ්දර ඳහහණ ඳේඵත විවහයඹ නමි්ද වඳු්දනහ. 

ඉසය ඒ සථහනගආ භික්ෂූ්ද ව්දගේ ගකගනක්  ළඩ සිටිඹහ. 

්රාසහදී්ද නිහ උ්ද ව්දගේ එතළනි්ද ගිඹහ. ඊ  ඳසු  දළ්ද 

එතළන  තත් භික්ෂූ්ද ව්දගේ නභක් ඉ්දනහ. ග  සථහනඹ 

ක්රියසතු පර් යුගගආ ආය බ ගරහ, 12 න සිඹ ඳභණ න තුරු 

එතළන යුයුණු ඳළින ඵ රීඹළගන ියරහ ලිිළ අිළ ගොඹහ ගත්තහ. 

ග  සථහනගආ  ගප්රනේණ කුලුනක් ගවරහ  තභයි ගකොටි 

්රාසතහදී්ද නළගෙනහිය ඳශහත  ප්රනචහයඹ්ද දී ිනගඵ්දග්ද. ඳළයණි 

පුජනීඹ ගඵෞේධ සිේධසථහනඹක ලචතාඹක් භත තභයි ඒක 
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ගවරහ ිනබුගණ්. දළ්ද ඒක නිදවස කය ගගන ිනගඵනහ. ගභතළන  

නළිනරහ ඉ්දන සහමී්ද ව්දගේ නභක් ගදක  කයනහ. 

කහ ද ගදක  කය්දග්ද? සිංවර මිනිසසු ඳරහ වළයරහ ිනබුණහ. 

ගදභශ මිනිසසු ටික ගදගනක් ඳයුංික ගරහ ඉ්දනහ. ඒ  

මිනිසසු්ද  තභයි ග  ගදක  කය්දග්ද. භභ එහි ගිඹ 

අසථහකදී ඹසගත ද්ර විඩ කහ්දතහක් ගදක  ග්දන ඇවිල්රහ 

හිටිඹහ. ඒ ගරහ ගේදී  ඇඹ  ග  සහමි්ද ව්දගේ ගඵගවත් නිඹභ 

කශහ. භ  ගදභශ  ගත්ගය්දග්ද නළවළ. නමුත් ඒ සහමී්ද 

ව්දගේ  ගදභශ ගත්ගයනහ. ඒ අසථහගේදී ඇඹ  ඒ ගඵගවත් 

ටික ග්දන ල්ලි නළවළ රීේහභ, "ගඵගවත් ග්දන"ඹ රීඹහ  භභ ඒ  

ගදභශ අ භහ  ල්ලි ලි්දනහ; "ග  ල්ලි  අය ගගන ගඵගවත් ටික 

අයගගන ගරඩ නීඳ කය ග්දන"ඹ රීඹහ රීේහ. ඒක 

ඵරවත්කහයකමි්ද අල්රහ ගත්තු ඳ්දරක්ත්, 

ඵරවත්කහයකගභ්ද හි්දලි බක්ිනකයි්ද බුේධහගභ  වයහ ග්දන 

තළනක්ත් ගනොගයි.   

භභ ඒක ඳළවළයුලිභ රීඹනහ. ඒක අදත් එගවභයි. නමුත් 

මරධර්භහදී්ද එභ සථහනඹ  ගිහිල්රහ තමු්දනහ්දගේරහගේ 

දරුගෝ, අගේ ගවෝදය හි්දලි දරුගෝ, අගේ දූ දරුගෝ ඒ ඳළත්ත  

වයහ ග්දන එක ගළන තමු්දනහ්දගේරහ කථහ කගශේ නළවළ. ඒකයි 

කනගහටුදහඹක තත්ත්ඹ. ඊගආ ගඳගර්දහ ඒ සහමී්ද ව්දගේ භ  

රීේහ එභ සථහනගආ ගඳය ඳහරක් ආය බ කශහ රීඹරහ. ඒ ගඳය 

ඳහගල් හි්දලි දරුගෝ ඉගගන ග්දනහ රීේහ. ඒ අඹ බිීය ඵහ 

ග්දන ග  මරධර්භහදී්ද ක යුතු කයන විධිඹ ගළන ඒ සහමී්ද 

ව්දගේ භ  ඳළවළයුලි කයරහ විසතය එරහ ිනගඵනහ. 

තමු්දනහ්දගේරහ ග හ ගළන ගවොඹ්දන. තමු්දනහ්දගේරහ ග හ 

ගළන ගවොඹරහ ඵරහ ිනගඵනහද?  තභ්දගේ ජනතහ  ගනුග්ද 

තමු්දනහ්දගේරහ ගභොකක්ද කයරහ ිනගඵ්දග්ද? 

මරහනහරූඪ ගරු භ්දත්රීාතුභනි, භභ  ඳ්දද්ද භ්දත්රීාතුභහ  

රීඹ්දන කළභළිනයි, ජහිනහදඹ අවුස්දන එඳහ රීඹරහ. ගරු 

භ්දත්රීාතුභනි, තමු්දනහ්දගේගේ ආනගආ -්රිිකුණහභරගආ- 

්රිිකුණහභරඹ ප්රනහගේයඹ ගල්ක  ගකොට්ඨහගආ ප්රනහගේයඹ ගල්ක   

භභ රීඹරහ ිනගඵනහ, ඵළංකු ගිණු  ආය බ රීමේභ වහ 

ඉතහභත්භ ලිේඳත් දරුගෝ ඳනස ගදගනක් භ  ගතෝයරහ ගද්දන 

රීඹරහ. අිළ එගවභයි ළඩ කය්දග්ද. 

භභ ගඳොතක් ගඳ්ද්දන . තමු්දනහ්දගේරහ  ග  ගඳොත 

ඵර්දන පුළු්ද. ග  ගඳොත මුද්ර ණඹ කයරහ ිනගඵ්දග්ද අගේ 

ංවිධහනඹක් විසි්ද. "අගේ එල්රහර ග ධහන්දද වහමුලිරුගෝ - 

01" ව "අගේ එල්රහර ග ධහන්දද වහමුලිරුගෝ - 02" ලගඹ්ද 

දළන  ගඳොත් ඛහණ්ඩ ගදකක් මුද්ර ණඹ කයරහ ිනගඵනහ. ඒ ගඳොත් 

ඛහණ්ඩ ගදක ඳහර්ලිග ්දතු පුසතකහරඹ  රඵහ දී ිනගඵනහ. 

ඉතහභත්භ දරුණු ගර ්රාසතහදඹ ඳළළින ධර්භපුය  රීට්ටු 

කල්විරහ්ද ගග  නළත ඳයුංික කයරහ ිනගඵන ජනතහ ගළන 

ග ගක් ව්ද ගනහ. භභ ඒ ගගදයක  ගිඹහ. ඹන ගකො  අ භහ 

ගකගනක් පුංික දරුගක් ඩහගගන හිටිඹහ. ඒ පුංික දරුහ 

ස්රාඹක්ත් ඇරහ හිටිගආ නළවළ. අ භත් එක්ක යණ්ක් කයරහ 

බිභ  ඳළනරහ ඒ පුංික දරුහ ඇවිල්රහ භගේ අගත් එල්ලුණහ. ග  

දළ්ද භහ අගත් ිනගඵන ිළ්දතයඹ ඵර්දන, ඒ පුංික දරුහ භගේ 

අගත් එල්ලුණහ. එතළන හි පු ගඳොදි ශභයි ඇවිල්රහ භහ   කය 

ගගන භහ ඵදහ ගත්තහ. ද්ර විඩ ජනතහත් භෙ අගේ ගකොච්චය 

සුවදතහක් ිනගඵනහද රීඹරහ ඵර්දන. ඔඵතුභහ ළරැයු 

ළ හීභකයි ඉ්දග්ද. 

"ගදභශ" රීඹ්දග්ද සිංවර චනඹක්. "ද්ර විඩ" රීඹ්දග්ද 

ංසකෘත චනඹක්. "දමිශ" රීඹ්දග්ද ඒගක් ඳහලි චනඹ.  

ගදභශ ංල කථහ ිනගඵන අගේ  ගඳොත් ඳත්ර  "දමිශ" රීඹන 

චනඹ ඳහවිච්ික කයරහ ිනගඵ්දග්ද ගදභශ ජනතහ වඳු්ද්දන 

ගනොගයි. ග  ගඳොත්ලි්ද භභ ග ක ගවොඳි්ද ඳළවළයුලි කයරහ 

දීරහ ිනගඵනහ. 

මරහනහරූඪ භ්දත්රීාතුභහ 
(மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

නහඹක සහමී්ද ව්ද, ඔඵව්දගේ  රඵහ දී ිනබ කහරඹ 

දළ්ද අ්ද. 

 
ගරු (පජා) එල්රහර  ග ධහන්දද  හිමි  
(ரண்தைறகு (.)ல்னரன ஜரணந் ஜர்) 

(The Hon. (Ven.) Ellawala Medhananda Thero) 

ගවොභයි. රංකහ ආරමභණඹ කයපු ආරමමිකයි්ද 

වඳු්ද්දනයි ග  චනඹ ඳහවිච්ික කයරහ ිනගඵ්දග්ද. එගවභ 

නළතු ගදභශ ජනතහ වඳු්ද්දන ගනොගයි රීඹන එක භතක 

ිනඹහ ග්දන. ඒ නිහ සිංවර, ගදභශ, මුසලි  රීඹරහ ජහිනහදඹක් 

අවුස්දන ග  චනඹ ඳහවිච්ික කයන එක ළරැයුයි. 

ග  දළ්ද භහ අගත් ිනගඵන ඡහඹහරූඳඹ ඵර්දන, ග  පුංික දරුහ 

ගභොන තය  ංගේදී භගේ අගත් එල්ලිරහ ඉ්දනහද රීඹරහ. භභ 

ග  දරුහ  ඇඳු  ග්දන ල්ලි ලි්දනහ. අ භහ  රීේහභ අ භහ 

පුලිභ ගරහ ඵරහ ගගන හිටිඹහ. ග හ ගළන ගවොඹරහ ඵර්දන. ඒක 

නිහ භභ අද කනගහටු ගනහ යුග කථහක් කය්දන ිනබුණු 

කහරඹ ඳහරනඹ රීමේභ ිළිතඵ. 

 
මරහනහරූඪ භ්දත්රීාතුභහ 
(மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

භහග්දන ගරු සහමී්ද ව්ද. 

 
ගරු (පජා) එල්රහර  ග ධහන්දද  හිමි  
(ரண்தைறகு (.)ல்னரன ஜரணந் ஜர்) 

(The Hon. (Ven.) Ellawala Medhananda Thero) 

ග  ඹන ය හගේ වළටිඹ  ඒ ිළිතඵ මරහනඹ  කය්දන 

ගදඹක් නළවළ. නමුත් ග  භහතෘකහ ිළිතඵ භ  ගගොඩක් ගේල් 

රීඹ්දන පුළු්ද. 

අිළ අද ග  යගට් ජහිනහදඹක් ඇින රීමේභ ගනොගයි කශ යුතු 

ිනගඵ්දග්ද. ග  යගට් හභඹ ඇින කයපු ජනහධිඳිනතුභහ, දළ්ද කය 

ගගන ඹන ංර්ධනඹ ග  ය  පුයහ ාහේත කය්දන ඕනෆ. ඒ 

ිළිතඵත් තමු්දනහ්දගේරහ කල්ඳනහ කය්දන. භභ ඊගආ 

ගඳගර්දහත් උතුරු, නළ ගෙනහිය ප්රනගේලගආ යවුභක් ගිඹහ. 

ඉිනවහගආ කදහත් නළින විධිඹ  අද ඳහයල් වදරහ ිනගඵනහ. 

ඔඵතුභ්දරහ  ඇවළ ිළඹහගගන ඳහගර් ඹ්දන පුළු්ද විධිඹ  

ඳහයල් වදරහ දීරහ ිනගඵනහ. ංර්ධනඹ යුග භ ඇින ගනහ. 

ඒක තත් ඩහ යුයුණු කය ගළනීභ  ක යුතු කයනහ මික්, 

කඩහකේඳල් කය්දන ගවො නළවළ. ගදභශ ජනතහ අඳත් එක්කයි 

ඉ්දග්ද. ඒ මිනිසසු කළභළිනයි අඳත් එක්ක එකතු ගරහ ක යුතු 

කය්දන. ඇතළ  ගදභශ ගේලඳහරනාගඹෝ තභයි ඒ ජනතහ 

ගනොභෙ ඹ්දග්ද. ගභ්දන ග  තත්ත්ඹ නත්රහ ගදභශ 

ජනතහ ගකගයහි කරුණහග්ද, ලභ්රිිගඹ්ද ඵරහ ක යුතු 

කය්දන රීඹන එක භභ ග  ගරහගේදී භතක් කයන අතය, භ  

ත කථහ කය්දන ගගොඩක් ගේල් ිනබුණත් මරහනඹ  අනත 

ග්දන ඕනෆ නිහ භගේ කථහ අ්ද කයනහ. 

 

[தற.த. 6.31] 
 

ගරු ගඳෝද. ගල්යහහ භවතහ 
(ரண்தைறகு ததரன். தசல்ரசர) 

(The Hon. Pon. Selvarasa) 
தகப மனமரங்கும் உதப்தறணர் அர்கஜப, 

இன்மந எத்றமப்தைப் தறஜமமச் சர்ப்தறத்து, து 

மனர் அர்கள் டக்கு, கறக்குப் தகுறகபறஜன றழ் 

க்கள் றர்ஜரக்குகறன்ந கரறப் தறச்சறமண சம்தந்ரகக் 
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ඳහර්ලිග ්දතු 

கச்சறரக உம றகழ்த்றணரர். குநறப்தரக டக்கு 

ரகரத்றலும் அமடுத்து றதஜகரமனறலும் 

ற்தட்டிதக்கறன்ந சறன தறச்சறமணகள் தற்நற அறகரகக் 

கூநறணரர். இதந்ரலும், கறக்கு ரகரத்றல் ட்டக்கபப்தை, 

அம்தரமந ஜதரன்ந தகுறகபறல் றழ் க்கள் றர்ஜரக்கும் 

சறன தறச்சறமணகமபறட்டு ரன் உமரற்ந 

றதம்தைகறன்ஜநன். ரங்கள் உண்மறஜன இணரறகள் 

அல்னர்; ரங்கள் இணரம் ஜதசுற்கு இங்கு றல்மன. 

இமத் வுதசய்து அச ப்தை உதப்தறணர்கள் 

தைரறந்துதகரள்ப ஜண்டும். றழ் க்களுக்கு ஜமணகளும் 

தறச்சறமணகளும் தகறன்நததரளது அர்கபறன் 

தறச்சறமணகமபத் லர்த்து மப்தற்கரக ரங்கள் குல் 

தகரடுக்கரதுறட்டரல் றச்சரக ரங்கள் றர்கபறன் 

மனர்கபரக இதக்க தொடிரது. அர்கபறன் 

தறச்சறமணகமபத் லர்ப்தற்குக் குல் தகரடுத்ரல் ரங்கள் 

இணரறகபர? ன்த தொலிஜன ரன் ஜகட்கறன்ஜநன்.  

இந் றரத்றல் ட்டக்கபப்தை ரட்டத்துடன் 

சம்தந்ப்தட்ட எத றடத்ம ரன் இங்கு கூந 

றதம்தைகறன்ஜநன். ரன் தடுரன்கமப் தறஜசத்றன் 

ல்மனக் கறரரண தகவுபறரடுவுக்குச் தசன்ஜநன். அங்கு 

1970களுக்கு தொன்ணர் றழ் க்கள் தம்தமரகக் குடிறதந்து 

றசரம் தசய்து ந்ரர்கள். கடந் ஜதரர் னரற்நறல் 30 

ஆண்டுகபரக அர்கள் இடம்ததர்ந்றதந்ரலும் இன்த 

எதசறனர் ட்டும் அங்கு குடிறதப்தரபர்கபரக 

இதக்கறன்நரர்கள். ஆணரல், அர்களுக்குச் சரறரண 

றரம் ங்கப்தடறல்மன. அரது அர்களுக்குரற 

கரறகள், ேலஜணரதரம், வீடுகள் ன்தண ங்கப் 

தடரன் கரரக இன்த அர்கள் அங்கு லபக் குடி 

தொடிர எத துர்ப்தரக்கற றமனறல் இதக்கறன்நரர்கள். 

இஜஜத்றஜன அம்தரமந ரட்டத்மச் ஜசர்ந் 

தததம்தரன்ம இணத்மச் ஜசர்ந் சறனர் அங்கு அத்துலநறக் 

குடிஜநறறதக்கறன்நரர்கள். இனங்மக அசரங்கத்றன் கரறச் 

சட்டத்றன் தறகரம் அத்துலநறக் குடிஜதல் எத தறமரண 

றடம்! ப்தரண றடம்! இது சம்தந்ரக ரங்கள் 

ட்டக்கபப்தை ரட்ட எதங்கறமப்தைக் குளக் கூட்டத்றஜன 

தன டமகள் குல் தகரடுத்ஜரம். குநறத் தறஜச 

தசனரபர் லறன்நத்றஜன சம்தந்ப்தட்டர்கமப 

றதத்றணரர்; கட்டமப தறநப்தறக்கப்தட்டது. இதந்ரலும் 

அர்கள் அந் இடத்மறட்டு லங்கறல்மன. அர்கபறல் 

எதசறனதக்கு ட்டக்கபப்மதச் ஜசர்ந் எத ததபத் குத 

றந் வீடுகமப அமத்துக் தகரடுத்றதக்கறன்நரர். 

இமத்ரன் ரங்கள் ப்தை ன்த தசரல்கறன்ஜநரம்.  

 

මරහනහරූඪ භ්දත්රීාතුභහ 
(மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

Hon. Member, you have only one more minute. 
 

ගරු ගඳෝද. ගල්යහහ භවතහ 
(ரண்தைறகு ததரன். தசல்ரசர) 

(The Hon. Pon. Selvarasa) 
அசரங்கச் சட்டத்துக்கு ரநரக அங்கு அந் வீடுகள் 

கட்டிக் தகரடுக்கப்தட்டிதந்ரல் அமண ரங்கள் ட்டிக் 

ஜகட்க தொடிரர? ட்டிக் ஜகட்டரல் ரங்கள் இணரறகபர?  

இது இப்தடிறதக்க, ட்டக்கபப்தறலுள்ப வுலவு 

தறஜசத்றஜன நக்குமந இததத்மரறம் க்கர் 

கரறகபறல் ஊர்கரல் தமடறணர் - Home Guards - 

அத்துலநறக் குடிஜநற றசரம் தசய்து தகறன்நரர்கள். 

இமண ரங்கள் ட்டிக்ஜகட்க தொடிரர? இவ்ரத 

அத்துலநறக் குடிஜநற ஊர்கரல் தமடறணதக்கு, 

தசன்நதொமந ஆட்சறறல் இதந் கறக்கு ரகர சமத 

தரதுகரப்தை ஜலி அமத்துக் தகரடுத்றதந்து. அத்துலநறக் 

குடிஜதது தறம ணக் கூதகறன்ந அசரங்கம், அவ்ரத 

அத்துலநறக் குடிஜநற ஊர்கரல் தமடறணதக்கு ஜலித்ம் 

அமத்துக் தகரடுத்துள்பது. இத்மக தசற்தரட்மட 

ரங்கள் வ்ரத கூதது? இது அசரங்கத்றணது 

றட்டறடப்தட்ட தசற்தரடு ன்த குநறப்தறட தொடிரர? 

ரங்கள் இவ்ரத தசரன்ணரல் இணரறகபர? ணக்  

ஜகட்கறஜநரம்.  ஆகஜ, ரங்கள் இணரறகள் அல்ன. 

அசரங்கம் ப்தைச் தசய்கறன்நததரளது ரங்கள் அமணச் 

சுட்டிக் கரட்டுகறன்ஜநரம்; ட்டிக்ஜகட்கறஜநரஜ ற, ரங்கள் 

இணரறகள் அல்ன ன்ந கதத்மக் கூநற, 

றமடதததகறன்ஜநன்.  ன்நற.   

 
[தற.த. 6.38] 

 

ගරු පී. අරිඹග්ද්රා්ද භවතහ 
(ரண்தைறகு தர. அரறஜத்றன்) 

(The Hon  P. Ariyanethran) 
தகப மனமரங்கும் உதப்தறணர் அர்கஜப, 

இன்மந றணம் து மனர் அர்கள் தகரண்டுந்துள்ப 

டக்கு, கறக்கு கரறப்தறச்சறமண தரடர்தரண 

எத்றமப்தைப் தறஜம றரத்றல் கனந்து 

தகரள்மறட்டு ரன் கறழ்ச்சறமடகறன்ஜநன். டக்கு, 

கறக்கு ரகரங்கபறல் உரறமகளுக்கரகவும் 

ண்ணுக்கரகவும் லதக்கரகவும் ஆத்ஜந்றப் ஜதரரடி எத 

ஜதரரபறரக இதந்து, து றப்தைக்குரறரக 

றபங்கறர், இன்த டக்கு, கறக்குக் கரறகள் 

தரடர்தரண தறச்சறமணகளுக்குப் தறனபறக்குதொகரக 

அசரங்கத்துடன் இமந்துதகரண்டு இப்தறச்சறமணமப் 

தசற றதக்குகறன்ந ன்மமக் கண்டு ரன் றகுந் 

ஜமணமடகறன்ஜநன். உண்மறஜன டக்கு, கறக்கறஜன 

றனவுகறன்ந கரறப் தறச்சறமண து அடிப்தமடப் 

தறச்சறமணரக இதந்து தகரண்டிதக்கறன்நது.   

இன்த அசரங்கத்றல் இதக்கறன்ந அமச்சர்கள் 

'தகரங்கறநலற் ஜநரட்'டும் 'கரர்ப்ததற் ஜநரட்'டும் வீடுகளும் 

தரனங்களும் அமப்ததுரன் சரரணம் ன்ந அர்த்த்துடன் 

அற்மநப் தற்நறக் குநறப்தறட்டுப் ஜதசறக்தகரண்டிதக் 

கறன்நரர்கள். அது றப்தைக்குரற குதரகஜர அல்னது 

அசரங்கத்துக்கு க்கரனத்து ரங்குகறன்ந அஸ்ர் 

ஜதரன்நர்கபரகஜர இதக்கனரம். அர்கள் அவ்ரநரண 

அர்த்த்துடன்ரன் ஜதசறக்தகரண்டிதக்கறநரர்கள். உண் 

மறல் சரரணம் ன்நரல் ன்ணதன்த ஆத்ஜந்றப் 

ஜதரரடி ஜதரரபறரண, லள்குடிஜற்ந தறற அமச்சர் 

அர்களுக்கு ன்நரகத் தரறந்றதக்குதண றமணக்கறன்ஜநன். 

அடிப்தமட உரறமகமப இந் றமனறலுள்ப ரங்களும் 

இந் ண்றஜன ச உரறமகளுமட தறமேகபரக 

ரஜண்டும் ன்தற்கரகப் தன ஜதரரட்டங்கமப  டத்ற, 

இன்த தொள்பறரய்க்கரலுடன் தொற்தப்ததற்தள்ஜபரம். 

றடுமனப் ஜதரரட்டத்ம ஆத்ப்ஜதரரட்டரக ரற்நற 

ஜலுப்தறள்மப தறதரகன் அர்களுமட ததம இன்த 

ரங்கள் உச்சரறக்கரறட்டரலும், இந் இனங்மகப் 

தரரளுன்நத்றல் மணர்கள் தரடர்ந்து 

உச்சரறக்கறன்நரர்கள் ன்தரன் ரன் றமணக்கறன்ஜநன். 

"ஜதரரட்டத்ம தொநறடித்துறட்ஜடரம்; றடுமனப் தைலிகமப 

அடிஜரடு அறத்துறட்ஜடரம்" ன்த கூநறக்தகரண்டு, 

399 400 

[ගරු ගඳෝද. ගල්යහහ භවතහ] 
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தரரளுன்ந அர்வு மடதததம் எவ்தரத றணத்றலும் 

து மனரறன் ததமத் றழ்த் ஜசறக் கூட்டமப்தறணர் 

உச்சரறப்தமறட அசரங்கக் கட்சறறல் இதப்தர்கள் 

தரடர்ச்சறரக ஞரதகப்தடுத்ற உச்சரறத்துக்தகரண்டிதக் 

கறன்நரர்கதபன்நரல், அதக்கு ஜர எத சக்ற 

இதக்கறன்நதன்தமப் தைரறந்துதகரள்பனரம்.   

"இணரத்துடன் தசற்தடுகறன்ந ந் குதரக 

இதந்ரலும் அம ங்களுக்குக் கரட்டுங்கள்" ண 

இச்சமதறஜன ணக்கு தொன்தை உமரற்நற குத அர்கள் 

கூநறறதந்ரர். லங்கள் ங்களுடன் ரதங்கள், இணர 

ஜரக்குடன் தசற்தடுகறன்ந குதம உங்களுக்குக் 

கரட்டுகறன்ஜநரம். ட்டக்கபப்தறலுள்ப குத எதர் எத 

தைத்ர் சறமனம அங்கு அத்துலநற மப்தற்கு தொற்சற 

தசய்ரர். றழ்த் ஜசறக் கூட்டமப்தை உதப்தறணர்கபரகற 

ரங்கள் எத ஜதரரட்டத்றன் தோனரக அமணத் 

டுத்றதந்ஜரம். அதுட்டுல்ன, குதக்கள்டம், ரங்கரடு 

ஆனங்கபறல் இதந் றக்கறகங்கமப உமடத்ற்கரக, 

கடந் 4ஆந் றகறன்த அயறம்மச ரலறரண கண ஈர்ப்தைப் 

ஜதரரட்டம் என்மந டத்துற்கு ரங்கள் அங்குள்ப 

ததரலிஸ் அறகரரறறடம் உத்வுததற்த அமண 

டத்றததரளது, அங்குள்ப இரணுத்றணர் ஊரறலுள்ப 

குடிமணகளுக்குச் தசன்த அங்குள்ப க்கமப 

வீடுகபறலிதந்து தபறஜநறடரல் டுத்ரர்கள். து 

தறஜசத்றஜன இரணு ஆட்சற இடம்தததகறநது ன்தற்கு 

இமறட  ஜத உரங்களும் ஜண்டுர? ன்த ஜகட்க 

றதம்தைகறன்ஜநன்.    

ரட்டிஜன சரரணம் றனவுகறன்நதணவும் ஜகு 

ேணரறதற அர்கபறன் மனமறல் ரடு ன்நரக 

இதக்கறன்நது ணவும் கூநப்தடுகறன்நது. ஆணரல், டக்கு, 

கறக்கறல் அவ்ரநரண றமனம மடதொமநறலில்மன. 

ஜகு ேணரறதற அர்கபறன்கலழ் ரடு இதக்கறன்நர? 

அல்னது அதமட ம்தறறன்கலழ் ரடு இதக்கறன்நர? ன்த 

ங்கபரல் தசரல்ன தொடிறல்மன. தணணறல், ஜகு 

ேணரறதற அர்கபறன்கலழ் ரடு இதந்ரல், சட்டத்மத்ம் 

எளங்மகத்ம் றமனரட்டும் அறகரம் ததரலிமரதக்கு இதக்க 

ஜண்டும். ஆணரல், அங்கு ரநரக அவ்றகரம் 

இரணுத்றணதக்ஜக ங்கப்தட்டுள்பது. இதுரன் 

அங்கறதக்கும் ஜமணரண மடதொமந.  

ரன் இச்சமதறஜன ஜதசறக்தகரண்டிதக்கறன்ந இவ் 

ஜமபறஜன, இன்த அங்கு சரறரக 4.00  றபறல் 

மடததற்ந எத சம்தத்மப்தற்நறக் குநறப்தறட 

றதம்தைகறன்ஜநன். தல்னரதபற தறஜச தசனரபர் தறரறறல் 

இதக்கறன்ந றஜகரணந்தைம் ன்ந இடத்றஜன எத குறறல் 

தரல்ததரதள் இதப்தரகக் கூநற, இரணுத்றணர் அங்கு 

அத்துலநற தமந்றதக்கறநரர்கள். தறஜச தசனரபர் 

றல்த்றணம் அர்கள் உடணடிரக அதுதற்நறப் ததரலிசுக்கு 

அநறறத்றதக்கறநரர்.  

 

මරහනහරූඪ භ්දත්රීාතුභහ 
(மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

Hon. Member, you have only one more minute. 

 
ගරු පී. අරිඹග්ද්රා්ද භවතහ 
(ரண்தைறகு தர. அரறஜத்றன்) 

(The Hon  P. Ariyanethran) 
இப்ததரளது அங்கு ததரலிமரதக்கும் இரணுத்றணதக் 

குறமடறல் எத சர்ச்மச ற்தட்டிதக்கறன்நது. 

இரணுத்றணம அங்கறதந்து ஜதரகுரத ததரலிமரர் 

கூதகறநரர்கள். ஆணரல், இரணுத்றணஜர ரங்கள் ந் 

றடத்ம தொடித்துறட்டுத்ரன் ஜதரஜரதன்த 

தசரல்கறநரர்கள். இந் றடம் ணக்குத் தரமனஜதசறதோனம் 

தரறப்தடுத்ப்தட்டது. அங்கு சறறல் றதரகம் ன்தது 

இரணுத்றடம் எப்தமடக்கப்தட்டிதப்தது ஜதரன்ந எத 

றமனஜ கரப்தடுகறநது. இஜ சூழ்றமனறல்ரன் ட 

ரகர சமதத் ஜர்லும் இடம்ததநப்ஜதரகறன்நது. 

றர்தம் தசப்தம்தர் ரம் 21ஆம் றகற 

மடததநறதக்கும் அந்த் ஜர்லில் றழ்த் ஜசறக் 

கூட்டமப்தை அஜரக தற்நறதௌட்டப்ஜதரகறன்நது. அமத் 

டுப்தற்கரக இரணுத்றணர் அத்துலநற, அடரடித்ணரக 

தசற்தட்டு, அசரங்கத்துக்குச் சரர்தரகப் தறசரம் தசய்து 

தகறன்நரர்கள். இது அஸ்ர் அர்களுக்குத் தரறரது. 

அதக்கு ரன் எத ஜண்டுஜகரமப றடுக்கறன்ஜநன். அர் 

எத சறததரன்ம இணத்மச் ஜசர்ந்ர். அதமட 

இணத்துக்கரகவும் ரங்கள் கமத்துக்தகரண்டிதக்கறன்ஜநரம். 

ங்கள் இணத்துக்கரக கமக்கறன்ந ங்கமபப்தற்நறத் 

நரகப் ஜதசறக்தகரண்டு ணது ஜசறப் தட்டில் 

றணத்மத் தரடர்ந்தும் க்கமத்துக்தகரள்ற்கரக 

அர் அசரங்கத்துக்கு க்கரனத்து 

ரங்கறக்தகரண்டிதக்கறநரர். றழ் க்கமபப் தற்நற 

அதூநரகக் கமத்துக்தகரண்டிதக்கறன்நரர். அர் 

அசரங்கத்துக்கு ரக்கரனத்து ரங்கட்டும்! றழ் க்கமபப் 

தற்நறக் கமப்தற்கு அதக்கு அதகம இல்மனதன்தம 

ரன் இந்ப் தரரளுன்நத்றல் தகறங்கரக தரறறத்து, 

ணது ஜதச்மச றமநவுதசய்கறன்ஜநன். ன்நற. க்கம்.  

 

[தற.த. 6.43] 
 

ගරු ඩේරස ගේහන්දද භවතහ ( ප්රනදහයික කර්භහ්දත වහ 
කුඩහ ාහඹ ංර්ධන අභහතාතුභහ) 
(ரண்தைறகு டக்பஸ் ஜரணந்ர - தரம்தரற 

மகத்தரறல்கள், சறத தரறல்தொற்சற அதறறதத்ற 

அமச்சர்) 

(The Hon. Douglas Devananda - Minister of Traditional 

Industries and Small Enterprise Development) 

தகப மனமரங்கும் உதப்தறணர் அர்கஜப, றழ் 

ஜதசும் க்கபறன் தறறறறரகவும் அந் க்கள் சரர்தரக 

அசரங்கத்றல் அங்கம் கறக்கும் ஏர் அமச்சரகவும் இதந்து 

இந் றரத்றல் கனந்துதகரண்டு தறல்கூந ணக்கு ரய்ப்தை 

ங்கறமக்கு தொலில் ரன் ன்நற கூதகறன்ஜநன். றழ் 

ஜதசும் க்கள் க்கற இனங்மகக்குள் சவுரறம ததற்ந 

சுந்றப் தறமேகபரகஜ ர றதம்தைகறநரர்கள். து 

க்கபறன் றனங்கள் து க்களுக்ஜக தசரந்ம் ன்ந 

றரரண றதப்தத்றன்தடி, றழ் ஜதசும் க்கள் து 

தசரந் றனங்கபறஜனஜ ர றதம்தைகறநரர்கள்.  

அதுஜதரனஜ, அறந்துஜதரண து ஜசத்மத் தூக்கற றதத்ற 

அகற ஜசரக ரற்நறமத்து, இங்ஜக து க்கள் 

றம்றரண ரழ்ம அததறக்க றதம்தைகறநரர்கள். 

இமகஜப து க்கபறன் இனட்சறக் கணவு! இமஜ 

ரதொம் றதம்தைகறன்ஜநரம். து றதப்தங்களும் கணவுகளும் 

தடிப்தடிரக இங்கு றமநஜநற தகறன்நண. ஆணரலும், 

இங்கு றசறத்றம் றமநந் ரடகதரன்த 

அங்ஜகநறக்தகரண்டிதக்கறன்நது. து க்கபறன் 

அசறலுரறமப் தறச்சறமணக்குத் லர்வுகர றதம்தர எத 

கூட்டம் "உரறம! உரறம!" ன்த அடிக்கடி ஜதரலிரகக் 

கூச்சலிட்டு தகறன்நது. அதுஜதரன, து க்கள் து 

தசரந் றனங்கபறல் லள்குடிஜந ஜண்டுதன்தம் அந்க் 

கூட்டம் ததம் ஜதரலித்ணரக கூச்சலிட்டு தகறன்நது. 

அர்கள் ஜத ரதல்ன, இன்த இந் சமதறல் 

எத்றமப்தைப் தறஜமமக் தகரண்டுந்றதக்கும் றழ்த் 

ஜசறக் கூட்டமப்தறணஜ! 
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ඳහර්ලිග ්දතු 

 இந்ச் சமதறல் றழ்த் ஜசறக் கூட்டமப்தறணர் 

சரர்தறல் தகப உதப்தறணர் சம்தந்ன் அர்கள், என்மநப் 

தத்ரக்கறக் கூததுஜதரன, இங்ஜக எஜ றடத்ம 9 

றடங்கபரக்கற தொன்மத்றதக்கறநரர். [இமடதௌடு] என்மநப் 

தத்ரக்குது ன்தது ண்றக்மக சம்தந்ப்தட்டல்ன. 

என்மநப் தனரநரகச் தசரல்மத்ரன் ரன் 

குநறப்தறட்ஜடன். உங்களுக்கு அது றபங்குதன்த 

றமணத்ஜன். உங்களுக்கு றபங்கறல்மனப் ஜதரலும்! 

என்மநப் தத்ரக்குது ன்த றறஜன எத தசரற்தநரடர் 

உண்டு. [இமடதௌடு] 13ஆம் றதத்ம் தற்நறல்ன; லங்கள் 

தபறரடு தசன்த ன்ண தசரல்கறநலர்கள்? அங்ஜக "ன் 

இன்ணதொம் றடுமன கறமடக்கறல்மனதன்த?" அர்கள் 

ஜகட்டரல் லங்கள் ன்ண தசரல்கறநலர்கள்? அறந்து 

ஜதரரதன்த! ரர் அறந்ர்கள்? அப்தரற க்கள்ரன் 

அறந்ரர்கள். ங்கள் க்கள் அறற்குக் கர 

கர்த்ரக்கபரக இதந்துதகரண்டு ங்கமபக் குப்தரலர்கள். 

இப்ததரளது சரத்ரன் ஜம் ஏதுகறநரறரறக் கமத்துக் 

தகரண்டிதக்கறநலர்கள். உங்கள் குடும்தத்ர்கதபல்னரம் 

தபறரட்டில்!  

இந் றடங்களுக்கரண ஜகரரறக்மககள் றமநஜந 

ஜண்டுதன்ந றதப்தஜர, அன்நற அக்கமநஜர றழ்த் 

ஜசறக் கூட்டமப்தைக்கு இதக்குதன்த ரதம் 

ம்தப்ஜதரறல்மன. அசரங்கதொம் ம்தப்ஜதரறல்மன; றழ் 

ஜதசும் க்களும் ம்தப்ஜதரறல்மன. ரநரக, அர்கள் 

தொன்மத்றதக்கும் தறச்சறமணகளுக்கரண ந்க் 

ஜகரரறக்மகத்ம் றமநஜநறறடக்கூடரது ன்ந மரண 

சூதுரதுகஜப றழ்த் ஜசறக் கூட்டமப்தறணரறன் 

ண்ங்கபறல் தரறகறநது. "தடிப்தது ஜரம். இடிப்தது 

சறன் ஜகரறல்" ன்ததுஜதரல், றழ் ஜதசும் க்கபறன் 

தறச்சறமணகள் குநறத்துப் ஜதசறதம் றழ்த் ஜசறக் 

கூட்டமப்தை, க்கபறன் தறச்சறமணகளுக்குத் லர்வு 

கண்டுறடக்கூடரது ன்தறஜனஜ கண்ணும் கதத்துரகச் 

தசற்தட்டு தகறன்நது. சரவு டந்ரல் சப்ததட்டிக் 

கமடக்கரதக்குச் சந்ஜரசம். றழ் ஜதசும் க்கள் 

அனங்கமபச் சுந்ரல் அமமத்ஜ அசறல் இனரதம் 

ஜடனரம் ன்த றழ்த் ஜசறக் கூட்டமப்தைக்குச் சந்ஜரசம். 

"ரமண தம் தறன்ஜண றஜரமச தம் தொன்ஜண" 

ன்ததுஜதரன ஜர்ல் தம் தறன்ஜண எத்றமப்தைப் 

தறஜம தம் தொன்ஜண. ட ரகர சமதத் ஜர்லில் 

தற்நற கண்டுறடனரம் ன்த கணவு கரணும் றழ்த் ஜசறக் 

கூட்டமப்தை மஜதரல் ஜர்ல் கரனம் தரர்த்து இந் 

எத்றமப்தைப் தறஜமமக் தகரண்டுந்றதக்கறன்நது. - 

[இமடதௌடு] லங்கள் உமரற்தம்ததரளது ரன் 

அமறரகக் ஜகட்டுக்தகரண்டுரன் இதந்ஜன். லங்களும் 

அஜஜதரன்த அமறரக இதக்கப் தகறக்தகரள்ளுங்கள்! 

றதம்தவும் க்கமப குப்தத்துக்குள்பரக்க ஜண்டரம். 

[இமடதௌடு] லங்கள் உமரற்நறது உங்களுக்கு ல்னரக 

இதக்கனரம். ஆணரல், அறல் ணக்கு எப்தைல் இல்மன. ஆளும் 

கட்சற சரர்தறல் ஜதசற அமச்சர் ரண்தைறகு றரகதோர்த்ற 

தொபறன் அர்கள் சமதறலிதந்து தபறஜ ஜதரய்றட்டரர் 

ஜதரலிதக்கறநது. அர் ணது உமறல் ன்ண தசரன்ணரர்? 

லங்கள் தொலில் ற்நர்கள் கமப்தமப் ததரதமரகக் 

ஜகட்டுக்தகரண்டிதக்கப் தகறக்தகரள்ளுங்கள்! கடந் 

கரனங்கபறல் லங்கள் றட்டலுக்குப் தந்து தசற்தடப் 

தக்கப்தட்டீர்கள். இப்ததரளது இங்குள்ப இந் ேணரக 

றதொமநக்குப் தக்கப்தட்டுக் தகரள்ளுங்கள்! [இமடதௌடு] 

அப்தடிதன்நறல்மன. லங்கள் ரற்தக் கதத்துக்கமபஜர, 

க்களுமட கதத்துக்கமபஜர ஜகட்கரட்டீர்கள். ஆணரல், 

ரன் தசரல்லும் கதத்துக்கமபக் ஜகட்டுக்தகரள்ளுங்கள்!   

து க்கபறன் லள்குடிஜற்நம் குநறத்து இன்த றழ்த் 

ஜசறக் கூட்டமப்தை அக்கமந தசலுத்துதுஜதரல் 

ரடகரடி தகறன்நது. து ஜகரரறக்மககள், அசரங்கத்றன் 

றதப்தம், ம்தொடணரண இக்கப்தரடுகள் 

ன்தற்நறதெடரகத் றழ் ஜதசும் க்கபறன் அமணத்துப் 

தறச்சறமணகளுக்கும் தடிப்தடிரகத் லர்வு கரப்தட்டு 

தகறன்நது. து க்கள் தடிப்தடிரகத் து தசரந் 

ரழ்றடங்கபறல் லள்குடிஜற்நப்தட்டு தகறன்நரர்கள். 

இங்ஜக ணது மகறலிதக்கும் map தரதங்கள்! ரன் இந் 

map உங்களுக்குக் கரண்தறப்தற்கரகஜ தகரண்டு 

ந்துள்ஜபன். இறஜன  குநறப்தறடப்தட்டிதக்கும் தகுறகள் 

ரவும் லள்குடிஜற்நம் தசய்ப்தட்ட தறஜசங்கள். 

[இமடதௌடு] லங்கள் ரதக்கரகக் கமத்லர்கஜபர 

அர்களுக்கரகத்ரன் ரன் இந் mapக் கரண்தறக்கறன்ஜநன். 

இறல் சறன தறஜசங்கபறல் ற்ததரளது லள்குடிஜற்நம் 

மடததற்த தகறன்நது. லங்கள் மரகப் ஜதரலிரண 

தசய்றகமபச் தசரல்லி இந்ச் சமதமத் நரக 

றடத்துமப்ஜதரன்த இந்ச் சந்ர்ப்தத்மத்ம் 

தன்தடுத்ப் தரர்க்கறன்நலர்கள். அது ன்ணறடம் ரய்க்கரது. 

 
ගරු පී. අරිඹග්ද්රා්ද භවතහ 
(ரண்தைறகு தர. அரறஜத்றன்) 

(The Hon  P. Ariyanethran) 
ங்களுக்கு ச்சரறக்மக றடுக்கறன்நலர்கபர? 

 

ගරු ඩේරස ගේහන්දද භවතහ 
(ரண்தைறகு  டக்பஸ் ஜரணந்ர) 

(The Hon. Douglas Devananda) 
இது ச்சரறக்மகல்ன. ரன் ன்தமட கதத்மத்ரன் 

தரறறக்கறன்ஜநன். தபறரடுகளுக்குப்ஜதரய் தறச்மசப் 

தரத்றம் ந்துற்கரக, தபறரடுகபறலுள்பர்கள் 

"இதும ன் றடுமன கறமடக்கறல்மன?" ன்த 

ஜகட்டற்கு, "இதும க்கள் அறந்து ஜதரரது" ன்த 

லங்கள் தறனபறத் றடங்கள் ரவும் இங்கு ன்ணறடம் உள்ப 

tapeஇல் தறரகறறதக்கறநது. உங்களுக்குத் ஜம 

தன்நரல் ரன் அந் tape இச்சமதறஜன இக்கறக் 

கரண்தறப்ஜதன். [இமடதௌடு] இப்தடி க்கள் அறமத் 

தூண்டுற்குரற ஜதச்சுகமபப் ஜதசறக்தகரண்டும் அற்கரகப் 

தறச்மசப் தரத்றம் ந்றக்தகரண்டுறதக்கறன்ந லங்கள், இங்கு 

ந்து ஜமறல்னர கமகமபக் கமத்துக்தகரண்டிதக் 

கறநலர்கள்.  
 

ගරු පී. අරිඹග්ද්රා්ද භවතහ 
(ரண்தைறகு தர. அரறஜத்றன்) 

(The Hon  P. Ariyanethran) 
ரர் தறச்மசப் தரத்றம் ந்றது?  

 

ගරු ඩේරස ගේහන්දද භවතහ 
(ரண்தைறகு  டக்பஸ் ஜரணந்ர) 

(The Hon. Douglas Devananda) 
லங்கள் தறச்மசப் தரத்றம் ந்றக்தகரண்டுரஜண 

தபறரடுகளுக்குப் ஜதரகறன்நலர்கள். உங்களுமட 

குடும்தத்றணர் ரதம் தபறரடுகபறல்ரஜண 

ரழ்கறன்நணர். [இமடதௌடு] உங்களுக்கு அசறல் 

டத்துற்கு ஜத தறச்சறமண இல்மன. ந் ரட்டிலும் 

டக்கரது இந் ரட்டில் டந்து தொடிந்றதக்கறன்நது. 

இடம்ததர்ந் க்கள் றமரக லள்குடிஜற்நம் 

தசய்ப்தட்டிதக்கறநரர்கள். இதப்தறதம் ங்களுமட 

க்கபறன் சறன ஜமகள் இன்ணதொம் தர்த்ற 

தசய்ப்தடரதுள்பண. அர்களுக்குத் ஜமகள் இல்மன 

ன்த ரதம் தக்கறல்மன. ரங்கள் அர்களுமட 

ஜமப்தரடுகமபப் தடிப்தடிரக றமறல் 

றமநஜற்தஜரம்.  
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ගරු අල්වහේ ඒ.එච්.එ . අසර් භවතහ 
(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

Sir, I rise to a point of Order. 
 

මරහනහරූඪ භ්දත්රීාතුභහ 
(மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

Order, please! A point of Order is being raised by the 

Hon. Alhaj. A.H.M. Azwer. 

 
ගරු අල්වහේ ඒ.එච්.එ . අසර් භවතහ 
(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
தரரளுன்ந உதப்தறணர் ரண்தைறகு சற. சறநலன் 

அர்கள் அதரண்டரண எத குற்நச்சரட்மட ன்லது 

சுத்றத்ள்பரர். அரது, ரன் றழ் க்கமபப் தற்நற 

அதூநரகப் ஜதசறஜணன் ன்த குற்நஞ் சுத்றத்ள்பரர். ரன் 

எத கரனதொம் அவ்ரத ஜதசறல்மன. றழ் க்கள் 

ன்தமட அன்தர்கள். ரண்தைறகு சறநறன் அர்கள்ரன் 

றழ் க்களுமட றரற. அர் தபறரடுகளுக்குச் தசன்த 

இந் அசரங்கத்மக் கறழ்ப்தற்குரற  டடிக்மககமப 

ஜற்தகரண்டு தகறன்நரர் ன்தம ரன் இங்கு 

அளத்ரகச் தசரல்லிமக்க றதம்தைகறன்ஜநன்.  

 
ගරු ඩේරස ගේහන්දද භවතහ 
(ரண்தைறகு  டக்பஸ் ஜரணந்ர) 

(The Hon. Douglas Devananda) 
லங்கள் லள்குடிஜற்நம் தொளமரக மடததற்ந தறநகு, 

இப்ததரளது ஜத ன்ண தறச்சறமணமக் கறபப்தனரம் ணத் 

ஜடிக்தகரண்டிதக்கறநலர்கள். [இமடதௌடு]  

தகப மனமரங்கும் உதப்தறணர் அர்கஜப, 

ஆணதடிரல் இம உர்ந்துதகரண்டு உரர்கள்ஜதரல் 

டிக்கும் கூட்டமப்தறணர் து ஜர்ல் தறசரத்ம இந் 

ரடரளுன்நத்றலிதந்ஜ தரடங்குற்குத் 

றட்டறட்டிதக்கறன்நரர்கள். இது சகனதக்கும் தரறந்ஜ! 

இன்தகூட அர்களுக்கு ஆரக க்கற ஜசறக் கட்சறறன் 

உதப்தறணர் எத றடத்மச் தசரன்ணரர். அரது டக்கு, 

கறக்கறல் அசரங்கம் ஏய்வுததற்ந இரணு அறகரரறகமப 

ஆளுர்கபரக றறத்ரகக் குற்நஞ்சரட்டிணரர். இது றழ்த் 

ஜசறக் கூட்டமப்தறணதம் மரகச் தசரல்லி தகறன்ந 

எத குற்நச்சரட்டு. அன் சரறதறமகளுக்கு அப்தரல், இர்கள் 

இந் த்த்த்ம றடத்ற பதறரண ததரன்ஜசகர 

அர்களுக்கு ரக்கபறக்குரத ஜகட்டரர்கள். 

அப்தடிரணர்களுக்கு இவ்ரத ஜகட்தற்கு ன்ண 

அதகம இதக்கறன்நது? ன்த தரறறல்மன. ஆணரல், 

அசறலுக்கரகத்ரன் இர்கள் இப்தடிக் கமக்கறன்நரர்கள் 

ன்தது உதறரகற தகறன்நது.  

அடுத்து, அகறகளுக்கரண க்கற ரடுகள் சமதறன் உர் 

ஸ்ரணறகர் அலுனகம் தகறங்கரகஜ றடுத்றதக்கறன்ந 

அநறக்மகமப் தரர்த்ரல் து ண்றல் தொன்ஜணற்நகரண 

லள்குடிஜற்நங்கள் டந்துதகரண்டிதக்கறன்நண ன்தது 

சகனதக்கும் தரறதம். இது அசரங்கத்றன் அநறக்மக 

அல்ன. இம க்கற ரடுகள் சமதறன் ‘எச்சர’ ன்ந 

றதணம் தபறரகக் குநறப்தறட்டிதக்கறன்நது. அரது 

லள்குடிஜற்நங்கள் ன்ண ரறரற டந்றதக்கறன்நண, உர் 

தரதுகரப்தை னங்கள் ந்பவுக்குப் தடிப்தடிரகச் 

சுதக்கப்தட்டு தகறன்நண ன்தண ல்னரம் தபறரகக் 

கூநப்தட்டிதக்கறன்நது. இது  க்கற ரடுகள் சமதறன் 

'எச்சர' ன்ந றதணத்றன் அநறக்மக ன்தம ரன் லண்டும் 

கூதகறன்ஜநன். அப்தடி இதக்கும்ததரளது லங்கள் வுதசய்து 

ததரய்ரண கல்கமப இந்ச் சமதக்கு ங்க ஜண்டரம். 

அசரங்கம் தடிப்தடிரக லள்குடிஜற்நங்கமபச் தசய்து 

தகறன்ந இந்ச் சூலில், அன் தற்நறக்குத் ரஜ கரம் 

ன்த க்களுக்குப் ததரய்த்மப்தற்கரகஜ றழ்த் ஜசறக் 

கூட்டமப்தை இந் ரடகத்ம அங்ஜகற்நற தகறன்நது. 

ஜகரற கூறப் ததரளது றடிறல்மன! அது ரணரகஜ 

றடிகறன்நது. ஆணரல், இன்த கூட்டமப்தைக் கூநறத்ரன் 

ல்னரம் டக்கறன்நண ன்த கரட்டித் ஜர்லில் தற்நற 

ததற்தறடனரம் ன்தஜ கூட்டமப்தறன் றட்டம்.  

இப்ததரளது ம்தொமட ண்தர் சுஜஷ் தறஜச்சந்றன் 

அர்கள் துறஷ்டசரக இங்கு இல்மன. அர்கூட 

சலதத்றல் இது சம்தந்ரகப் தத்றரறமகக்கு அநறக்மக 

றடுத்றதந்ரர். தமடத் ப்தறணதமட தொகரம்கமப அகற்நற 

அந்க் கரறகமபத்ம் வீடுகமபத்ம் உரற க்களுக்குக் 

தகரடுக்கறன்ந றகழ்வு அண்மறல் ரழ்ப்தரத்றஜன 

இடம்ததற்நததரளது அங்குள்ப கட்டமபத் பதற தேணல் 

யத்துதசறங்ய அர்கள் எத றடத்மக் கூநறறதந்ரர். 

அரது, அமச்சர் டக்பஸ் ஜரணந்ர அடிக்கடி 

ங்களுடன் தரமனஜதசறறல் தரடர்தை தகரண்டு, "அந் 

இடத்ம றடறல்மனர? இந் இடத்ம றடறல்மனர? 

ன் றடறல்மன? ன்தநல்னரம் ஜகட்கறன்நரர். 

தனரலிமக்கூட றடுறக்குரத ஜகட்கறன்நரர். வுதசய்து 

அற்மந ல்னரம் ஜகட்க ஜண்டரம்! ஆணரல், றச்சம் 

க்களுமட ஜமகமப ரங்கள் தர்த்ற தசய்ஜரம்" ன்த 

தசரல்லிறதக்கறன்நரர். அது தபறப்தமடரகத் தரறந் 

உண்ம!  

அசரங்கத்றன் தறன் கமத் ட்டிக் கூணறக்குதகற றன்த 

தசரந்ச் சலுமககமபப் தததகறன்ந றழ்த் ஜசறக் 

கூட்டமப்தை, றழ் ஜதசும் க்கபறன் தறச்சறமணகள் குநறத்துப் 

ஜதசும்ஜதரது ட்டும், ரம் அசரங்கத்றற்கு 

றரணர்கள்ஜதரல் வீ தொக்கறட்டுக் கூச்சலிட்டு 

தகறன்நரர்கள். ன் இந்ப் தகல் ஜடம்? ன் இந்ப் 

தகட்டு ரடகம்? ஆணரல், உண்மரகஜ லங்கள் து 

க்கபறன் தறச்சறமணகமபத் லர்க்க ஜண்டும் ண றதம்தற 

ந்றதந்ரல் ரஜ அற்கு ஆபறத்றதப்ஜதரம். 

அஜஜம் "லி ந்ர்கமபத் ஜரற்கடிப்ஜதரம்!" ன்த 

ரறக்கு ரற கூநற தகறன்ந றழ்த் ஜசறக் கூட்டமப்தறணர் 

ரஜ றழ் ஜதசும் க்களுக்கு லி ந்ர்கள் ன்ததுரன் 

உண்ம. இன்மநக்குத் றழ்த் ஜசறக் கூட்டமப்தறணம 

டுத்துக்தகரண்டரல் அந்க் கூட்டமப்தறஜன 

இதக்கறன்நர்கள் த்மணஜர ம தொகரம்கமப 

மத்றதந்ர்கள். ஆணரல், இன்த லங்கள் லி 

ந்ர்கமப றரப்தடுத்துகறன்நலர்கள். றழ்த் ஜசறக் 

கூட்டமப்தறஜன த்மணஜர இக்கங்கள் அங்கம் 

கறக்கறன்நண. அர்கள் ல்னரம் ம தொகரம்கள் 

மத்றதந்ர்கள்! அப்தடிரணரல் ரர், ரதக்கு லி 

ந்து? ஆணரல், ரன் ம தொகரம் மத்றதந்ஜன் 

ன்தம றதௐதறக்கட்டும் தரர்ப்ஜதரம்! ரரலும் றதௐதறக்க 

தொடிரது. ஆணரல், ற்ந இக்கங்கள் - கூட்டமப்தறல் 

அங்கம் கறக்கறன்ந மணர்கள் - ம தொகரம்கள் 

மத்றதந்ர்கள் ன்தது ல்ஜனரதக்கும் தரறத்ம்.  

 

ගරු පී. අරිඹග්ද්රා්ද භවතහ 
(ரண்தைறகு தர. அரறஜத்றன்) 

(The Hon  P. Ariyanethran) 
ரழ்ப்தரத்றல் ஸ்ரீர் றஜட்டர்!  
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ඳහර්ලිග ්දතු 

ගරු ඩේරස ගේහන්දද භවතහ 
(ரண்தைறகு  டக்பஸ் ஜரணந்ர) 

(The Hon. Douglas Devananda) 
ஸ்ரீர் றஜட்டர? அம றதௐதறத்ங்கள்! ஸ்ரீர் 

றஜட்டரறல்ரன் ன்தமட அலுனகம் இதக்கறன்நது. 

வுணறரறஜன தைதபரட், ஈ.தற.ஆர்.ல்.வ். ல்னரம் ம 

தொகரம்கமப மத்றதக்கறல்மனர? உங்களுமட 

அமப்தறஜன இதக்கறன்ந ஆட்கள் ம தொகரம் 

மத்றதக்கறல்மனர? ட்டக்கபப்தறஜன தைலி இக்கம் 

ம தொகரம் மத்றதக்கறல்மனர? லங்கள் ல்னரம் ம 

தொகரம் மத்றதந்ர்கள்! சும்ர லங்கஜப ததரய்கமபச் 

தசரல்லி,  ததரய்கமப உதரக்கற இப்தடிரண றட்டங்கமப 

குக்கறன்நலர்கள்! ஆணரல், அறஜன ந்றரண உண்மத்ம் 

இல்மன.  

 

ගරු භ්දත්රීායගඹක් 
(ரண்தைறகு உதப்தறணர் எதர்) 

(An Hon. Member) 
அதங்கள்! அதங்கள்! 

 

ගරු ඩේරස  ගේහන්දද භවතහ 
(ரண்தைறகு  டக்பஸ் ஜரணந்ர) 

(The Hon. Douglas Devananda) 
லங்கள் உங்களுக்குப் தக்கத்றல் இதக்கறன்நரறடம் 

ஜகட்டுச் தசரல்கறன்நலர்கள்! உங்களுக்குப் தக்கத்றஜன 

இதப்ததம் ம தொகரம் மத்றதந்ர்ரன். 

வுணறரறஜன ம தொகரம் மத்றதந் ஆட்கபறல் அதம் 

எதர்! அதமட இக்கதொம் - கட்சறத்ம் ம தொகரம்கமப 

மத்றதந்து.    

அப்ததரளது டந்தல்னரம் உங்களுக்குத் தரறரது. 

உங்களுக்குப் தத்கத்றலிதந்து தசரல்கறன்நஜ ம தொகரம் 

மத்றதந்ரர். இர்கள்ரன் அமச் தசய்ர்கள்! 

ஈ.தற.ஆர்.ல்.வ்.இன் ததரறஜன அங்ஜக அம 

மத்றதந்ரர்கள். அமகமபப் தற்நறதல்னரம் 

உங்களுக்குத் தரறரது. லங்கள் அம தோடிமநக்கப் 

தரர்க்கறநலர்கள்! [இமடதௌடு] லங்கள் தகரடுத் மகள் 

ப்தடி? உங்கள் றழ்த் ஜசறக் கூட்டமப்தறல் இதக்கறன்ந 

ஆட்கள் தனதம் ம தொகரம்கள் மத்றதந்ர்கள். 

[இமடதௌடு] தக்கத்றல் இதப்தர் ம தொகரம் 

மத்றதந்ரர்!   

 
ගරු අල්වහේ ඒ.එච්.එ . අසර් භවතහ 
(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
ஜரகரலிங்கர?  

 
ගරු ඩේරස ගේහන්දද භවතහ 
(ரண்தைறகு  டக்பஸ் ஜரணந்ர) 

(The Hon. Douglas Devananda) 
ஜரகரலிங்கம் அல்ன,  

 

[මරහනගආ අණ ඳරියු ඉත් කයන රදී.] 
[அக்கறரசணக் கட்டமபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

When they ask for money, the diaspora in return asks, 

"Why have we still not got liberation? Then, he says, 

"More people should die".  He is such a person. It is on 

record. Now, they are coming and saying something else.  

லங்கள் தபறரடுகபறல் கரசு ரங்குற்கரக ன்ண 

தசரல்கறநலர்கள்? க்கள் இநந்து ஜதரரதன்த! ல்னரம் 

record இல் இதக்கறன்நது. அறவுக்கரகத்ரன் லங்கள் கரசு 

ரங்கறணலர்கள்! உங்களுக்கு கமப்தற்கு ந் அதகமத்ம் 

இல்மன. ணக்கு அதகம இதக்கற்நது. ரன் ரட்மடறட்டு 

ஏடறல்மன. ரன் இங்குரன் இன்ணதொம் இதக்கறஜநன். 

க்கமபப் தற்நறக் கமப்தற்கு ணக்குத் குற இதக்கறநது. 

அணரல்ரன் க்கள் தரடர்ந்தும் ன்மணத் தரறவு தசய்து 

தகறன்நணர். [இமடதௌடு] இந்ப் ததரன்ஜசகர ரர்?  

 

ගරු භ්දත්රීායගඹක් 
(ரண்தைறகு உதப்தறணர் எதர்) 

(An Hon. Member) 
உங்கபது அப்தர! 

 
ගරු ඩේරස ගේහන්දද භවතහ 
(ரண்தைறகு  டக்பஸ் ஜரணந்ர) 

(The Hon. Douglas Devananda) 
ன்தமட அப்தர கறஜல்! ததரன்ஜசக்கர உங்கள் 

ண்தர்! அதக்கு ரக்கபறக்கச் தசரன்ணலர்கள். லி 

ந்ர்கபறல் அதம் எதர். அதக்கு ரக்கபறக்கச் 

தசரல்லி லங்கள் ந் அர்த்த்றல் தசரன்ணலர்கஜபர 

தரறறல்மன. றதம்தத்றதம்த க்கமப ரற்தற்கரகத் 

ரன்!    

 

මරහනහරූඪ භ්දත්රීාතුභහ 
(மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

Hon. Minister, you have two more minutes.  
 
ගරු ඩේරස ගේහන්දද භවතහ 
(ரண்தைறகு  டக்பஸ் ஜரணந்ர) 

(The Hon. Douglas Devananda) 

Okay, Sir.  

உங்கமபத் ஜரற்கடிக்கச்தசரல்லி லங்கள் உங்கமப 

அநறரஜனஜ ஜகட்டுக்தகரள்கறநலர்கள்! க்கள் றர்தம் 

தசப்தம்தர் ரம் 21ஆம் றகற ங்கள் றமனப்தரட்மடத் 

தரறறப்தரர்கள். [இமடதௌடு] 

 

ගරු පී. අරිඹග්ද්රා්ද භවතහ 
(ரண்தைறகு தர. அரறஜத்றன்) 

(The Hon  P. Ariyanethran) 
21ஆம் றகற லங்கள் தசய்து கரட்டப்ஜதரகறநலர்கபர?  

 

ගරු ඩේරස ගේහන්දද භවතහ 
(ரண்தைறகு  டக்பஸ் ஜரணந்ர) 

(The Hon. Douglas Devananda) 
இல்மன; இல்மன. அப்தடில்ன. அரது, லங்கள் 

தற்நறததற்நரல் ஜர ஜர்ல் சுதொகரக டந்தன்தம் 

லங்கள் ஜரல்றமடந்ரல் ஜர தறம 

டந்றதக்கறநதன்தம் தசரல்வீர்கள். அதுரன் உங்களுமட 

றரக்கறரணம்! அது தொளக்க தொளக்கப் தறமரஜண! 

[இமடதௌடு] ரங்கள் என்தம் தசய்றல்மன. 

உங்கமபப்ஜதரல் கள்ப ரக்குகபரல் தரறவுதசய்ப் 

தட்டர்கபல்னர் ரங்கள். ஜர்மரக, றரரகப் 

ததநப்தட்ட ரக்குகபரல்ரன் ரங்கள் தரறவுதசய்ப் 

தட்ஜடரம். க்கள் ணக்குத்ரன் கூடி றதப்தை ரக்குமப 

அபறத்ரர்கள்.  உங்கமபப்ஜதரன தைலிகபறன்  கள்ப 

ரக்குகபரல் ரங்கள் தரறவுதசய்ப்தடறல்மன. லங்கள் 7 
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கட்சறகள் என்நரகச் ஜசர்ந்றதக்கறநலர்கள். ரங்கள் ணறதரத 

கட்சற! ரங்கள் ணறரகத் ஜர்லில் ஜதரட்டிறட்டு தற்நற 

ததற்நறதக்கறஜநரம். அப்தடிறதந்தும் 60,000 ரக்குமபப் 

ததற்ஜநரம்.  

இனங்மக - இந்ற எப்தந்ம் துஷ்தறஜரகம் 

தசய்ப்தட்டது. தறஜரச - தைலிகள் எப்தந் 

கரனத்றன்ஜதரதும் சந்றரறகர - தைலிகள் எப்தந் 

கரனத்றன்ஜதரதும் அற்மந றர்த்து ஊர்னம் தசன்நலர்கள்! 

சந்றரறகர அம்மரர் ஏர் அதமரண லர்வுத்றட்டத்ம 

இங்கு தகரண்டுந்ரர். அம ரறத்ர்கள் ரர்? லங்களும் 

ஜசர்ந்துரஜண அம ரறத்லர்கள்? தறநகு க்களுக்கு உரறம 

இல்மன, அது இல்மன, இது இல்மனதன்த 

தசரல்லிக்தகரண்டிதக்கறநலர்கள்! [இமடதௌடு] 

றர்க்கட்சறகளுடன் ஜசர்ந்து ஊர்னம் டத்றணலர்கள்! அப்தடிச் 

தசய் உங்களுக்கு அமப்தற்நறக் கமப்தற்குத் குறஜ 

இல்மன.  

 

මරහනහරූඪ භ්දත්රීාතුභහ 
(மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

Hon. Minister, please wind up now.  

 
ගරු ඩේරස ගේහන්දද භවතහ 
(ரண்தைறகு  டக்பஸ் ஜரணந்ர) 

(The Hon. Douglas Devananda) 

Okay, Sir.  

ததஜண "உரறம! உரறம!" ன்த உங்களுமட 

சுனரத அசறலுக்கரக கமத்துக் 

தகரண்டிதக்கறன்நலர்கஜபதரற, ஜதநரன்தம் 

தசய்றல்மன. [இமடதௌடு] கமடசறரக அமத்ரன் 

தசரல்னப் ஜதரகறஜநன். த்றறல் கூட்டரட்சற! ரறனத்றல் 

சுரட்சற! அறல் ந் ரற்நதொம் இல்மன. அதுரன் 

ங்களுமட தகரள்மக! அம லங்கள் நந்றதக்கனரம். 

ஆணரல், ரன் நக்கறல்மன. லங்கள் உங்கள் 

சுனரதத்றற்கரக துவும் தசய்றதக்கனரம்.  

ஜம் ஜதரரமரல் ரன் ன்தமட றகுற 

உமமக் யன்சரட் இல் தறவு தசய்ற்கரகச்  

*சர்ப்தறக்கறன்ஜநன். ன்நற. க்கம். 

 

* බහග ඹ භත තඵන රද කථහගේ ඉිනරි ගකො : 

சதரதேடத்றல் மக்கப்தட்ட உமறன் ஞ்சற தகுற:: 

Rest of the speech tabled: 

றல் - தைலிகள் தைரறந்துர்வு எப்தந் கரனத்றன்ஜதரது உனகம் 

சுற்நறணலர்கள்! இதறரக, ேணரறதற யறந் ரேதக்ஷ - தைலிகள் 

ஜதச்சுரர்த்ம டந்து. இப்தடிரண கரனகட்டங்கபறன்ஜதரது றழ்த் 

ஜசறக் கூட்டமப்ஜதர அன்நற அறல் அங்கம் கறக்கும் கட்சறகஜபர ந் 

றமனப்தரட்மடக் தகரண்டிதந்ண ன்தது அர்களுக்ஜக தபறச்சம்!  

கசரப்தைக் கமடக்கரன் ேலகரதண்ம் ஜதசுதுஜதரல் து ண்றல் 

சறத்றம தொகரம்கள் மத்றதந்ர்கள் - து க்களுக்கு லி 

ந்ர்கள்  - அடுத்ர்லது குற்நம் சரட்டுகறநரர்கள். சறத்றம 

தொகரதொக்குப் ததரதப்தரக இதந்ர் குந்ம தததம் மணறக்கரக 

அளகறநரதன்த ம் ஜசத்துக் கறஞர் எதர் தசரன்ணம இங்கு ரன் 

ஞரதகப்தடுத்துகறஜநன்.  

தகப மனமரங்கும் உதப்தறணர் அர்கஜப, கட்டம் 

கட்டரகஜ மத்ம் ரம் ததற்தநடுக்க தொடித்ம். அற்கு அசரங்கம் 

ரரகஜ இதக்கறன்நது. ஆணரல், றழ்த் ஜசறக் கூட்டமப்தை அற்குத் 

ரரக இல்மன. றழ் ஜதசும் க்கள் ஜரற்தப்ஜதரணர்கபல்னர். 

நரண றதொமநகஜப இங்கு ஜரற்தப்ஜதரறதக்கறன்நண. இர்கள் 

1977இல் தற்நற ததற்நரர்கள்; 2004இல் தற்நற ததற்நரர்கள்; 2110இல் 

தற்நற ததற்நரர்கள். அப்ஜதரது, சர்ஜச சதோகத்துக்கு எற்தமறன் 

தனத்மக் கரட்ட ரக்கபறக்க ஜண்டும் ன்நரர்கள். மரது 

சரறத்துக் கரட்டிணரர்கபர? றழ் ஜதசும் க்களுக்கு இர்கள் 

ததற்தக்தகரடுத்து அனங்கமபத்ம் துங்கமபத்ம் ட்டுந்ரன்.  

லள்குடிஜற்நம் குநறத்துப் ஜதசற தகறன்ந இர்கள் றழ் ஜதசும் 

க்கபறன் கரறகமபத் ரஜ அதகரறத்து மத்றதக்கறநரர்கள். லிங்ககர், 

உர்மன, 3ஆம் கட்மட ஜதரன்ந இடங்கபறல் றழ் ஜதசும் க்கள் 

லபக்குடிஜந றதம்தைகறநரர்கள். லிங்ககரறல் 3 க்கர் கரற! கன்ணறரறல் 

1 க்கர் கரற! சரம்தல்லறல் 3 க்கர் கரற! கும்தைதப்தறட்டிறல் 6 க்கர் 

கரற ன்ந மகறல் இமகமப அதகரறத்து மத்றதக்கும்  

 

[මරහනගආ අණ ඳරියු ඉත් කයන රදී.] 
[அக்கறரசணக் கட்டமபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

றழ் ஜதசும் க்கபறடம் அற்மந லபக் மகபறப்தரர?  

சுஜஷ் தறஜச்சந்றன் அர்கள் இன்மந ேணரறதற யறந் 

ரேதக்ஷ அர்கள் லன்தறடி அமச்சரக இதந்ஜதரது அதக்கு 

ஆஜனரசகரக இதந்ர். அப்ஜதரதுகூட உர் தரதுகரப்தை னங்கள் 

உதரக்கப்தட்டிதந்ண. அற்கு சுஜஷ் தறஜச்சந்றன் அர்களும் 

ததரதப்தை! இம அர் ற்தக்தகரள்ரர? 2009இல் அறவு த்த்ம் 

தொடிவுக்கு தகரண்டுப்தட்டஜதரது, உர் தரதுகரப்தை னங்கதபன்த 

இங்கு துவுஜ இதக்க தொடிரதண ேணரறதற அர்கள் தகறங்கரகஜ 

தரறறத்றதந்ரர். இம ரம் ஜற்நறதந்ஜரம். அன்தடி து 

க்கமப உர் தரதுகரப்தை னங்கபரக இதந் தன இடங்கபறல் லபக் 

குடிஜற்தறல் ரம் தற்நற கண்டிதக்கறஜநரம். இன்தம ேணரறதற 

அர்கபறன் ரக்குதறம றமநஜற்நக் ஜகரரற அசுடதம் 

தமடத்ப்தைடதம் தரடர்ச்சறரக ரம் ஜதசறத்ம் லித்தத்றத்ம் 

தகறன்ஜநரம். தரடர்ந்தும் து க்கமபத் து தசரந் றனங்கபறல் 

குடிஜற்தறல் ரம் தற்நற கண்டும் தகறஜநரம். இணறஜலும் து 

தறகள் தரடதம். து க்கள் ஞ்சறத்ள்ப அர்கபது றனங்கபறலும் 

றமறல்  லள்குடிஜற்நப்தடுரர்கள். இம அசரங்கம் தொளமரக 

றமநஜற்ததன்தது து ம்தறக்மக!  

ரம் தசல்லும் தம் தல்லும்! 

த்றறல் கூட்டரட்சற! ரறனத்றல் சுரட்சற!  

  
එකල්හි  ගේරහ අ.බහ. 7.00 වුගඹ්ද මරහනහරූඪ භ්දත්රීාතුභහ 

විසි්ද ප්රනලසනඹ ගනොවිභහ ඳහර්ලිග ්දතු කල් තඵන රදී. 
ඳහර්ලිග ්දතු ඊ  අනුකර, අද යුන බහ භිනඹ අනු, 2013 

අගගෝසතු 21 න ඵදහදහ අ.බහ. 1.00 න ගතක් කල් ගිගආ ඹ. 
 
 

அப்ததரளது, தற.த. 7.00 றரகறறடஜ மனமரங்கும் 

உதப்தறணர் அர்கள் றணர றடுக்கரஜனஜ தரரளுன்நத்ம 

எத்றமத்ரர். 

அன்தடி தரரளுன்நம்,  அணது இன்மந லர்ரணத்றற் 

கறங்க 2013 ஏகஸ்ட் 21, தைன்கறம தற.த. 1.00 றம  

எத்றமக்கப்தட்டது 

 
 

It being 7.00 p.m., MR. PRESIDING MEMBER adjourned 

Parliament without Question put. 

Adjourned accordingly  until 1.00 p.m. on Wednesday, 21st 

August, 2013, pursuant to the Resolution of Parliament of this 

day. 
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දහඹක මුදල් : ඳහර්ලිග ්දතු විහද හර්තහර හර්ෂික දහඹක මිර රු. 2178රී. ිළ ඳතක් ගග්දහ ගළනීභ අලා  
න  ගහසතු රු. 18.15රී. තළඳළල් ගහසතු රු. 2.50රී. ගකොශම 6, රීරුශඳන, ඳහභංකඩ ඳහය, අංක 102, 
ිළඹසිරි ගගොඩනළගිල්ගල් යජගආ  ප්රනකහලන  කහර්ඹහංලගආ  අධිකහමේ  ගත  ෆභ  ර්ඹකභ  ගනොළ ඵර්           
30 දහ   ප්රනථභ දහඹක  මුදල් ගගහ ඉයුරි ර්ගආ දහඹකත්ඹ රඵහ ගගන විහද හර්තහ රඵහගත වළරීඹ.  

නිඹමිත යුගන්ද ඳසු  එනු රඵන දහඹක ඉල්ලු  ඳත් බහය ගනු ගනොරළගේ. 
 
 
 
 
 
 
 
 

சந்ர ; யன்சரட் அறகர அநறக்மகறன் தடரந் சந்ர தௐதர 2,178. யன்சரட் ணறப்தறற தௐதர 18.15. தரற் 

தசனவு தௐதர 2.50. தடரந் சந்ர தொற்தரக அத்றட்சகர், அசரங்க தபறதௌட்டலுனகம், இன. 102, 

தறசறநற கட்டிடம், தரன்கமட வீற, கறதபப்தமண, தகரளம்தை 6 ன்ந றனரசத்றற்கு அதப்தற தறறகமபப்  

ததற்தக்தகரள்பனரம். எவ்ஜரரண்டும் ம்தர் 30 ஆந் ஜறக்கு தொன் சந்ரப்தம்  

அதப்தப்தட ஜண்டும். தறந்றக் கறமடக்கும் சந்ர றண்ப்தங்கள்  

ற்தக்தகரள்பப்தடரட்டர. 
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නිගේදන: 

 අගේඛ්යභ ිත්රව නියහයණඹ 
 

ප්රඛලසනර  හිතක ිළිතතුරු 
 

ගඳෞද් ලික දළනුම් දීගභන් ආසූ ප්රඛලසනඹ: 

 භළතියණ නීති ඊේරංඝනඹ කිරීභ 
 

ඳහර්ලිගම්න්තු ගේගේ සහධීන තත්ත්ඹ ලක්තිභත් කිරීභ 
ිළිතඵ කරුණු ගොඹහ ඵරහ හර්තහ කිරීභ ිළණි න විගලේ 
කහයක බහ 

 

න්තර් ත ප්රඛධහන කරුණු 

பென உள்ரடக்கம் 

ANNOUNCEMENTS: 

    Unveiling of Portraits 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 

QUESTION BY PRIVATE NOTICE: 

    Violation of Election Laws 

SELECT COMMITTEE TO INQUIRE AND REPORT 

ON STRENGTHENING THE INDEPENDENT 

CHARACTER OF THE PARLIAMENTARY 

SERVICE 

PRINCIPAL  CONTENTS 

அமலப்புகள்: 

 உருலப்படத் ெமநக்கம் 
 

லனக்கலக்கு லய்மூய லமடகள் 
 

ென அமலத்ெல்மூய லன: 

 தெர்ெல் சட்டங்கமர மல் 
 

பலன்மச் தசமலன் சுெனப் பண்மப 

லலுப்படுத்துலதுபற்ம ஆய்ந்து அமக்மக 

சர்ப்பப்பெற்கன தெகுழு  
 

ශ්රීර රංකහහන්න් ්ක් ජහතිඹක් ගර වතත්ම භ ඵරහත්භක කිරීභ 
වහ  ලභ ගද්ලඳහරන වහ  අණ්ඩු්ර භ  භස ථහනුකර 
ිළඹය නිර්ගද් ල ගකො  හර්තහ කිරීභ වහ න වි  ගලේ 
කහයක බහ: 

  විඳක්ගේ ප්රඛධහන ංවිධහඹකතුභහග  ප්රඛකහ ලඹ 
   රු නුය දිහනහඹක භවතහග  ප්රඛකහලඹ 

 

කේතළබීගම් ගඹෝජනහ: 

  යතුඳසර  ළටුභ 

இயங்மக க்கள் எத தெச க்கரக லழ்லெற்குத் 

ெத்துலரப்பெற்கன அசல் ற்ரம் 

அசயமப்பு நடலடிக்மககள் பற்ம லெந்துமத்து 

அமக்மக தசய்லெற்கன தெகுழு :  

 ெர்க்கட்ச முெற்தகயசனது கூற்ர 

 ண்புகு அநு ெசநக்கலனது கூற்ர 
 

 

 எத்ெமலப்புப் பதமை:  

 த்துபஸ்லய தெல் 

SELECT COMMITTEE TO RECOMMEND AND 

REPORT ON POLITICAL AND 

CONSTITUTIONAL MEASURES TO EMPOWER 

THE PEOPLES OF SRI LANKA TO LIVE AS ONE 

NATION:  

  Statement by Chief Opposition Whip 

     Statement by Hon. Anura Dissanayake 

ADJOURNMENT MOTION:  

    Rathupaswala Conflict 





 

ඳහර්ලිගම්න්තු 
பலன்மம் 

PARLIAMENT 
—————–—- 

 
2013 ග ෝසතු 21න ඵදහදහ 

2013  ஏகஸ்ட் 21, புென்கறம 

Wednesday, 21st August, 2013 
————————————— 

 
. බහ. 1.00  ඳහර්ලිගම්න්තු රැස විඹ. නිගඹෝජභ කථහනහඹකතුභහ 

[ රු චන්දිභ ම යක්ගකොඩි භවතහ] මූරහනහරඪ විඹ.    

பலன்மம் ப.ப. 1.00 ைக்குக் கூடிது. பெச் சபநகர் 

அலர்கள் [ண்புகு  சந்ெ வீக்தகடி]  ெமயம லகத்ெர்கள்.   

The Parliament met at 1.00 p.m., MR. DEPUTY SPEAKER [THE 

HON. CHANDIMA WEERAKKODY] in the Chair. 

 
 නිගේදන 

அமலப்புக்கள் 
ANNOUNCEMENTS 

 
අගේඛ්යභ ිත්රව නියහයණඹ 
உருலப்படத் ெமநக்கம் 
UNVEILING OF PORTRAITS  

 
නිගඹෝජභ කථහනහඹකතුභහ 
(பெச் சபநகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

හි පු ජනහධිඳති දිං ත  රු ඩී.බී. විගේතුං  භළතිතුභහග  ව 
හි පු කළබිනට් භහතභ වහ රංකහ කම්කරු ගකොං්රKගේ නහඹක 
දිං ත  රු ගෞභභමූර්ති ගතොණ්ඩභන් භළතිතුභහග  අගේඛ්යභ 
ිත්රව නියහයණඹ කිරීගම් ඊත්ඹ  2013 ග ෝසතු භ 30න 
සිකුයහදහ ගඳය රු 10.00  ්රKහභහතභ වහ බුද්ධ ලහන වහ අ ිකක 
ක යුතු ිළිතඵ භහතභ  රු දි.මු. ජඹයත්න භළතිතුභහග  
ප්රඛධහනත්ගඹන් ඳහර්ලිගම්න්තුගේදී ඳළළත්ගේ. ්දින ගභභ 
ඊත්ඹ  වබහගි න ගර සිඹලුභ ඳහර්ලිගම්න්තු 
භන්ත්රී රුන්ග න් ඈේරහ සිමික.  

 
ලිිළ ගේඛ්යනහදිඹ ිළිත ළන්ම භ 

சர்ப்பக்கப்பட்ட பத்ெங்கள் 
PAPERS PRESENTED 

 

(i) මුදේ ගකොිකන් බහගේ 2013 හර්ෂික ඹ ළගඹන් ඳශහත් තය 
යමුදේ ගඵදහ ගන් කය දීභ ිළිතඵ ති රු ජනහධිඳතිතුභහ ගත 
ගකගයන නිර්ගද්ල (අණ්ඩු්ර භ භසථහගේ 154ජ(4) භසථහ 
නු); ව 

 (ii) 2012 ර්ඹ වහ ංර්ධන මූරභ ගදඳහර්තගම්න්තුගේ කහර්ඹ හධන 
හර්තහ.- [්රKහභහතභතුභහ ව බුද්ධ ලහන වහ අ ිකක ක යුතු 
භහතභ  රු දි.මු. ජඹයත්න භවතහ ගනු   රු දිගන්ස ගුණර්ධන 
භවතහ]  

  
බහගම්ඹ භත තිබිඹ යුතුඹයි නිගඹෝ  කයන රදී. 
சபபீடத்ெல் இருக்கக் கட்டமரடப்பட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 

 රු ඵන්දුර ගුණර්ධන භවතහ (ධභහඳන භහතභතුභහ) 
(ண்புகு பந்துய குைலர்ென - கல்ல  அமச்சர்) 

(The Hon. Bandula Gunawardane - Minister of Education) 

 රු නිගඹෝජභ කථහනහඹකතුභනි, ජහතික ධභහඳන 

ප්රඛතිඳත්තිඹක් නුහයගඹන් ධභහඳන ඳනතක් කස කිරීභ වහ 

ශ්රීර රංකහ ිළිතඵ ගද්ලඳහරන භතහදඹ, ම්ප්රඛදහඹ  ඹන ප්රඛමුඛ්යතහ 

ව නහ ත දළක්භ ිළිතබිඹු කයිකන් ධභහඳනගේ ගුණහත්භක 

ංර්ධනඹක් ගේක්හ කයන්නන් විසින් ඈදිරිඳත් කයන 

ගඹෝජනහ ිළිතඵ විබහ   ගකො  හර්තහ කිරීභ වහ ගභභ 

ඊත්තරීතය බහ විසින් ඳත් කයන රද ධභහඳනඹ ිළිතඵ විගලේ 

ඳහර්ලිගම්න්තු ඊඳගද්ලක කහයක බහගේ හර්තහ - ශ්රීර රංකහගේ 

හභහනභ ධභහඳනඹ වහ න ධභහඳන ප්රඛතිඳත්ති වහ ගඹෝජනහ- 

ද ගම්  රු බහ  ිළිත න්නහ.  

 රු නිගඹෝජභ කථහනහඹකතුභනි, ගභඹ ගේ යගට් 

ඈතිවහගේ ඈතහ ළද ත්,  විගලේ ඊඳගද්ලක කහයක බහක්. 

අණ්ඩු ඳක්ගේ ව විඳක්ගේ  රු භන්ත්රී තුභන්රහ 23 

ගදගනකුග  ක්රිෂඹ දහඹකත්ගඹන් ව භග  බහඳතිත්ගඹන් 

විවිධ ක්ගේ්රවර සිමන නිදවස ධභහඳනඹ රකයක්ෂිත ගකො  

ගඳෝණඹ කයන්න  කළභළති ගම් යගට් විවිධ විද්තුන්, අ ිකක 

නහඹකඹන්, ගද්ලඳහරන ඳක් නහඹකඹන්, ගද්ලඳහරන ඳක් 

ංවිධහන, ෘත්තීඹ ිකති, විදුවේඳතිරු, ධභහඳනනඹන් ව 

ගනත් විද්තුන් දවක  ධික ප්රඛභහණඹක් ගම් කහයක බහ  

ඳළිකණිරහ හක්ෂි ඈදිරිඳත් කශහ. ඔවුන් ඈදිරිඳත් කශ හක්ෂිත්,  

අණ්ඩු ඳක්ගේ ව විඳක්ගේ  රු භන්ත්රී තුභන්රහග  විවිධ 

පරදහයී දවස ව ගඹෝජනහත් ආතුශත් කයරහ ංක්ෂිේත 

හර්තහක් ද ගම්  රු බහ  ඈදිරිඳත් කයනහ. වතිතස 

රක්ඹක් න ඳහේ දරුන් ත්, ඊඳනඳන් ඳයම්ඳයහර ගම් 

යගට් නිදවස ධභහඳනඹ රඵන දරුන් ත් භහින්ද ිතන්තන ඈදිරි 

දළක්ගම් වන් දළනුභ ගක්න්ද්රීනඹ ංර්ධන යමුණ හක්හත් කය 

 ළනීභ වහ ගද්ලඳහරන ඳක්, ඳහ  ගේදලින් ගතොය න 

ධභහඳන ඳනතක් ම්භත කය  ළනීභ වහ දහශ න දශ 

ගකටුම්ඳතක් තභයි ගභයින් ඈදිරිඳත් ගකො  තිගඵන්ගන්. අණ්ඩු 

ගනස න වි  ගනස ගනොන, ඳක් ඳහ  නු ගනස 

ගනොන, රහංකීඹ දරුහ තභන් වළද ළඩ ගදභවුිළඹන්  

ග ෞයඹක් න, ය   ඳහර  ම්ඳතක් න, විලසඹ  ම්ඳතක් 

න භහන ප්රඛහ ධනඹක් ගර ග ොඩ නළ ගෙන්න  නිදවස 

ධභහඳනගේ සථහ ත දුය ත් තවවුරු කයන්න  ලභ න 

ඳනතක් ම්භත කය  ළනීභ  ිළ ඵරහගඳොගයොත්තු නහ.  

ජහතිගේ දරුන් ගනුගන්  ගම් ඊත්තරීතය බහගේ  රු භවජන 

නිගඹෝජිතයින් සිඹලු ගදනහග භ වගඹෝ ඹ ඒ වහ රඵහ ගදන 

ගර භභ ඈේරහ  සිමනහ. 
 

හර්තහ බහගම්ඹ භත තිබිඹ යුතුඹයි නිගඹෝ  කයන රදී. 
அமக்மக சபபீடத்ெல் இருக்கக் கட்டமரடப்பட்டது. 

Report Ordered to lie upon the Table. 

 
2012 ර්ඹ වහ අර්ථික ංර්ධන භහතභහංලගේ කහර්ඹ හධන 

හර්තහ.- [අර්ථික ංර්ධන භහතභ  රු ඵළසිේ ගයෝවණ යහජඳ්ෂක භවතහ 
ගනු   රු දිගන්ස ගුණර්ධන භවතහ] 

 
බහගම්ඹ භත තිබිඹ යුතුඹයි නිගඹෝ  කයන රදී. 
சபபீடத்ெல் இருக்கக் கட்டமரடப்பட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 
 

 

 රු භහින්ද භයම ය භවතහ (අඳදහ කශභනහකයණ 
භහතභතුභහ) 
(ண்புகு  ஹந்ெ அவீ - அனர்த்ெ முகமத்துல 

அமச்சர்)  

(The Hon. Mahinda Amaraweera - Minister of Disaster 

Management)  

 රු නිගඹෝජභ කථහනහඹකතුභනි, 2011 ර්ඹ වහ ජහතික 
ග ොඩනළඟිලි ඳර්ගේණ ංවිධහනගේ හර්ෂික හර්තහ භභ 
ඈදිරිඳත් කයික.  
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ඳහර්ලිගම්න්තු 

ගභභ හර්තහ අඳදහ කශභනහකයණ ක යුතු ිළිතඵ 
ඊඳගද්ලක කහයක බහ  ගඹොමු කශ යුතුඹළයි භභ ගඹෝජනහ 
කයික. 

 
ප්රඛලසනඹ විභන රදින්, බහ ම්භත විඹ. 
லன லடுக்கப்பட்டு  ற்ரக்தகள்ரப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
ංගලෝධිත 2008 ංක 14 දයන ්ර ගභෝඳහඹ ංර්ධන භහඳෘති ඳනගත් 3

(4) ළනි  න්තිඹ ඹ ගත් අගඹෝජන ප්රඛර්ධන භහතභයඹහ විසින් හදන 

රදු 2013 ජුලි 15 දිනළති ංක 1819/3 දයන ති විගලේ  ළට් ඳ්රවගේ ඳශ 

කයනු රළබ නිගේදනඹ.-[අගඹෝජන ප්රඛර්ධන භහතභ  රු ර්ෂකසභන් ඹහඳහ 

ගේර්ධන භවතහ ගනු   රු දිගන්ස ගුණර්ධන භවතහ] 

 
බහගම්ඹ භත තිබිඹ යුතුඹයි නිගඹෝ  කයන රදී. 
சபபீடத்ெல் இருக்கக் கட்டமரடப்பட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 
 
 

ගඳත්ම් 
நக்கள் 
PETITIONS 

 
 රු  රකගම්ධහ වත. ජඹගේන භවත්ිකඹ (ඳහර්ලිගම්න්තු ක යුතු 
භහතභතුිකඹ) 
(ண்புகு (ெருெ) சுதெ ஜ. தசன - பலன்ம 

அலுலல்கள் அமச்சர்) 

(The Hon. (Mrs.) Sumedha G. Jayasena - Minister of 

Parliamentary Affairs) 

 රු නිගඹෝජභ කථහනහඹකතුභනි, භභ ගදොම වගර, 
කවග ොේර, "ඈඳුනිේ" නිගහි ඳදිංිත යසික ගනයන්ජන් 
 භග දය භවතහග න් රළබුණු ගඳත්භක්  ිළිත න්ික. 

 
නිගඹෝජභ කථහනහඹකතුභහ 
(பெச் சபநகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

 රු  හිකණී ගරොකුග  භවතහ - ඳළිකණ නළත. 

 
 රු කුභහය ගේ භ භවතහ (ප්රඛහවන භහතභතුභහ) 
(ண்புகு கு தலல்க - தபக்குலத்து அமச்சர்) 

(The Hon. Kumara Welgama - Minister of Transport) 

 රු නිගඹෝජභ කථහනහඹකතුභනි, භභ ඳවත වන් ගඳත්ම් 

ගදක ිළිත න්ික. 

(1)  රත්ත, ඵ ගවේන්ිළමඹ, ජනවි ඊදහ භ, ංක 23 දයන 
සථහනගඹහි ඳදිංිත ඩී. ග සලින් ද සිේහ භවත්ිකඹග න් 
රළබුණු ගඳත්භ; ව 

(2) බුරත්සිංවර, තුය, ගයෝවර ර ඳදිංිත ්ච්.වත.යි. න්තහ 
දභඹන්ති භවත්ිකඹග න් රළබුණු ගඳත්භ. 

 
නිගඹෝජභ කථහනහඹකතුභහ 
(பெச் சபநகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

 රු ජඹයත්න ගවේයත් භවතහ  - ඳළිකණ නළත. 

 රු ගයෝහිත ගේගුණර්ධන භවතහ - ඳළිකණ නළත. 

 
 රු නිර්භර ගකොතරහර භවතහ (යහඹ වහ භවහභහර්  
භහතභතුභහ) 
(ண்புகு நர்ய தகத்ெயலய - துமமமுகங்கள், 

தநடுஞ்சமயகள் அமச்சர்) 

(The Hon. Nirmala Kotalawala - Minister of Ports and 

Highways)  

 රු නිගඹෝජභ කථහනහඹකතුභනි, භභ ගදොඩම්ග ොඩ, 

නහග ොඩ, ගනිළේකළමඹ භ, ංක 45 දයන සථහනගඹහි ඳදිංිත 

බී.ඩී.න්.ඩී. ම යසිංව භවතහග න් රළබුණු ගඳත්භක් ිළිත න්ික. 

 රු රන්ත රගිඹන්න භවතහ (ඈදිකිරීම්, ඈංජිගන්රු 

ගේහ, නිහ වහ ගඳොදු ඳවරකකම් නිගඹෝජභ භහතභතුභහ) 
(ண்புகு யசந்ெ அயகலன்ன - நர்ை, தபமல் 

தசமலகள், வீடமப்பு, தபதுலசெகள் பெ அமச்சர்) 

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna - Deputy Minister of 

Construction, Engineering Services, Housing and Common 

Amenities) 

 රු නිගඹෝජභ කථහනහඹකතුභනි, භභ යහ භ, කුරුකුරහ, 
න්ලී භහත, ංක 141/්ච්, "ම්ඳත" නිගහි ඳදිංිත ඒ.්ස.්ම්. 
ඳතියණහයච්ිත භවතහග න් රළබුණු ගඳත්භක් ිළිත න්ික. 

 
නිගඹෝජභ කථහනහඹකතුභහ 
(பெச் சபநகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

 රු ගයෝවණ දිහනහඹක භවතහ - ඳළිකණ නළත. 

 රු ම යකුභහය දිහනහඹක භවතහ  - ඳළිකණ නළත. 

 රු ්ම්.ගක්.ඒ.ඩී.්ස. ගුණර්ධන භවතහ - ඳළිකණ නළත. 

 රු චර ජහග ොඩග  භවතහ  - ඳළිකණ නළත. 

 රු ම .ගක්. ඈන්දික භවතහ  - ඳළිකණ නළත. 

 රු ජින් ද හස ගුණර්ධන භවතහ  - ඳළිකණ නළත. 

 රු ගවේභහේ ගුණගේකය භවතහ  - ඳළිකණ නළත. 

 රු නත් ජඹසූරිඹ භවතහ  - ඳළිකණ නළත. 

 
 රු (වදභ) යගම්ස ඳතියණ භවතහ 
(ண்புகு (மலத்ெ கயநெ) தஷ் பெை) 

(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana) 

 රු නිගඹෝජභ කථහනහඹකතුභනි, භභ  හේර, ම්ඵරන්ත්ත, 

භහඈමගේ, ගදළනි ඳටුභ , ංක 24/බී3 දයන ලිිළනගඹහි ඳදිංිත 

්ේ.අර්.ම . පීරිස භවතහග න් රළබුණු ගඳත්භක් ිළිත න්ික. 

 
නිගඹෝජභ කථහනහඹකතුභහ 
(பெச் சபநகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

 රු ලහන්ත ඵණ්ඩහය භවතහ  - ඳළිකණ නළත. 

 රු ්ච්.්ම්.්ම්. වරීස භවතහ  - ඳළිකණ නළත. 

 රු හුගනයිස ෂහරක් භවතහ  - ඳළිකණ නළත. 

 
ඈදිරිඳත් කයන රද ගඳත්ම්  භවජන ගඳත්ම් ිළිතඵ කහයක 

බහ  ඳළරිඹ යුතු ඹයි නිගඹෝ  කයන  රදී. 
சர்ப்பக்கப்பட்ட நக்கமரப் தபதுநக் குழுவுக்குச் சட்டக் 

கட்டமரடப்பட்டது. 

Petitions ordered to be referred to the Committee on Public 

Petitions. 

 
 

ප්රඛලසනර  හිතක ිළිතතුරු 
லனக்கலக்கு லய்மூய லமடகள் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 

නිගඹෝජභ කථහනහඹකතුභහ 
(பெச் சபநகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ප්රඛලසන ංක 1 -2930-'12- (1),  රු බුද්ධික ඳතියණ භවතහ. 

 
 රු බුද්ධික ඳතියණ භවතහ 
(ண்புகு புத்ெக பெை) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

 රු නි ගඹෝජභ කථහනහඹකතුභනි, භහ ්භ ප්රඛලසනඹ වනහ. 
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 රු දිගන්ස ගුණර්ධන භවතහ (ජරම්ඳහදන වහ 
ජරහඳවන භහතභතුභහ ව අණ්ඩු ඳහර්ලසගේ ප්රඛධහන 
ංවිධහඹකතුභහ) 
(ண்புகு  ெதனஷ் குைலர்ென - நர்லறங்கல், 

லடிகயமப்பு அமச்சரும் அசங்கத் ெப்பன் 

முெற்தகயசநம்)  

(The Hon. Dinesh Gunawardena - Minister of Water Supply 

and Drainage and Chief  Government Whip) 

 රු නිගඹෝජභ කථහනහඹකතුභනි, න්නි කර්භහන්ත ංර්ධන 

භහතභතුභහ ගනුගන් භහ ්භ ප්රඛලසනඹ  ිළිතතුය දීභ වහ ති 

ගදකක් කේ ඈේරහ සිමනහ. 

 
ප්රඛලසනඹ භතු දිනකදී ඈදිරිඳත් කිරීභ  නිගඹෝ  කයන රදී. 
லனமல ற்தமரு ெனத்ெற் சர்ப்பக்கக் கட்டமரடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 
විළෙ සිමන යුද වමුදහ හභහජිකයින් : විසතය 

ெமயமமலன ெமப்பமட வீர்கள்: லபம் 
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2.  රු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
 (ண்புகு ல கருைநக்க) 

 (The Hon.  Ravi Karunanayake) 

්රKහභහතභතුභහ ව බුද්ධ ලහන වහ අ ිකක ක යුතු 

භහතභතුභහග න් ආසූ ප්රඛලසනඹ - (1):  

() (i) ශ්රීර රංකහ යුද වමුදහගේ හභහජිකයින්  ණනහක් 
විළෙවිේගේ සිමන ඵ හර්තහ ම භ  ගවේතු 
කගර්ද;  

 (ii) ්ගේ විළෙවිේගේ සිමන යුද වමුදහ 
හභහජිකඹන්  ්ගයහි ක්රිෂඹහභහර්  ග න තිගේද; 
්ගේ නළතගවොත්, ඔවුන්  භහ රඵහ දීභක් ගවෝ 
ඔවුන් විසින් ග විඹ යුතු දඩ මුදේ ඩු කිරීභක් සිදු 
කය තිගේද;  

 (iii) ්ගේ භහ රඵහ දී ගනොභළති නම්, ඔවුන්  
විරුද්ධ නීතිභඹ ගවෝ ධිකයණභඹ 
ක්රිෂඹහභහර් ර  ්ශළම තිගේද;  

 (iv) ්ගේ නම්, ්ගර ඳරහග ොස, නීතිභඹ ගර 
ධිගචෝදනහ රළඵ සිමන වමුදහ හභහජිකයින් 
ංඛ්යභහ කගර්ද;  

 ඹන්න ්තුභහ වන් කයන්ගනහිද?         

(අ) ශ්රීර රංකහ යුද වමුදහගේ හභහජිකයින් ක්රිෂඹහන්විතගේදී 
තුරුදවන් ම භ ගවෝ විළෙවිේගේ සිටීභ ගවේතුගන් යුද 
වමුදහ  ඈතිරි ම  ආති මුදේ ප්රඛභහණඹ කගර්ද ඹන්නත් 
්තුභහ වන් කයන්ගනහිද? 

(ආ) ගනෝගේ නම්,  ඒ භන්ද? 

 

 பெ அமச்சரும் தபரத்ெ சசன, ெ அலுலல்கள் 

அமச்சருனலமக் தகட்ட லன: 

(அ) (i) இயங்மக ெமப்பமடலிருந்து பய 

பமடவீர்கள் ெமயமமலகமள்ரனர் ன 

அமக்மகடப்பட்டிருப்பது ன் ன்பமெமம்; 

 (ii) இயங்மக ெமப்பமடன் ெமயமமலக 

மள்ர பமடவீர்கலக்தகெக நடலடிக்மககள் 

தற்தகள்ரப்பட்டிருக்கன்மனல அல்யது 

அலர்கலக்கு ன்னப்பு லறங்கப்பட்டிருகன்மெ 

அல்யது அலர்கரன் குற்மப்பைங்கள் 

குமமக்கப்பட்டிருக்கன்மனல ன்பமெமம்; 

 (iii) ன்னப்பு லறங்கப்படலடின் சட்டென 

அல்யது நென்ம நடலடிக்மககள் 

தற்தகள்ரப்பட்டிருக்கன்மனல 

ன்பமெமம்; 

 (iv) அவ்லதமனல், சட்டெக குற்மஞ்சட்டப் 

பட்டிருக்கும் ெமயமமலகமள்ர பமட 

வீர்கரன் ண்ைக்மகமமம்  

 அலர் கூரல? 

(ஆ) இயங்மக ெமப்பமடமச் தசர்ந்ெ ஆரைனர் 

பமட நடலடிக்மகன்தபது கைற் 

தபனமல் அல்யது ெமயமமலகமல் 

ெப்படுத்ெப்பட்டுள்ர பைத்தெமகமமம் அலர் 

கூரல? 

(இ) இன்தமல் ன்? 

 
asked the Prime Minister and Minister of Buddha 

Sasana and Religious Affairs:  

(a) Will he state - 

 (i) as to why a number of servicemen were 

reported absconding from Sri Lanka Army; 

 (ii) whether action has been taken against 

absconded servicemen of  Sri Lanka Army 

or a pardon has been granted to them or 

their fines have been mitigated; 

 (iii) if pardon is not granted, whether legal or 

court actions have been resorted to; and 

 (iv) if so, the number of absconded servicemen 

who have been legally indicted? 

(b) Will he also state the amount of money saved 

owing to missing in action or absconding of 

service personnel from Sri Lanka Army? 

(c) If not, why?  

 

 රු දිගන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ண்புகு  ெதனஷ் குைலர்ென) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

 රු නිගඹෝජභ කථහනහඹකතුභනි, ්රKහභහතභතුභහ ව බුද්ධ 

ලහන වහ අ ිකක ක යුතු භහතභතුභහ ගනුගන් භහ ්භ 

ප්රඛලසනඹ  ිළිතතුය ගදනහ.  

() (i)  ෘවසථ  ළ ලු වහ පුද් ලික ප්රඛලසන ප්රඛධහන  ගවේතන් 
ගේ.  

 (ii) විළෙවිේගේ සිමන හභහජිකයින්  ්ගයහි 
ක්රිෂඹහභහර්  ග න ආති තය 1983 ජූලි සි  2009 
භළයි දක්හ කහර කහනු තුශ කලින් කර  
විවිධහකහය සථහන්රදී ගඳොදු භහ කහර රඵහ 
දී  ආත.   

 (iii) 1983 ජූලි සි  2009 භළයි දක්හ කහර කහනු 
තුශ ගේඹ තවළය ගිඹ පුද් රඹන් යුද 
ධිකයණඹ ගත ඳමුණුන රදි.  

  2009 භළයි 31න දින  ප්රඛථභ ගේඹ තවළය ගිඹ 
පුද් රඹන් යුද ධිකයණඹ  ඳළිකණම භකින් 
ගතොය ගේඹ  හර්තහ ගනොකිරීභ භත 
ගේගඹන් ඈත් කිරීභ  ක යුතු කයන රදි. 2009 
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ඳහර්ලිගම්න්තු 

භළයි 31න දින  ප්රඛථභ ගේඹ තවළය ගිඹ 
පුද් රඹන් යුද ධිකයණඹ  ඳළිකණම භකින් 
ගතොය ගේඹ  හර්තහ ගනොකිරීභ භත 
ගේගඹන් ඈත් කිරීභ  ක යුතු කයන රදි. ඒ 
හග භ 1983 ජූලි සි  2009 භළයි දක්හ කහර 
කහනු තුශ ගේඹ තවළය ගිඹ පුද් රඹන් යුද 
ධිකයණඹ ගත ඳමුණුන රදි. 

 (iv) යුද ධිකයණඹ භඟින් ගේගඹන් ඈත් කයන රද 
යුද වමුදහ  ගේඹ තවළය ගිඹ පුද් රඹන් 
ංඛ්යභහ 474කි.          

(අ) යුද වමුදහ තුශ කිසිදු මුදේ ප්රඛභහණඹක් ඈතුරු ම  නළත. 

(ආ) ක්රිෂඹහන්විතගේදී තුරුදවන්  ය යුද වමුදහ හභහජිකඹන්ග  
ඹළගඳන්නන් ගත භහසික ළටුේ වහ න්දි ග ම ම් සිදු 
කයයි.  ඒ නිහ යුද වමුදහ  කිසිදු මුදරක් ඈතිරි ගනොගේ. 

 
 රු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(ண்புகு ல கருைநக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

 රු නිගඹෝජභ කථහනහඹකතුභනි,  රු දිගන්ස ගුණර්ධන 

ආභතිතුභහග න් ගම් ප්රඛලසනඹ ආහුහ , ්තුභහ  ඊත්තයඹක් ගදන්න 

පුළුන් ගේවිද දන්ගන් නළවළ. භහ හිතන විධිඹ , ්තුභහ දන්නහ ඳරිදි 

ඊත්තය ගද්වි.  රු ආභතිතුභනි, ගභහිදී භහ ආසූ ඳශමුළනි 

ප්රඛලසනඹ   ඔඵතුභහ දුන් ඊත්තයඹ  යගේ,  ෘවසථ  ළ ලු වහ 

පුද් ලික ප්රඛලසන තිගඵන නිහයි කිඹන ්කයි.  රු ආභතිතුභනි, 

ප්රඛලසන තිගඵන නිහද, ්ගවභ නළත්නම් ප්රඛලසන ආති කය තිගඵන 

නිහද ගම් ප්රඛලසනඹ ආවිේරහ තිගඵන්ගන්? ඒ ඹ යුද වමුදහ  

 රුත්ගඹන් ්කතු න්ගන් යුද වමුදහ  ගේඹ කයන්න ික 

ගිහිේරහ තණ  ගකොශ න්නත්, ළවිලි කර්භහන්තගේ 

ගඹගදන්නත්, කම්කරු ගේඹ  ඵළ ගන්නත් ගනොගයි. ළඩි 

ගදනහ ඳ  ආවිේරහ කිඹන්ගන්, ගභන්න ගම් නිහ තභයි ඒ ඹ  

යුද වමුදහගන් ්ිතඹ  ඹන්න සිදු ගරහ තිගඵන්ගන් කිඹන ්කයි. 

 රු ආභතිතුභනි, කරුණහකය ගම් ම්ඵන්ධගඹන් ඳ  වෘදඹ 

හක්ෂිඹ  නු ඊත්තයඹක් ගදන්න පුළුන්ද?  

 
 රු දිගන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ண்புகு  ெதனஷ் குைலர்ென) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

වෘදඹ හක්ෂිඹ නු කිඹන්න ගන්ගන්, ඔඵතුභහ නිකම්   

කීභක් නළති කරුණු කිඹනහ කිඹන ්කයි. යුද වමුදහගේ කිසි 

ගකගනකු තණ ගකොශ කඳන්න කිඹරහ ගඹොදරහ නළවළ.  

 
 රු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(ண்புகு ல கருைநக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

ඒක ගේ ආස ගදක  ගඳගනන කහයණඹක්.  

 
 රු දිගන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ண்புகு  ெதனஷ் குைலர்ென) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

වමුදහගේ ඵශ ආණිඹක  යහජකහරිඹක් ඳළරුණහභ ඒ ඵශ 

ආණිඹ ඒ යහජකහරිඹ කයනහ ික ඔඵතුභහග  ග දය ගිහිේරහ 

තණ ගකොශ කඳන්ගන් නළවළ ගන්? කහග ත් තළනක ්ගවභ 

කයන්ගන් නළවළ. යජ ය , ඊතුරුකයගේ, නළ ගෙනහියකයගේ, ඇත 

්ිළ  ග ොවි බිම්ර, වමුදහ  තභන්ග  අවහය නිසඳහදනඹ කය 

 ළනීභ  ග ොවිතළන් කයනහ. ඒකත් ්ඳහ කිඹරහ ඔඵතුභහ කිඹනහ 

නම්, ිළ  යමන් කෆභ ග නළේරහ ගදන්න කිඹරහද කිඹන්ගන්? 

ඔඵතුභන්රහ වමුදහ  ඳවහ කයන්න ්ඳහ. භේ බිභ ගේයහ  ත්ත 

වමුදහ  ඳ  රු කයන්න ඕනෆ. 

 රු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(ண்புகு ல கருைநக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

ඳ ගම් ප්රඛලසන වන්ගන්ත් ඒ නිහ තභයි.  

 
නිගඹෝජභ කථහනහඹකතුභහ 
(பெச் சபநகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ගදළනි තුරු ප්රඛලසනඹ.  

 
 රු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(ண்புகு ல கருைநக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

ගදළනි තුරු ප්රඛලසනඹ ලගඹන් වන්ගන් ගම්කයි  රු 

ආභතිතුභනි.  

 රු ආභතිතුභනි, ඔඵතුභහ ගඵොගවොභ ශීරහචහය ඊත්තය 

ගදන්න වදනහ. ඔඵතුභහත් භහත් නිගඹෝජනඹ කයන ගකොශම 

දිසත්රිනක්කගේ යුද වමුදහ බ ඹන් ඩු  ණගන් 15,000ක් විතය 

සිමනහ. ඒ ඹග න් ළඩි ගදගනකු නීතභනුකර ළඩ කයන්ගන් 

නළත්ගත්, ඒ ඹ  ඒ විධිඹ  ළඩ කයන්න ඵළරි නිහයි. ඉගේ 

ඔඵතුභහ නිගඹෝජනඹ කයන භවය භ අනගේදී ජනහධිඳති 

කහර්ඹහරගේ ළඩ කයන ගේකගඹෝ, භහධභ ඒකකගේ 

ගේකගඹෝ, ගඳොලීසිගේ ගදගද ගනකුයි, යුද වමුදහගේ හි පු තුන් 

ගදගනකුයි කිඹරහ හිංක කහන්තහක් ගදතහක් ඳළවළය  න්න 

ඵළලුහ. ඒ  ළන භවය භ ගඳොලීසිඹ  ගිහින්, IGP  කථහ කයරහ 

ප්රඛලසනඹ දළනුම් දුන්නහ , ඒ file ්ක ම්පර්ණගඹන් වන්න 

කිඹරහ ඈවශ නිගඹෝ  ආවිේරහ තිගඵනහ. ඈතින් ගම් හග  ප්රඛලසන 

ආති ගරහ තිගඵන්ගන් ඒ ඹ   රුත්ඹක් ආති යුද වමුදහගේ 

ළඩ කයන්න ඵළරි නිහයි. භහ ගම්හ වන්ගන් යුද වමුදහ ගම්හ  

ම්ඵන්ධ නිහයි. ්තළන ප්රඛලසනඹක් තිගඵනහ. ඒ ප්රඛලසනඹ 

ගේසිගඹන්, ඳවරකගන් විසි කය දභන්න ්ඳහ. ිළ ්කතු ගරහ ඒ 

ප්රඛලසනඹ වින්න ඵරමු.  
 

 රු දිගන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ண்புகு  ெதனஷ் குைலர்ென) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

වමුදහ ගඵළුන්  ඳවහ ගනොකය ඈන්න කිඹරහයි භහ 

ඔඵතුභහග න් ඈේරන්ගන්. ්ච්චයයි. ඔඵතුභන්රහ  වරි ගවෝ ළයදි 

ඳණක් දුන්ගන් ගම්ජර් ගජෝන් ගකොතරහර. ්තුභහ වමුදහගේ ම ය 

ගන්ඳතිගඹක්. නමුත් ජනතහ ්තුභහ ඡන්දගඹන් ප්රඛතික්ගේඳ 

කයරහ දළම්භහ. ඒ හග භ ඔඵතුභන්රහ ගෂොන්ගේකහ භවත්භඹහ 

 ත්තහ. ්තුභහ ගවො වමුදහඳති ගකගනක්. ්තුභහ ඡන්දඹ  ඈදිරිඳත් 

වුණහ. නමුත් ජනතහ  ප්රඛතික්ගේඳ කයරහ දළම්භහ. ඒ නිහ ඳවහ 

කයන්න විතයක් ්ඳහ වමුදහ ගඵළුන් . ඒකයි භහ ඔඵතුභහග න් 

ඈේරන්ගන්.  

 
 රු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(ண்புகு ல கருைநக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

 රු ආභතිතුභනි, භහ වන තුන්ළනි තුරු ප්රඛලසනඹ ගම්කයි. 

 රු ආභතිතුභනි, ගප්රඛේේ භහගේ 21ළනි දහ ඔඵතුභන්රහග  

අයක්ක ගේකම් කිඹහ තිගඵනහ, යුද වමුදහගේ 49,000ක් ගේඹ 

වළය ගිහින් තිගඵනහ  කිඹරහ. ඒ ඹ   ළන ගොඹන්න කිඹරහ 

ගඳොලීසිඹ දළනුත් කය තිගඵනහ. ඔඵතුභහ දළන් කිඹනහද, යහජභ 

අයක්ක ගේකම් කිඹන්ගන් තභ කිඹරහ?  
 

 රු දිගන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ண்புகு  ெதனஷ் குைலர்ென) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

්තුභහ තභ කිඹනහ කිඹරහ භභ කිේගේ නළවළ. ඔඵතුභහ 

වපු ප්රඛලසනඹ   භභ ඊත්තයඹ දීරහ තිගඵනහ. ඔඵතුභහ යහජභ 
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අයක්ක ගේකම්තුභහ quote  කිරීභ ගඵොගවොභ ගවොයි. ගභොකද, 

ඩු ලගඹන්- [ඵහධහ කිරීභක්]  නළවළ. ඩු ලගඹන් යහජභ 

අයක්ක ගේකම්තුභහ කිඹන ඒහ ක  ඳහඩම්  කයරහ කිඹන්න. 

ඒක ්ක තකින් ගවොයි. ්තුභහ කිඹන ඒහ ක  ඳහඩම් කයරහ 

කිඹන භන්ත්රී යඹකු ඵ  ඳත් ගනහ නම් ඹම්කිසි දුයක  

ඔඵතුභහ   ගද්ලඳහරන ගරෝකගේ  ගවොක් සිද්ධ ගයි. [ඵහධහ 

කිරීභක්]  නිකම් ගචෝදනහ කයන්න ්ඳහ.  
 

 රු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(ண்புகு ல கருைநக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

කයන ඳයහධ ළඩි නිහ තභයි ද ගවණ  වරහ තිගඵන්ගන්. 

කරුණහකය කිඹන්න ද යුද වමුදහ- [ඵහධහ කිරීභක්] 
 

නිගඹෝජභ කථහනහඹකතුභහ 
(பெச் சபநகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

තුන්න  ප්රඛලසනඹ.  රු කිර වියහේ කහරිඹම් භවතහ. 
 

 රු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(ண்புகு ல கருைநக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

 රු නිගඹෝජභ කථහනහඹකතුභනි, භග  ප්රඛලසනඹ  ඊත්තය 

රළබුගණ් නළවළ ගන්.  
 

 රු දිගන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ண்புகு  ெதனஷ் குைலர்ென) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

1983 සි   2013  ග ෝසතු 21 න දහ දක්හ කහර න්භහ තුශ 

භසත ගේනහංකලින්භ ගේඹ තවළය ගිහිේරහ තිගඵන්ගන් 

තිසතුන්දවස  ණනයි. [ඵහධහ කිරීභක්] ඒ කිඹන්ගන්, 

ඔඵතුභන්රහග  ඳහරන කහරඹත්, චන්ද්රි්කහ භළතිනිඹග  ඳහරන 

කහරඹත්, ති රු ජනහධිඳති භහින්ද යහජඳක් භළතිතුභහග  ඳහරන 

කහරඹත් ආතුළු  කහරඹ තුශ. 

 
 රු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(ண்புகு ல கருைநக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

ඒ ංඛ්යභහ 49,800ක් කිඹරහ අයක්ක ගේකම්තුභහ කිේහ 
ගන්.  

 

 රු දිගන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ண்புகு  ெதனஷ் குைலர்ென) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

වරි ඈතින්, ගනක් ඹ ගේඹ  කළම භ  සිදු න ඹ. ගේඹ 

තවළය ගිඹහ ගේ රකන ඹග  ංඛ්යභහ තභයි භභ ඔඵතුභහ  

කිේගේ.  
 

නිගඹෝජභ කථහනහඹකතුභහ 
(பெச் சபநகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ප්රඛලසන ංක 4 - 3261/'12- (1), -  රු ගයෝසි ගේනහනහඹක 
භවත්ිකඹ. 

 

 රු ගයෝසි ගේනහනහඹක භවත්ිකඹ 
(ண்புகு (ெருெ) தஸி தசனநக்க) 

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake) 

 රු නිගඹෝජභ කථහනහඹකතුභනි, භභ ඒ ප්රඛලසනඹ වනහ. 

 

 රු නිර්භර ගකොතරහර භවතහ    
(ண்புகு நர்ய தகத்ெயலய) 

(The Hon. Nirmala Kotalawala)  

 රු නිගඹෝජභ කථහනහඹකතුභනි,  රු භන්ත්රී තුිකඹග  

ප්රඛලසනඹ  ිළිතතුරු දීභ  ති ගදකක කහරඹක් ඈේරහ සිමන තය, 

්තුිකඹග න් ඳළවළදිලි කය  ළනීභක් කය  න්න ඕනෆ. ඔඵතුිකඹ 

ප්රඛලසනඹ වන්ගන් ගකොශම ිළ ත  යවුම් භහර් ගේ ංර්ධන 

භහඳෘතිඹ  ළනයි. ්හි  කුභන දිඹය  ළනද වන්ගන්? දිඹය 

 ණනහක් තිගඵනහ.  

 
 රු ගයෝසි ගේනහනහඹක භවත්ිකඹ 
(ண்புகு (ெருெ) தஸி தசனநக்க) 

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake) 

දිඹය තුන. 

 
 රු නිර්භර  ගකොතරහර  භවතහ  
(ண்புகு நர்ய தகத்ெயலய)  

(The Hon. Nirmala Kotalawala)  

්ගවභ නම්  රු නිගඹෝජභ කථහනහඹකතුභනි, ්භ ප්රඛලසනඹ  

ිළිතතුරු දීභ වහ භහඹක කහරඹක් ඈේරහ සිමනහ.  

 
ප්රඛලසනඹ භතු දිනකදී ඈදිරිඳත් කිරීභ  නිගඹෝ  කයන රදී. 
லனமல ற்தமரு ெனத்ெற் சர்ப்பக்கக் கட்டமரடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 
නිගඹෝජභ කථහනහඹකතුභහ 
(பெச் சபநகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ප්රඛලසන ංක 5 - 3342/'12- (1),  රු පී. වළරින් භවතහ. 

 
 රු පී. වළරින් භවතහ 
(ண்புகு பீ. ஹசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 

 රු නිගඹෝජභ කථහනහඹකතුභනි, භහ ්භ ප්රඛලසනඹ වනහ. 

 
 රු දිගන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ண்புகு  ெதனஷ் குைலர்ென) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

 රු නිගඹෝජභ කථහනහඹකතුභනි, මුදේ වහ ්ර භ ම්ඳහදන 

භහතභතුභහ ගනුගන්, භහ ්භ ප්රඛලසනඹ  ිළිතතුරු දීභ වහ ති 

ගදකක කහරඹක් ඈේරහ සිමනහ. 
 
ප්රඛලසනඹ භතු දිනකදී ඈදිරිඳත් කිරීභ  නිගඹෝ  කයන රදී. 
லனமல ற்தமரு ெனத்ெற் சர்ப்பக்கக் கட்டமரடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 
නිගඹෝජභ කථහනහඹකතුභහ 
(பெச் சபநகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ප්රඛලසන ංක 8 - 3445/'13- (1),  රු තිස ත්තනහඹක භවතහ. 

 
 රු තිස ත්තනහඹක භවතහ 
(ண்புகு ெஸ்ஸ அத்ெநக்க) 

(The Hon. Tissa Attanayake) 
 රු නිගඹෝජභ කථහනහඹකතුභනි, භහ ්භ ප්රඛලසනඹ වනහ. 

 
 රු දිගන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ண்புகு  ெதனஷ் குைலர்ென) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
 රු නිගඹෝජභ කථහනහඹකතුභනි, ධිකයණ භහතභතුභහ 

ගනුගන්, භහ ්භ ප්රඛලසනඹ  ිළිතතුරු දීභ වහ ති ගදකක 

කහරඹක් ඈේරහ සිමනහ. 
 
ප්රඛලසනඹ භතු දිනකදී ඈදිරිඳත් කිරීභ  නිගඹෝ  කයන රදී. 
லனமல ற்தமரு ெனத்ெற் சர்ப்பக்கக் கட்டமரடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 

419 420 
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9.  රු ගනෝභහ  භග  භවත්ිකඹ 
 (ண்புகு (ெருெ) அதன கதக) 

 (The Hon. (Mrs.) Anoma Gamage) 

 ඊස ධභහඳන භහතභතුභහග න් ආසූ ප්රඛලසනඹ - (1): 

  () (i) කෘෂිකහර්ිකක වහ කහර්ිකක දළනුභ ජනතහ  
රඵහදීගම් යමුණින්  ේඔඹ භහඳහයඹ  භ හව 
1950 දලකගේදී අයම්බ කශ වහඩි ඊස 
තහක්ණික විදභහරඹ (Hardy Advanced 
Technical College) ඳත්හග න ඹෆගම් ත්භන් 
යමුණු කගර්ද; 

 (ii) වහඩි ඊස තහක්ණික විදභහරඹ 1997 ර්ගේදී 
වහඩි තහක්ණ විදභහරඹ වහ වහඩි ඊස තහක්ණ 
විදභහරඹ ඹනු ගන් ගකො ස ගදකක  ගන් 
කිරීගම් යමුණු කගර්ද; 

 (iii) වහඩි ඊස තහක්ණික විදභහරඹ භගින් ගම් නවි  
ඳත්නු රඵන ඳහඨභහරහ කගර්ද;  

 (iv) 2013 ඹ ළඹ ආසතගම්න්තුලින් මුදේ ගන් 
කිරීභක් සිදු කය ගනොභළති ඈවත අඹතනඹ ගත 
මුදේ ගන් කය ආති අකහයඹ කගර්ද; 

 ඹන්න ්තුභහ ගභභ බහ  දන්න්ගනහිද? 

(අ) (i) නළග නහිය ඳශහත  ඈතහභ  ළද ත් ධභහඳන 
අඹතනඹක් න වහඩි ඊස තහක්ණ විදභහරගේ 
ඳහඨභහරහ ංර්ධනඹ ඳශහගත් තරුණ 
 ඳයම්ඳයහ  රකදුරක න ගේ කස කිරීභ  ිළඹය 
 න්ගන්ද; 

 (ii) ඒ ිළිතඵ හකච්ඡහ කය තිගේද; 

 ඹන්නත් ්තුභහ ගභභ බහ  දන්න්ගනහිද? 

(ආ) ගනෝගේ නම්, ඒ භන්ද? 

 
உர் கல்ல அமச்சமக் தகட்ட லன: 

(அ) (i) க்கலக்கு கத்தெறல் ற்ரம் தெறல்நுட்ப 

அமமல லறங்கும் தநக்கத்துடன் கல்தய 

ெட்டத்துடன் இமைந்ெெக, 1950கரல் 

ஆம்பக்கப்பட்ட ஹடி உர் தெறல்நுட்பக் 

கல்லூ (Hardy Advanced Technical College) 

தகண்டு நடத்ெப்படுலென் இன்மம 

தநக்கங்கள் மல ன்பமெமம்; 

 (ii) ஹடி உர் தெறல்நுட்பக் கல்லூ, 1997ஆம் 

ஆண்டு ஹடி தெறல்நுட்பக் கல்லூ ற்ரம் 

ஹடி உர் தெறல்நுட்பக் கல்லூதன இரு 

பவுகரக பக்கப்பட்டென் தநக்கம் 

தென்பமெமம்; 

 (iii) ஹடி உர் தெறல்நுட்பக் கல்லூன் மூயம் 

இன்மரலல் நடத்ெப்படும் கற்மகதநமகள் 

மல ன்பமெமம்; 

 (iv) 2013ஆம் ஆண்டு லவு தசயவுத் ெட்ட 

ெப்பீடுகரல் நெ எதுக்கடு தசய்ப்படெ 

தற்படி நரலனத்ெற்கு, நெ எதுக்கப்பட்டுள்ர 

லெம் தென்பமெமம் 

 அலர் இச்சமபல் அமலப்ப? 

(ஆ) (i) கறக்கு கைத்ெல் கவும் முக்கன 

கல்ல நரலனக லரங்கும் ஹடி உர் 

தெறல்நுட்பக் கல்லூன் படதநமகள் 

அபலருத்ெம கைத்ெலுள்ர இரம் 

ெமயமுமமனருக்குப் தபருத்ென 

லமகல் தற்தகள்ர நடலடிக்மக டுப்ப 

ன்பமெமம்; 

 (ii) இது குமத்து கயந்துமடப்பட்டுள்ரெ 

ன்பமெமம் 

 அலர் இச்சமபல் அமலப்ப? 

(இ) இன்தமல், ன்? 

 

asked the Minister of Higher Education:  

(a) Will he inform this House of - 

 (i) the current objectives of maintaining the 

Hardy Advanced Technical College which 

was founded in the decade of 1950s to 

coincide with the Gal-Oya Scheme, with 

the intention of providing agricultural and 

technical knowledge to people; 

 (ii) the objectives of dividing Hardy Advanced 

Technical College into two as Hardy 

Technical College and Hardy Advanced 

Technical College, in 1997; 

 (iii) the courses conducted by Hardy Advanced 

Technical College at present; and 

 (iv) the manner in which funds have been 

allocated to the said institution for which no 

allocation has been made through 2013 

budget estimates? 

(b) Will he also inform this House - 

 (i) whether steps will be taken to make the 

development of courses at Hardy Advanced 

Technical College, which is a very 

important educational institution for the 

Eastern Province, suitable for the young 

generation of the province; and 

 (ii) whether discussions have been held in this 

regard? 

(c) If not, why? 
 
 
 රු ්ස.බී. දිහනහඹක භවතහ (ඊස ධභහඳන 
භහතභතුභහ) 
(ண்புகு ஸ்.ப. ெசநக்க - உர் கல்ல அமச்சர்) 

(The Hon. S.B. Dissanayake - Minister of Higher Education) 

 රු නිගඹෝජභ කථහනහඹකතුභනි,  රු ගනෝභහ  භග  

භන්ත්රී තුිකඹග  ප්රඛලසනඹ  ිළිතතුය ගභගේඹ. 

() (i) ම්ඳහය දිසත්රිනක්කඹ ආතුළු නළ ගෙනහිය ඳශහත 
ගක්න්ද්රෝ ගකො ග න ඊස ජහතික  ඩිේගරෝභහ 
වහ ලභ දළනුභ, කුරතහ වහ පුහුණු රඵහ 
ගදිකන් ඊස ජහතික තහක්ණ වහ ඊස ජහතික 
ඩිේගරෝභහධහරින් බිහි කිරීභ.  

 (ii) ්ගේ ගන් කිරීභක් කය නළත.  
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 (iii) * ඊස ජහතික  තහක්ණ ඩිේගරෝභහ කෘෂිකර්භ      
ඳහඨභහරහ 

  * ඊස ජහතික ඩිේගරෝභහ ගතොයතුරු තහක්ණ 
    ඳහඨභහරහ 

  * ඊස ජහතික ඩිේගරෝභහ  ණකහධිකයණ  
    පර්ණකහලීන ඳහඨභහරහ 

  * ඊස ජහතික ඩිේගරෝභහ  ණකහධිකයණ  
    ර්ධකහලීන ඳහඨභහරහ 

  * ඊස ජහතික ඩිේගරෝභහ ඈංග්රීකසි පර්ණකහලීන 
    ඳහඨභහරහ 

  * ඊස ජහතික ඩිේගරෝභහ ඈංග්රීකසි ර්ධකහලීන 
    ඳහඨභහරහ 

  * ඊස ජහතික ඩිේගරෝභහ කශභනහකයණ  
    ඳහඨභහරහ 

 (iv) 2013 ය වහ ප්රඛහ ධන විඹදම් වහ පුනයහර්තන 
විඹදම් ලගඹන් රුිළඹේ ිකලිඹන 24.39ක් ගන් 
කය ආත. 

(අ) (i) ඔේ. 

       (ii) ඔේ. 

(ආ) ඳළන ගනොනඟී. 

 
නිගඹෝජභ කථහනහඹකතුභහ 
(பெச் சபநகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ඳශමුන තුරු ප්රඛලසනඹ. 

 
 රු ගනෝභහ  භග  භවත්ිකඹ 
(ண்புகு (ெருெ) அதன கதக) 

(The Hon. (Mrs.) Anoma Gamage) 

 රු නිගඹෝජභ කථහනහඹකතුභනි, භග  ඳශමුන තුරු 

ප්රඛලසනඹ ගභඹයි. 2012 ජූලි භහගේදී ඳහර්ලිගම්න්තු භන්ත්රී   රු 

නහභේ යහජඳක් භළතිතුභහ ප්රඛකහල කශහ, 2013 හන න ගකො  

වහඩි ඊස තහක්ණික විදභහරඹ විලස විදභහරඹක  ඊස කයන 

ඵ . ්හි ර්තභහන තත්ත්ඹ ම්ඵන්ධගඹන්  රු 

ආභතිතුභහග න් දළන  න්න කළභළතියි.  

 
 රු ්ස.බී. දිහනහඹක භවතහ 
(ண்புகு ஸ்.ப. ெசநக்க) 

(The Hon. S.B. Dissanayake) 

ිළ වහඩි ඊස තහක්ණික විදභහරඹ විලසවිදභහරඹක් ඵ  

ඳත් කයන්න ඵරහගඳොගයොත්තු න්ගන් නළවළ. ්තළන ම්ඳහය 

කහර්ිකක විදභහරඹ තිගඵනහ.  රු නහභේ යහජඳක් භන්ත්රී තුභහ 

කිේහ හග  ම්ඳහය කහර්ිකක විදභහරඹ වහඹ ඊඳහධිධහරි භට් ගම් 

කහර්ිකකඹන් බිහි කයන university college ්කක් ඵ  ඳත් 

කයන්න ලභ ක යුතු ගකරී ග න ඹනහ.  

 
 රු ගනෝභහ  භග  භවත්ිකඹ 
(ண்புகு (ெருெ) அதன கதக) 

(The Hon. (Mrs.) Anoma Gamage) 

භග  ගදන තුරු ප්රඛලසනඹ ගභඹයි,  රු නිගඹෝජභ 

කථහනහඹකතුභනි. ගභභ අඹතනගේ ශිභ ශිභහන් භෙ භහ 

හකච්ඡහ කශහ. ඒ ග ොේගරෝ කිඹනහ, ්භ අඹතනගේ 

පුසතකහරගේ තිගඵන ගඳොත්-ඳත් ගඵොගවෝ ඳළයණි ඒහඹ, ඒහ 

දළනුභ රඵහ  න්න ප්රඛභහණත් න්ගන් නළවළයි කිඹරහ. ඒ  ළන 

ඔඵතුභහග  ධහනඹ ගඹොමු කය ඒ ගනුගන් ඹම්කිසි ගදඹක් 

කයන්න කිඹරහ භහ ඔඵතුභහග න් ඈේරහ සිමනහ. ඒ ්ක්කභ ඒ 

ම්ඵන්ධගඹන් ගභොනහ ගවෝ ළඩ ිළිතගශක් තිගඵනහද 

කිඹරහත් භහ දළන  න්න කළභළතියි. 

 රු ්ස.බී. දිහනහඹක භවතහ 
(ண்புகு ஸ்.ப. ெசநக்க) 

(The Hon. S.B. Dissanayake) 

 රු  නිගඹෝජභ කථහනහඹකතුභනි, භභ ඒ ිළිතඵ ගොඹහ 

ඵරන්නම්. ඳ  ආත්ත භ ගඳොත් ගදන්න පුළුන්. ගඳොත් 

තිගඵනහ. ්ගවභ ඩු ඳහඩුක් තිගඵනහ නම් ඳ  ගඳොත් 

ඳඹනහ. 

 
නිගඹෝජභ කථහනහඹකතුභහ 
(பெச் சபநகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

තුන්න තුරු ප්රඛලසනඹක් නළතිද?  

 
 රු ගනෝභහ  භග  භවත්ිකඹ 
(ண்புகு (ெருெ) அதன கதக) 

(The Hon. (Mrs.) Anoma Gamage) 

තුන්න තුරු ප්රඛලසනඹක් තිගඵනහ,  රු නිගඹෝජභ 

කථහනහඹකතුභනි.  දළඹ  කිරුශ ප්රඛදර්ලනඹත් ්ක්ක  වහඩි ඊස 

තහක්ණික විදභහරගේ  ග ොඩනළඟිලි කිහිඳඹක් ලුගතන්  වළදිරහ 

තිගඵනහ. ඒ හග භ  කෘෂිකර්භ ඳහඨභහරහ   ලුගතන් ක්කය 

25ක ග ොවි බිභක් ඹත් තිගඵනහ. ගම් ඳහඨභහරහ කයන්න 

ලභ ඊඳකයණයි, ගම් වහ ලභ ගේක භණ්ඩරඹයි  නළත 

කිඹහ ඒ ග ොේරන්ග න්  ගඳොඩි ඳළිකණිලි  ඹක් තිගඵනහ. ඒහ 

 ළනත්  ගොඹහ ඵරන්නඹ කිඹහ  භහ  රු ආභතිතුභහග න් ඈේරහ 

සිමනහ.  

 
 රු ්ස.බී. දිහනහඹක භවතහ 
(ண்புகு ஸ்.ப. ெசநக்க) 

(The Hon. S.B. Dissanayake) 

  භහ හිතන වළමඹ  ඊඳකයණ නම් දළන් ිකර දී ග න 

තිගඵනහ. භහ හිතන වළමඹ  ඊඳකයණ ශෙදීභ  ්වහ   රළගේවි. 

ඕසට්රි ඹහනු අධහය ්ර භඹක් ඹ  ගත් ඊඳකයණ විලහර ගතො ඹක් 

රළබිරහ තිගඵනහ. භහ හිතන විධිඹ  ශෙදීභ ඒ ඊඳකයණ රළගේවි. 

ගේක ප්රඛලසනඹ  වින්න  භභ ආභතියඹහ  වළමඹ  ක යුතු 

කයනහ.  

 
ජහතික ගේක ං භඹ : හභහජික මුදේ  

தெச ஊறர் சங்கம் : அங்கத்துலப் பைம் 

JATHIKA SEWAKA SANGAMAYA :  MEMBERSHIP FEES   
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10.  රු රකවත ගේනසිංව භවතහ 
    (ண்புகு சுஜல தசனசங்க) 

     (The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

 ප්රඛහවන භහතභතුභහග න් ආසූ ප්රඛලසනඹ- (1): 

 () (i)  ජහතික ගේක ං භගේ හභහජිකත්ඹ දයන              
ශ්රීර රංකහ  භනහ භන භණ්ඩර ගේක 
ගේවිකහන්ග න්  භහසික ඹ කයනු රඵන ්කී 
ං භගේ හභහජික මුදේ ශ්රීර රංකහ  භනහ භන 
භණ්ඩරඹ  ඹත් භවය ගේහ සථහන විසින් 
2005 ර්ගේ සි  ගම් දක්හ ්භ ං ම් 
මූරසථහනඹ ගත රඵහ දී ගනොභළති ඵ දන්ගන්ද;  

 (ii) ්භ හභහජික මුදේ ආතුළු ග ම භ  ආති සිඹලුභ 
මුදේ ජහතික ගේක ං භඹ  රඵහ දීභ   ක යුතු 
කයන්ගන්ද; 

 (iii) ්ගේ නම්, ්භ දිනඹ කගර්ද; 

 ඹන්න ්තුභහ ගභභ බහ  දන්න්ගනහිද? 

(අ) ගනෝගේ නම්,  ඒ භන්ද? 
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ඳහර්ලිගම්න්තු 

தபக்குலத்து அமச்சமக் தகட்ட லன: 

(அ) (i) தெச ஊறர் சங்கத்ெல் அங்கத்துலம் லகக்கும் 

இயங்மக தபக்குலத்து சமபன் 

ஊறர்கரடருந்து ெந்ெம் அமலடுகன்ம 

குமத்ெ சங்கத்ென் அங்கத்துலப் பைம், 

இயங்மக தபக்குலத்துச் சமபக்கு உத்ென 

சய பைடங்கரலிருந்து 2005ஆம் ஆண்டு 

முெல் இற்மமலம குமத்ெ சங்கத்ென் ெமயம 

கத்துக்கு லறங்கப்படதுள்ரதென்பமெ அலர் 

அமல; 

 (ii) தற்படி அங்கத்துலப் பைம் உள்ரட்ட தசலுத்ெ 

தலண்டி அமனத்துப் பைத்மெமம்  தெச 

ஊறர் சங்கத்துக்கு லறங்குலெற்கு நடலடிக்மக 

டுப்ப; 

 (iii) ஆதனல், குமத்ெ ெகெ து 

 ன்பமெ அலர் இச்சமபக்கு அமலப்ப? 

(ஆ) இன்தமல், ன்? 
 

asked the Minister of Transport:  

(a) Will he inform this House - 

 (i) whether he is aware of the fact that 

membership fees that are charged monthly 

from the employees of Sri Lanka Transport 

Board who hold membership of the Jathika 

Sewaka Sangamaya - JSS - has not been 

sent to the head office of the aforesaid 

Jathika Sewaka Sangamaya - JSS - by some 

work places from the year 2005 to date; 

 (ii) whether action will be taken to send the 

entire amount of money that is to be paid, 

including the aforesaid membership fees, to 

the JSS; and 

 (iii) If so, of such date? 

(b) If not, why? 

 

 රු කුභහය ගේ භ භවතහ 
(ண்புகு கு தலல்க) 

(The Hon.  Kumara Welgama) 

 රු නිගඹෝජභ කථහනහඹකතුභනි, ්භ ප්රඛලසනඹ  ිළිතතුය 

ගභගේයි.   
 

() (i) ඔේ.  

 (ii) ඔේ. 

 (iii)  ඔේ.  ඈදිරි භහ 03 කහරඹ තුශ දී. 

(ආ)  ඳළන ගනොනඟී. 

 
 රු රකවත ගේනසිංව භවතහ 
(ண்புகு சுஜல தசனசங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

ගඵගවොභ සතුතියි,  රු ආභතිතුභනි. විගලේගඹන්භ භහ  

ඔඵතුභහ   සතුතින්ත ගනහ, වළභ දහභ භහ වපු ප්රඛලසන තුන භ 

ඔඵතුභහ ඊත්තය ළඳය නිහ. ගනක් ප්රඛලසනර  භ   ඊත්තය 

රළබුගණ් නළවළ. ප්රඛලසන වතක් විතය ආහුහ. [ඵහධහ කිරීභක්] ඒක 

තභයි. භහ ඔඵතුභහ  ඹ කයනහ. ඔඵතුභහ භහ වපු වළභ 

ප්රඛලසනඹක භ ඊත්තය ඳඹහ තිගඵනහ.  

 රු ආභතිතුභනි, භග  ඳශමු න තුරු ප්රඛලසනඹ ගභඹයි. ගම් 

ර්ථ හධක යමුදලින් රුිළඹේ ිකලිඹන ්ක්දවස වත්සිඹඹක 

ප්රඛභහණඹක් කම්කරු  ගකොභහරිස ගිණුභ  ඵළය කයරහඹ කිඹහ 

විලහර ගචෝදනහක් තිගඵනහ.    
භහ හිතන වළමඹ  ඒක ඔඵතුභහ කයපු කහර්ඹ බහයඹක් 

 ගනොගයි. නමුත් විලහර මුදේ ප්රඛභහණඹක් ්ගේ ඵළය කය 

තිගඵනහ. භවජන ඵළංකු  ඒ මුදේ ඵළය කයපු ගිණුගම් විසතය 

ඳහ භ   රළබී තිගඵනහ. 2012.04.20 දින ඵළංකුගන් ඈදිරිඳත් 

කයපු ලිඹවිේරක් දළන් භහ ශෙ තිගඵනහ.  රු ආභතිතුභනි, ගම්ක 

ඳන ගත් විධිවිධහනර  විරුද්ධ ගකගයන ක්රිෂඹහලිඹක්. ගම් 

ම්ඵන්ධගඹන් ඔඵතුභහ නු භනඹ කයන ක්රිෂඹහ ිළිතගත කුභක්ද?  

 
 රු කුභහය ගේ භ භවතහ 
(ண்புகு கு தலல்க) 

(The Hon.  Kumara Welgama) 
 රු භන්ත්රී තුභනි, ඒ කහයණඹ ඔඵතුභහ වපු ගම් මුේ ප්රඛලසනඹ  

දහශ නළවළ. ඔඵතුභහ ගම් වන්ගන් ර්ථ හධක යමුදර  ළන 

ගනොගයි -[ඵහධහ කිරීභක්] ඔේ,  ඳහරිගතෝෂිකඹ  ග පු,-  

 
 රු රකවත ගේනසිංව භවතහ 
(ண்புகு சுஜல தசனசங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

ඒ මුදේලින් ග න්න ක යුතු කයනහ කිඹරහ කිඹනහ. 

නමුත්  රු ආභතිතුභනි, ඳනගත් ඈතහ ඳළවළදිලි තිගඵනහ,- 

 

 රු කුභහය ගේ භ භවතහ 
(ண்புகு கு தலல்க) 

(The Hon.  Kumara Welgama) 
 රු භන්ත්රී තුභනි, භහ හිතන්ගන් ඔඵතුභහ ඔඹ කිඹන්ගන් 

ඳහරිගතෝෂිකඹ  ළනයි. ඳහරිගතෝෂිකඹ ග න්න ඳ Private 

Provident Fund ්ගකන් ගම් මුදේ මක  ත්ගත් කළබිනට් 

නුභළතිඹක් ආතියි.  

 

 රු රකවත ගේනසිංව භවතහ 
(ண்புகு சுஜல தசனசங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

"යමුදගරන් කිසිභ ගකො ක් ගේහ ඳක්ඹ තු භහඳහයඹක 

ගඹදම භ ගවෝ ගේභ ඳක්ඹ  ණඹ  දීභ  ගවෝ ගේභ ඳක්ඹ  

ඹම් යිතිහසිකභක් ආති තිගර්ක ගගශ භහ භක ගඹදම භ 

ගවෝ ඒ නු ක යුතු කිරීභ තවනම්" කිඹහ  ඳනගත්භ වන් 

ගනහ,  රු ආභතිතුභනි. ගම් ම්ඵන්ධගඹන් නඩුකුත් 

තිගඵනහ. ගම් කහයණඹ ගකගයහි භහ ඔඵතුභහග  කහරුණික 

ධහනඹ ගඹොමු කයනහ. ගභොකද ඒ ිළරි ඔඵතුභහ වම්ඵ 

ගන්න ඕනෆඹ කිඹහත් කිේහ, ගම්ක ඔඵතුභහ  ඳළවළදිලි කය 

දුන්ගනොත් ඔඵතුභහ ඹම් කිසි ක්රිෂඹහභහර් ඹක්  නියි කිඹරහ. ගම් 

විලහර මුදේ ප්රඛභහණඹක්. ගභහිදී ගේකඹන්ග  යිතිහසිකම් 

කඩම භක් සිදු නහ,  රු ආභතිතුභනි.  

 
 රු කුභහය ගේ භ භවතහ 
(ண்புகு கு தலல்க) 

(The Hon.  Kumara Welgama) 
ගම් වහ ඊහවිගඹන් ය දීරහ තිගඵනහ.  

 
 රු රකවත ගේනසිංව භවතහ 
(ண்புகு சுஜல தசனசங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

ඔඵතුභහග  භළදිවත්ම භක් සිදු වු ගණොත් ගේක ඳක්ඹ , -  
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[ රු රකවත ගේනසිංව භවතහ] 
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 රු කුභහය ගේ භ භවතහ 
(ண்புகு கு தலல்க) 

(The Hon.  Kumara Welgama) 
ගම්ක භහ හිතන්ගන් ගේ කම්කරු ආභතිතුභහත් භෙ ්කතු 

ගරහ තභයි- 

 
 රු ්ස.බී. දිහනහඹක භවතහ 
(ண்புகு ஸ்.ப. ெசநக்க) 

(The Hon. S.B. Dissanayake) 
ඒ මුදේ  ළන බිඹ විඹ යුතු නළවළ. අණ්ඩු ඒ මුදේර  ආඳ 

ගනහ.     

 
 රු රකවත ගේනසිංව භවතහ   
(ண்புகு சுஜல தசனசங்க)  

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

ඳනගත් තිගඵනහ,- [ඵහධහ කිරීභක්] අණ්ඩු  ඕනෆ ගද්ේ 

කයන්ගන් නළවළ ගන්.  

 

 රු කුභහය ගේ භ භවතහ 
(ண்புகு கு தலல்க) 

(The Hon.  Kumara Welgama) 
Private Provident Fund  ්ක  ගදන්න තිගඵන මුදේ මක 

ඈතිරි කයරහ ඉ  භතය ත සිඹඹ  10කුත් ඈතිරි කයරහ තභයි 

ගම් ඳහරිගතෝෂික ග න්න යග න තිගඵන්ගන්. භ  ඒ ඹත් 

්ක්ක හකච්ඡහ කයන්න පුළුන්. 

 
නිගඹෝජභ කථහනහඹකතුභහ 
(பெச் சபநகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ප්රඛලසන ංක 12 -3656/'13 -(1),  රු න්ත ලුවිවහගර් 

භවතහ.  

 
 රු න්ත ලුවිවහගර් භවතහ 
(ண்புகு லசந்ெ அலுலஹத) 

(The Hon.Wasantha Aluwihare) 

 රු නිගඹෝජභ කථහනහඹකතුභනි, භහ ්භ ප්රඛලසනඹ වනහ.  

 
 රු දිගන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ண்புகு  ெதனஷ் குைலர்ென) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

 රු නිගඹෝජභ කථහනහඹකතුභනි, භහජ ගේහ භහතභතුභහ 

ගනුගන් භහ ්භ ප්රඛලසනඹ  ිළිතතුරු දීභ වහ තිඹක් කේ 

ඈේරනහ.  

 
ප්රඛලසනඹ භතු දිනකදී ඈදිරිඳත් කිරීභ  නිගඹෝ  කයන රදී. 
லனமல ற்தமரு ெனத்ெற் சர்ப்பக்கக் கட்டமரடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 
නිගඹෝජභ කථහනහඹකතුභහ 
(பெச் சபநகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ප්රඛලසන ංක 14 -3858/'13 -(1),  රු ශ්රි ඹහනි විගේවි්ර භ 

භවත්ිකඹ.  

 
 රු ශ්රි ඹහනි විගේවි්ර භ භවත්ිකඹ 
(ண்புகு (ெருெ) ஸ்ரீை லதஜலக்க) 

(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama) 

 රු නිගඹෝජභ කථහනහඹකතුභනි, භහ ්භ ප්රඛලසනඹ වනහ.  

 රු දිගන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ண்புகு  ெதனஷ் குைலர்ென) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

 රු නිගඹෝජභ කථහනහඹකතුභනි, ඳරිය වහ පුනර්ජනනීඹ 

ඵරලක්ති භහතභතුභහ ගනුගන් භහ ්භ ප්රඛලසනඹ  ිළිතතුරු දීභ 

වහ තිඹක් කේ ඈේරනහ.  

 
ප්රඛලසනඹ භතු දිනකදී ඈදිරිඳත් කිරීභ  නිගඹෝ  කයන රදී. 
லனமல ற்தமரு ெனத்ெற் சர்ப்பக்கக் கட்டமரடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 
නිගඹෝජභ කථහනහඹකතුභහ 
(பெச் சபநகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ගදන  ඹ.  

 
රැකිඹහ රඵහ දීභ : පුහුණු ඊඳහධිධහරීන් 

தெறல்லய்ப்பு லறங்கல்:  பற்மப்பட்ட 

பட்டெகள் 

 PROVISION OF EMPLOYMENT: TRAINED GRADUATES 
 

2965/’12 

3.    රු ගජෝන් භයතුං  භවතහ ( රු කිර වියහේ 
කහරිඹම් භවතහ ගනු )  

   (ண்புகு தஜன் அதுங்க - ண்புகு அகய லஜ் 

கலசம் சர்பக) 

     (The Hon.  John Amaratunga on behalf of the Hon. Akila 

Viraj Kariyawasam)    
 යහජභ ඳරිඳහරන වහ සගද්ල ක යුතු භහතභතුභහග න් ආසූ 

ප්රඛලසනඹ - (1) :  

() (i) 2010 ව 2011 ර්රදී ඊඳහධිධහරීන් සිඹලු 
ගදනහ භ රැකිඹහ රඵහ ගදන ඵ ඳිකන් ඔවුන් 
ම්මුඛ්ය ඳරීක්ණර  කළහ ආති ඵත්; 

 (ii) ්භ ිළරිගන් ගකො ක  ඳභණක් පුහුණු වහ 
සථහ රඵහ දී ආති ඵත්; 

 (iii) ්භ පුහුණු රළබ ඊඳහධිධහරීන්ග න් ගතෝයහ  ත් 
ගකො ක  ඳභණක් රැකිඹහ සථහ රඵහදීභ 
වහ ගද්ලඳහරන ඵරඳෆම් භත ක යුතු 
ම්ඳහදනඹ කයිකන් සිමන ඵත්; 

 (iv) පුහුණු රළබ ගනකුත් ඊඳහධිධහරීන් රැකිඹහ 
වියුක්ත සිමන ඵත්;    ්තුභහ දන්ගනහිද?  

(අ) (i) 2010 ව 2011 ර්රදී ඈවත වන් ම්මුඛ්ය 
ඳරීක්ණර  කළහ ආති ඊඳහධිධහරීන් ංඛ්යභහ 
ගකොඳභණද;  

 (ii) ම්මුඛ්ය ඳරීක්ණලින් ඳරක පුහුණු වහ 
  ගතෝයහ  ත් ඊඳහධිධහරීන්  ංඛ්යභහ ගකොඳභණද;  

 (iii) ඊඳහධිධහරීන්  ගද්ලඳහරන ඵරඳෆම් භත රැකිඹහ 
රඵහ දීභ  ක්රිෂඹහ කශ නිරධහරීන්  ්ගයහි ිළඹය 
 නු රඵන්ගන්ද; 

 (iv) පුහුණු රළබ සිඹලුභ ඊඳහධිධහරීන්  කිසිදු 
ඵරඳෆභක  ඹ ත් ගනොම  රැකිඹහ සථහ රඵහ දීභ 
වහ ක යුතු කයන්ගන්ද; 

 ඹන්න ්තුභහ වන් කයන්ගනහිද? 

(ආ) ගනෝගේ නම්, ඒ භන්ද? 
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ඳහර්ලිගම්න්තු 

 தபது நருலக, உள்நட்டலுலல்கள் அமச்சமக் 

தகட்ட லன: 

(அ) (i) 2010 ற்ரம் 2011ஆம் ஆண்டுகரல் பட்ட 

ெகள் அமனலருக்கும் தெறல்லய்ப்புகள் 

லறங்கப்படுலெகக் கூம அலர்கள் தநர்முகப் 

பட்மசக்கு  அமறக்கப்பட்டுள்ரனர் ன்ப 

மெமம்; 

 (ii) அலர்கரல் எரு பலனருக்கு த்ெம் 

பற்சக்கன லய்ப்புகள் லறங்கப்பட்டுள்ர 

தென்பமெமம் 

 (iii) தற்படி பற்சமப் தபற்ம பட்டெகரல் 

தெவுதசய்ப்பட்ட பலனருக்கு த்ெம் 

தெறல்லய்ப்புகமரப் தபற்ரக்தகடுப்பெற்கு 

அசல் நர்ப்பந்ெங்கரன்கழ் நடலடிக்மக தற் 

தகள்ரப்பட்டு லருகன்மதென்பமெமம் 

 (iv) பற்ச தபற்ம மன பட்டெகள் தெறல் 

லய்ப்பன்ம உள்ரனதன்பமெமம் 

 அலர் அமல? 

(ஆ) (i) 2010 ற்ரம் 2011ஆம் ஆண்டுகரல் தற்படி 

தநர்முகப் பட்மசக்கு அமறக்கப்பட்ட 

பட்டெகரன் ண்ைக்மக தென்பமெமம்; 

 (ii) தநர்முகப் பட்மசன் பன்னர் பற்சக்ககத் 

தெர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பட்டெகரன்  

ண்ைக்மக தென்பமெமம்; 

 (iii) பட்டெகலக்கு அசல் நர்ப்பந்ெங்கரன் 

தபல் தெறல்லய்ப்புகமர லறங்குலெற்கு 

தசயற்ம உத்ெதகத்ெர்கலக்கு ெக 

நடலடிக்மக தற்தகள்ல ன்பமெமம்; 

 (iv) பற்ச தபற்ரள்ர அமனத்துப் பட்டெ 

கலக்கும் த்ெமக நர்ப்பந்ெத்துக்கும் கழ்ப் 

படிது தெறல்லய்ப்புகமரப் தபற்ரக் 

தகடுப்பெற்கு நடலடிக்மக டுப்ப 

ன்பமெமம் 

 அலர் குமப்படுல? 

(இ) இன்தமல், ன்? 
 

asked the Minister of Public Administration and Home 
Affairs:  

(a) Is he aware that - 

 (i) graduates had been called for interviews in 
2010 and 2011 claiming that all of them 
would be provided with employment; 

 (ii) only a portion of them has been provided 
with training opportunities; 

 (iii) arrangements are being made to provide 
employment to a selected set of graduates 
who received the above training, on 
political affiliations; and 

 (iv) the other graduates who underwent that 
training are unemployed? 

(b) Will he state - 

 (i) the number of graduates who had been 
called for the above interviews in 2010 and 
2011; 

 (ii) the number of graduates selected for 
training followed by the interviews; 

 (iii) whether steps will be taken against officials 
who arranged for employment to be 
provided on political affiliations; and 

 (iv)  whether employment opportunities will be 
provided to all the graduates who 
underwent training, without entertaining 
any influence? 

(c) If not, why?  

 
 රු ඩේලිේ.ඩී.ගේ. ගගනවියත්න භවතහ (යහජභ ඳරිඳහරන 
වහ සගද්ල ක යුතු භහතභතුභහ)  
(ண்புகு டபள்ம.டி.தஜ. தசதனலத்ன - தபது நருலக, 

உள்நட்டலுலல்கள் அமச்சர்) 

(The Hon. W.D.J. Senewiratne - Minister of Public 

Administration and Home Affairs)  

I table* the answer. 
 

*බහගම්ඹ භත තඵන රද ිළිතතුය: 
*சபபீடத்ெல் மலக்கப்பட்ட லமட : 

*Answer tabled: 
 
(a) (i) Graduates who have made their applications in 

response to the newspaper notification have been 
called for the interview. 

 (ii)   The District Secretaries have interviewed unemployed 
graduates of each district and thereafter all the 
applicants who have satisfied    required qualifications 
have been attached for training. 

 (iii)  Appointments have been granted to all graduates 
qualified in the above manner without any political 
bias. 

 (iv)  No. 

(b) (i)    51,000 

 (ii)    Number of graduates recruited for training to be 
granted permanent appointments in Grade III of 
Development Officers' Service is 50,821 

 (iii)  It is not necessary to take action accordingly as 
appointments have been granted to all graduates 
without any political bias. 

 (iv)  It is not the policy of this Government to consider 

political influence when granting employment 
opportunities. 

(c.)     Not relevant. 

 

ශ්රීර රංකහ දුම්රිඹ ගදඳහර්තගම්න්තු ගේකයින් : අඳදහ 
ණඹ 

இயங்மகப் புமகெத் ெமைக்கர ஊறர்கள் : 

இடர் கடன் 
EMPLOYEES OF SRI LANKA RAILWAY DEPARTMENT:  

DISTRESS LOAN 
 

6.   රු ගජෝන් භයතුං  භවතහ ( රු  ජිත් පී. ගඳගර්යහ භවතහ 
ගනු ) 

      (ண்புகு தஜன் அதுங்க - ண்புகு அஜத் கு 

சர்பக) 

     (The Hon.  John Amaratunga on behalf of the  Hon. Ajith           

P. Perera) 
3410/’13 

ප්රඛහවන භහතභතුභහග න් ආසූ ප්රඛලසනඹ - (1):  

() (i)  2009, 2010, 2011 ව 2012 ර්රදී ශ්රීර රංකහ 
දුම්රිඹ ගදඳහර්තගම්න්තුගේ ගේකයින් විසින් 
අඳදහ ණඹ රඵහ  ළනීභ වහ  ඈදිරිඳත් කය ආති 
ඹදුම්ඳත් ංඛ්යභහ ගකොඳභණද; 
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[ රු ගජෝන් භයතුං  භවතහ] 
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 (ii)  ්භ ්ක් ්ක් ර්ගේදී  අඳදහ ණඹ රඵහ දී ආති 
්භ ගදඳහර්තගම්න්තුගේ ගේකයින් ංඛ්යභහ 
ගකොඳභණද; 

 (iii) ්භ ්ක් ්ක් ර්ගේදී අඳදහ ණඹ ගර රඵහ දී  
ආති මුළු මුදර ගකොඳභණද; 

  ඹන්න ගන් ගන් ලගඹන් ්තුභහ ගභභ බහ  
දන්න්ගනහිද? 

(අ)  ගනෝගේ නම්, ඒ භන්ද? 

 

தபக்குலத்து அமச்சமக் தகட்ட லன: 

(அ) (i) 2009, 2010, 2011 ற்ரம் 2012ஆம் ஆண்டு 

கரல் இயங்மக புமகெத் ெமைக்கரத்ென் 

ஊறர்கரல் இடர் கடன் தபரலெற்கக 

சர்ப்பக்கப்பட்டுள்ர லண்ைப்பங்கரன் 

ண்ைக்மக த்ெமனதன்பமெமம்; 

 (ii) தற்படி எவ்தலர் ஆண்டிலும் இடர் கடன் 

லறங்கப்பட்டுள்ர தற்படி ெமைக்கரத்மெச் 

தசர்ந்ெ ஊறர்கரன் ண்ைக்மக த்ெமன 

தன்பமெமம்; 

 (iii) தற்படி எவ்தலர் ஆண்டிலும் இடர் கடனக 

லறங்கப்பட்டுள்ர பைத்தெமக தென்ப 

மெமம் 

 தலவ்தலமக அலர் இச்சமபக்கு அமலப்ப? 

(ஆ) இன்தமல், ன்? 

 

asked the Minister of Transport:  

(a) Will he inform this House separately - 

 (i) the number of applications submitted by 

employees of Sri Lanka Railway 

Department to obtain the distress loan in the 

years 2009, 2010, 2011, and 2012; 

 (ii) the number of employees of the aforesaid 

Department who have been granted the 

distress loan on each of the aforesaid years; 

and 

 (iii) the total amount of money that has been 

disbursed for distress loans on each of the 

aforesaid years? 

(b)   If not, why? 
 

 රු කුභහය ගේ භ භවතහ 
(ண்புகு கு தலல்க) 

(The Hon.  Kumara Welgama) 
 රු නිගඹෝජභ කථහනහඹකතුභනි,  ්භ ප්රඛලසනඹ   ිළිතතුය භහ 

බහ ත* කයනහ. 

 
*බහගම්ඹ භත තඵන රද ිළිතතුය: 
*சபபீடத்ெல் மலக்கப்பட்ட லமட : 

*Answer tabled: 
 

() (i) ර්ඹ  ඹදුම්ඳත් ංඛ්යභහ 

  2009 1408 

  2010 1128 

  2011 1993 

  2012 1409 

 (ii)  ර්ඹ  ගේකයින්ංඛ්යභහ 

 2009 1520 
 2010 1285 
 2011 1172 
 2012 1023 

 (iii)  ර්ඹ  මුළු මුදර (රුිළඹේ) 

  2009  279,232,889.40 
  2010  274,128,975.18 
  2011  329,087,752.25 
  2012  226,644,499.83 

(අ)  දහශ ගනොගේ.  

 
ත් ඩංගු   ත් සිඵහරන් තභකහය : විසතය 

சலபயன் சத்ெகலனது மகது: லபம் 
ARREST OF SIVABALAN SATHYAKARA:  DETAILS 
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7.  රු ගජෝන් භයතුං  භවතහ ( රු ජිත් කුභහය භවතහ 
ගනු ) 

     (ண்புகு தஜன் அதுங்க - ண்புகு அஜத் கு 

சர்பக) 

    (The Hon.  John Amaratunga on behalf of the  Hon. Ajith 

Kumara) 

්රKහභහතභතුභහ ව බුද්ධ ලහන වහ අ ිකක ක යුතු 

භහතභතුභහග න් ආසූ ප්රඛලසනඹ - (1) : 

() (i) ේනිඹහ, ගට්මකුරම්හි සිඵහරන් තභකහය 
ඹන ඹ ත් ඩංගු  ග න ඵන්ධනහ හය ත කය 
තිගේද; 

 (ii) ්ගේ නම්, ඔහු සිමන ඵන්ධනහ හයඹ කගර් ද; 

 (iii) ඔහු ඵන්ධනහ හය ත කය සිමන්ගන් සියකරුගකු 
ගර ද; ළකකරුගකු ගර ද;  

 (iv) ඔහු  ්ගයහි ධිකයණඹක නඩු ඳයහ තිගේ ද; 

 (v) ්ගේ නම්, නඩු ඳළර දිනඹ, දහශ ධිකයණඹ, 
නඩු ංකඹ වහ නඩුගේ ත්භන් තත්ත්ඹ 
කගර්ද; 

 (vi) නඩු ඳයහ ආති ගචෝදනහ කගර්ද; 

 ඹන්න ්තුභහ වන් කයන්ගනහිද? 

(අ)  සිඵහරන් තභකහය ඹන ඹ නිදවස කිරීභ  ක යුතු 
කයන්ගන්ද ඹන්නත් ්තුභහ වන් කයන්ගනහිද?  

(ආ) ගනෝගේ නම්, ඒ භන්ද? 

 

 பெ அமச்சரும் தபரத்ெ சசன, ெ அலுலல்கள் 

அமச்சருனலமக் தகட்ட லன: 

(அ) (i) லவுன தசட்டிக்குரத்மெச் தசர்ந்ெ சலபயன் 

சத்ெக ன்பலர் மகதுதசய்ப்பட்டு சமம 

லிடப்பட்டுள்ர ன்பமெமம்; 

 (ii) ஆதனல், இலர் உள்ர சமமச்சமய 

துதலன்பமெமம்; 

 (iii) இலர் சமமக்மகெகல அல்யது சந்தெக 

நபகல சமமலிடப்பட்டுள்ரர் ன்பமெ 

மம்; 

 (iv) இலருக்கு ெக நென்மதன்மல் லறக்குத் 

ெக்கல் தசய்ப்பட்டுள்ரெ ன்பமெமம்; 

 (v) ஆதனல், லறக்குத் ெக்கல் தசய்ப்பட்ட 

ெகெ, குமப்பட்ட நென்மம், லறக்கு இயக்கம் 

ற்ரம் லறக்கன் ெற்தபமெ நமயம 

தென்பமெமம்; 
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ඳහර්ලිගම්න්තු 

 (vi) லறக்குத் ெக்கல் தசய்ப்பட்டுள்ரமக்கன 

குற்மச்சட்டுக்கள் மலதன்பமெமம் 

அலர் குமப்படுல? 

(ஆ) சலபயன் சத்ெக ன்பலம லடுெமய தசய்ல 

ெற்கு நடலடிக்மக டுப்ப ன்பமெ அலர் 

குமப்படுல? 

(இ) இன்தமல், ன்? 

 

asked the Prime Minister and Minister of Buddha 

Sasana and Religious Affairs:  

(a) Will he state - 

 (i) whether a person called Sivabalan 
Sathyakara of Settikulam, Vavuniya has 
been arrested and imprisoned; 

 (ii) if so, the name of the prison where he is 
being held; 

 (iii) whether he has been imprisoned as a 
convict or as a suspect; 

 (iv) whether a case has been filed against him in 
a court of law; 

 (v) if so, the date on which the case was filed, 
the relevant court of law, case number and 
the current situation of the case; and 

 (vi) the charges on which the case has been 
filed? 

(b) Will he also state whether action will be taken to 
release the person called Sivabalan Sathyakara? 

(c)    If not, why? 
 

 රු දිගන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ண்புகு  ெதனஷ் குைலர்ென) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

 රු නිගඹෝජභ කථහනහඹකතුභනි, ්රKහභහතභතුභහ ව බුද්ධ 

ලහන වහ අ ිකක ක යුතු භහතභතුභහ ගනුගන් භහ ්භ 

ප්රඛලසනඹ  ිළිතතුය බහ ත* කයනහ.  
 

*බහගම්ඹ භත තඵන රද ිළිතතුය: 
*சபபீடத்ெல் மலக்கப்பட்ட லமட : 

*Answer tabled: 
 

() (i) සිඵහරන් තභකහය නිකන් කිසිකු ත් ඩංගු  ග න 
ගනොභළත. 

 (ii) දහශ නළත. 

 (iii) දහශ නළත.  

 (iv) දහශ නළත. 

 (v) දහශ නළත. 

 (vi) දහශ නළත.  

(අ) දහශ නළත. 

(ඇ) ඳළන ගනොනඟී. 

 
නිගඹෝජභ කථහනහඹකතුභහ 
(பெச் சபநகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ප්රඛලසන ංක 11 -3596/'13 -(1),  රු  හිකණී ජඹවි්ර භ ගඳගර්යහ 

භවතහ.  

 රු ගජෝන් භයතුං  භවතහ 
(ண்புகு தஜன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
 රු නිගඹෝජභ කථහනහඹකතුභනි,  රු  හිකණී ජඹවි්ර භ 

ගඳගර්යහ භන්ත්රී තුභහ ගනුගන් භහ ්භ ප්රඛලසනඹ වනහ.  
 

 රු දිගන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ண்புகு  ெதனஷ் குைலர்ென) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

 රු නිගඹෝජභ කථහනහඹකතුභනි, ඈඩම් වහ ඈඩම් ංර්ධන 

භහතභතුභහ ගනුගන් භහ ්භ ප්රඛලසනඹ  ිළිතතුරු දීභ වහ ති 

ගදකක කහරඹක් ඈේරනහ.    
 

ප්රඛලසනඹ භතු දිනකදී ඈදිරිඳත් කිරීභ  නිගඹෝ  කයන රදී. 
லனமல ற்தமரு ெனத்ெற் சர்ப்பக்கக் கட்டமரடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 
 

නිගඹෝජභ කථහනහඹකතුභහ 
(பெச் சபநகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ප්රඛලසන ංක 13 -3772/'13-(1),  රු විජිත ගේරුග ොඩ භවතහ.  
 

 රු ේවහේ ඒ.්ච්.්ම්. සර් භවතහ 
(ண்புகு அல்ஹஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

 රු නිගඹෝජභ කථහනහඹකතුභනි,  රු විජිත ගේරුග ොඩ 
භවතහ ගනුගන් භහ ්භ ප්රඛලසනඹ වනහ.  

 

 රු දිගන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ண்புகு  ெதனஷ் குைலர்ென) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

 රු නිගඹෝජභ කථහනහඹකතුභනි,  භහ ්භ ප්රඛලසනඹ  ිළිතතුරු 
දීභ වහ තිඹක් කේ ඈේරහ සිමනහ.  

 

ප්රඛලසනඹ භතු දිනකදී ඈදිරිඳත් කිරීභ  නිගඹෝ  කයන රදී. 
லனமல ற்தமரு ெனத்ெற் சர்ப்பக்கக் கட்டமரடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 

නිගඹෝජභ කථහනහඹකතුභහ 
(பெச் சபநகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

සථහය නිගඹෝ  23(2) ඹ ගත් ප්රඛකහලඹ,   රු ගජෝන්  

භයතුං  භවතහ 
 

ගඳෞද් ලික  දළනුම් දීගභන් ආසූ ප්රඛලසනඹ 
ென அமலத்ெல் மூய லன 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE 

 

භළතියණ නීති ඊේරංඝනඹ කිරීභ  
தெர்ெல் சட்டங்கமர மல் 

 VIOLATION OF ELECTION LAWS 
 

 රු ගජෝන් භයතුං  භවතහ 
(ண்புகு தஜன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
 රු නිගඹෝජභ කථහනහඹකතුභනි, තමුන්නහන්ගේ   

සතුතින්ත ගනහ,  සථහය නිගඹෝ  23(2)  ඹ ගත් ද දින ගම් 

ප්රඛලසනඹ ඈදිරිඳත් කයන්න  සථහ රඵහ දීභ  ළන.  

භග  ප්රඛලසනඹ ගභගේයි: 

“ ගම් න වි  ඳළළත්ම භ  නිඹිකත ඳශහත් බහ ඡන්ද, 
විගලේගඹන් භධභභ වහ ඹම ඳශහත් බහ වහ, කය 
අකහයඹකින් ගවෝ  ගවෝ ආභතිරුන්, නිගඹෝජභ ආභතිරුන් 
ව අණ්ඩු ඳක්ගේ ඳහර්ලිගම්න්තු භන්ත්රී රුන්  වඳ 
ම්ඵන්ධතහ ආති ගේක්කඹන්  ණනහක් ඈදිරිඳත් ම  ආති 
ඵ ගඳගන්.”  
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[ රු ගජෝන් භයතුං  භවතහ] 
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ඒක ප්රඛෘත්ති ඳත්තයරත් ඈතහ ඳළවළදිලි ඡහඹහරඳ හිත 

වන් කයරහ තිබුණහ. 

“ ගභභ ගේක්කඹන්ග න් ගඵොගවෝ ගදගනක් ්කී 

ගද්ලඳහරනනඹන්ග  පුතහ, බිරි, ගවෝදයඹහ, ඵෆණහ අදී 

නහතිත්ඹක් හිත ඹ ගති.”  

[ඵහධහ කිරීභක්] නළවළ, තමුනහන්ගේරහග . ගේ ්ගවභ 

ගකගනක් නළවළ.  ්ගවභ රළයිසතුක් තිබුණහ, ඳත්තයගේ දහරහ.  

“ ගභහි ප්රඛතිපරඹක් ලගඹන් ගභභ ගද්ලඳහරනඹන් ඈවත 

වන් කයන රද අකහයගේ සකීඹ ද දරුන්ග , 

නහතිරුන්ග  ගේක්කත්ඹ ඔහ තළබීභ වහ තභහ 

ගත  රඵහ දී ආති හවන, කහර්ඹ භණ්ඩරඹ ව අයක්ක 

නිරධහරින්, ඡහඹහ ිළ ඳත් ඹන්්රව, විදනත් තළඳළේ වහ න්තර්ජහර 

ඳවරකකම්, තිකහර දීභනහ අදිඹ ද ඹථහ ගර ඳරිවයණඹ 

කයිකන් සිමති.   

යජගේ ආභතිරුන් ව ඔවුන්ග  නහතීන් ක යුතු කයන 
අකහයඹ තුශ ඳ  ඳළවළදිලි න්ගන් හධහයණ වහ ඳක්ඳහතී 
භළතියණඹක් ගභය ඳළළත්ගන්ගන් නළති ඵයි.  

ගභඹ යජගේ ඳරිඳහරන  වහ මුදේ ගයගුරහසි ඳභණක් ගනො 
්ඹ  ද ඩහ භළතියණ නීති ඊේරංඝනඹ කිරීභක් න තය  ්හි 
 කීභ ද  ඒ නු ්කී ගේක්කඹන් ව යජඹ විසින් ෘජුභ 
ඵහය  ත යුතු ගේ.  

තද, ගභභ ගේක්කඹන්ග  ඊඳගද්ලකඹන්, භළතියණ 
කහර්ඹ භණ්ඩර වහ ගඳොලීසිගේ ක යුතුර  භළදිවත් න තය 
්ගවයින් ගඳොලීසිඹ  ඳක්ඳහතී වහ හධහයණ තභ යහජකහරි 
ක යුතු ඈටු කිරීභ  ගනොවළකි  තත්ත්ඹක් ඊදහ ම  ආත.  

ගභභ තත්ත්ඹ ිළිතඵ භළතියණ නිරීක්ණ කණ්ඩහඹම් 
ඳහ භළතියණ  ගකොභහරිසයඹහ  ව ගඳොලීසිර  ඳළිකණිලි 
කය ආත.  

ගභභ තත්ත්ඹ  ඵර ඳහ ආති ්ක් ප්රඛධහන ගවේතුක් නම්  
සහධීන භළතියණ ගකොිකන් බහක්, සහධීන  ගඳොලිස  
ගකොිකන් බහක්, සහධීන යහජභ ගේහ ගකොිකන් බහක්, 
සහධීන ධිකයණ ගකොිකන් බහක් ගනොභළති ම භයි.  

්ඵළවින්, 

1. ගභභ භළතියණ නීති ඊේරංඝනඹ කිරීභ ළශළක්ම භ  යජඹ  
වහ ිළඹය  න්ගන්ද? 

2. යජගේ හවන, යජගේ ගද්ඳශ ව කහර්ඹ භණ්ඩර 
භළතියණ ක යුතු වහ ගඹොදහ  ළනීභ වහභ 
නතහරන්ගන්ද? 

3. භළතියණ නීති ඊේරංඝනඹ කයිකන්  යජගේ ගද්ඳශ 
භළතියණ භහඳහය වහ බහවිත කයන ගේක්කඹන්  
්ගයහි යජඹ කුභන  ක්රිෂඹහ භහර් ඹක්  න්ගන්ද? 

4. හධහයණ ව ඳක්ඳහත භළතියණඹක් ඳළළත්ම භ  යජඹ 
ක යුතු කයන්ගන්ද ඹන්න යජඹ විසින් ගම්  රු බහ  
දළනුම්  ගදන්ගන්ද? ” 

 රු නිගඹෝජභ කථහනහඹකතුභනි,  තමුන්නහන්ගේග  යඹ 

ආති භහ ගම්  ළන චන කිහිඳඹක් කථහ කයනහ. දළන් ගම් 

ිළිතඵ ඳළෂයේ ංවිධහනඹ, කළගෂේ ංවිධහනඹ -භළතියණ 

නිරීක්කයින්- ඳළිකණිලි  ණනහක් කය තිගඵනහ, 

ගඳොලීසිඹ ත්, භළතියණ ගකොභහරිස ත්. ඒ හග භ ඳරක ගිඹ 

දසර ගේ  රුතය ිකත  සහවන් වන්ගේ ගම් ිළිතඵ පුත් 

ඳතක  ප්රඛකහලඹක් කය තිබුණහ, "කිසිදු රකදුරකකභක් නළති තභ 

නහතීන්  ධනඹ ඵරඹ රළගඵන ඳවරක භෙක් තනහ දීභ ආතළම් 

ගද්ලඳහරනනයින්ග  යමුණයි" කිඹරහ. ගම් කිඹන්ගන් අණ්ඩුගේ 

භළතිආභතිරුන්ග  ද දරුන්  ගම් සථහ රසහ දීභ  ළනයි.  
ඒ ්ක්කභ ත ප්රඛලසනඹක් තිගඵනහ. ම යංල භළතිතුභහත් 

වන් කය තිගඵනහ, අණ්ඩුගේ  භළතිආභතිරුන්, ප්රඛධහනීන්- 

නිගඹෝජභ කථහනහඹකතුභහ 
(பெச் சபநகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

 රු භන්ත්රී තුභනි, ඔඵතුභහග  ප්රඛකහලඹ කය න්. 
 
 රු ගජෝන් භයතුං  භවතහ 
(ண்புகு தஜன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
 රු නිගඹෝජභ කථහනහඹකතුභනි, ත විනහඩිඹක් රඵහ 

ගදන්න. ඈතහභත් ළද ත් ප්රඛලසනඹක් තිගඵනහ කිඹන්න. ගම්ක 
ගඵොගවොභ ළද ත්. ්දහ තීතගේ දුටු ළමුණු ව ්ශහය  තගර්යි 
යුද්ධඹක් තිබුගණ්. ද ගතොණ්ඩභන් ව දි ම්ඵයම් තය යුද්ධඹක් 
තිගඵනහ.  රු නිගඹෝජභ කථහනහඹකතුභනි, ඒ  ගන්දී යහජභ 
හවනර  ගකොච්චය රහබ සිද්ධ වුණහද කිඹන ්ක ිළ දළන 
 න්න කළභළතියි. 

 
නිගඹෝජභ කථහනහඹකතුභහ 
(பெச் சபநகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

 රු රකසිේ ගප්රඛේභජඹන්ත ආභතිතුභහ.  

 
 රු ඒ.ඩී. රකසිේ ගප්රඛේභජඹන්ත භවතහ (ඳරිය වහ 
පුනර්ජනනීඹ ඵරලක්ති භහතභතුභහ) 
(ண்புகு .டி. சுசல் பதஜந்ெ - சுற்மடல், புதுப்பக்கத் 

ெக்க சக்ெ அமச்சர்) 

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha - Minister of 

Environment and Renewable Energy) 

 රු නිගඹෝජභ කථහනහඹකතුභනි, විඳක්ගේ ප්රඛධහන 

ංවිධහඹක  රු ගජෝන් භයතුං  භන්ත්රී තුභහ විසින් සථහය 

නිගඹෝ  23(2) ඹ ගත් න රද ප්රඛලසනඹ  භහ ගම් සථහගේදීභ 

ිළිතතුරු ගදන්න සූදහනම්.  

්තුභහග  ප්රඛකහලගේ ප්රඛධහන ලගඹන්භ වන් වුගණ් 

ආභතිරුන් , නිගඹෝජභ ආභතිරුන්  ව අණ්ඩු ඳක්ගේ 

ඳහර්ලිගම්න්තු භන්ත්රී රුන්  වඳ ම්ඵන්ධතහ ආති ඹ 

ගේක්කයින් ලගඹන් ඈදිරිඳත් ම  ආති නිහ -පුතහ, බිරි, 

ගවෝදයයින් අදී ලගඹන් ගේක්කයින්  ඈන්නහ- නිදවස වහ 

හධහයණ භළතියණඹක් ඳළළත්ගේද ඹන ප්රඛලසනඹයි.  රු 

නිගඹෝජභ කථහනහඹකතුභනි, ගම් යගට් ප්රඛථභ   භළතියඹහ වුණු 

්තුභන්රහග භ  ඳක්ගේ  රු ඩී.්ස. ගේනහනහඹක භළතිතුභහග  

පුතහ,   රු ඩඩ්ලි ගේනහනහඹක භළතිතුභහත් ගම් යගට්  භළති 

වුණහ. ්තගකො  ිළඹහග න් පුතහ  ගද්ලඳහරනඹ කයන්න පුළුන් 

කිඹන ්ක ඳළවළදිලියි. ඒ හග භ ්ස.ඩේලිේ.අර්.ඩී. 

ඵණ්ඩහයනහඹක භළතිතුභහ ඝහතනඹ කශහයින් ඳසගේ  රු 

සිරිභහගෝ ඵණ්ඩහයනහඹක භළතිනිඹ ගද්ලඳහරනඹ  අහ. 

්තුිකඹග  පුතහ වුණු හි පු කථහනහඹක,  රු නුය 

ඵණ්ඩහයනහඹක භළතිතුභන් ගේ ඳක්ගේත් හිමඹහ, ්තුභන්රහග  

ඳක්ගේත් හිමඹහ.  
 රු චන්ද්රි්කහ ඵණ්ඩහයනහඹක කුභහයණතුං  භළතිනිඹත් 

ගද්ලඳහරනඹ  අහ. ්තුිකඹත් ජනහධිඳති ධුයඹ දක්හ ගිඹහ. ඒ 
විධිඹ  ඵරන වි  ගේ යගට් ඈතිවහගේ ෆභ ගද්ලඳහරන 
ඳක්ඹකභ ගද්ලඳහරනනයින්ග  ද දරුන්, බිරින්දෆරුන් ව 
නහති ම්ඵන්ධකම් තිගඵන ඹ ගද්ලඳහරනඹ  ආවිේරහ 
තිගඵනහ. ඒ තත්ත්ඹ ගම් යගට් විතයක් ගනොගයි අසිඹහනු 
කරහඳගේත් තිගඵනහ. ආගභරිකහගේ වුණත් ඒක දකින්න  
පුළුන්.  

 

 රු ගජෝන් භයතුං  භවතහ 
(ண்புகு தஜன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
 

නළඟී සිමගේඹ. 
ழுந்ெர். 

rose. 
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ඳහර්ලිගම්න්තු 

 රු ඒ.ඩී. රකසිේ ගප්රඛේභජඹන්ත භවතහ 
(ண்புகு  .டி. சுசல் பதஜந்ெ) 

(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 
ගඳොඩ්ඩක් ඈන්න ගකෝ. තමුන්නහන්ගේග  කථහ ඈයයි. 

භග  කථහ කයන කේ ඈන්න. ආගභරිකහගේ හි පු ජනහධිඳති 
senior George Bushග  පුතහ junior George Bush ඒ 
භළතියණඹ  තය  කයන වි  ෂසගරොරිඩහර අණ්ඩුකහයයඹහ 
වළමඹ  හිමගේ ඔහුග  ගවෝදයඹහ. ඒ නිහ ෂසගරොරිඩහර ඡන්ද 
 ණන් කිරීභ කේ දභරහ භහඹක් තිසගේ  ණන් කය කය ඹන වි  
ගේේසඨහධිකයණඹ  ගඹොමු කයරහ, ගේේසඨහධිකයණ තීන්දු නු 
තභයි ඒ භළතියණගඹන් ජනහධිඳති ධුයඹ  ගත්රුගණ්.  

 

 රු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(ண்புகு ல கருைநக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ආගභරිකහගේ ගේේසඨහධිකයණඹ ගේ යගට් හග  ගනොගයි 

ගන්. 
 

 රු ඒ.ඩී. රකසිේ ගප්රඛේභජඹන්ත භවතහ 
(ண்புகு  .டி. சுசல் பதஜந்ெ) 

(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 
තමුන්නහන්ගේ ඈන්න ගකෝ. ගේේසඨහධිකයණඹ  ළන 

තමුන්නහන්ගේ  ඩහ ගවොඳින් භභ දන්නහ. භභ 
ගේේසඨහධිකයණගේ ලිඹහ ඳදිංිත වුණු නීතිනගඹක්. 

 

 රු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(ண்புகு ல கருைநக்க) 

(The Hon. Ravi Karunanayake) 
ඒක තභයි ළරැද්ද. 

 
 රු ඒ.ඩී. රකසිේ ගප්රඛේභජඹන්ත භවතහ 
(ண்புகு  .டி. சுசல் பதஜந்ெ) 

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha) 
ගභතුභහ වළභ ්කක භ ඳනිනහ දන්නහ හග . ගභතුභහ 

දන්නහද නීතින ෘත්තිඹ  ළන? ගභොනහද ගම් කිඹන්ගන්? [ඵහධහ 

කිරීභක්] තමුන්නහන්ගේ ඈන්න ගකෝ. ිළ ගරෝක ඊදහවයණත් 

ගඳන් යහ. තමුන්නහන්ගේ  තිගඵන රුදහ ගභොකක්ද? ගම්ක භග   

කථහ ගන්.  

 
 රු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(ண்புகு ல கருைநக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගඵොරු කිඹන්න ්ඳහ. 

 

 රු ඒ.ඩී. රකසිේ ගප්රඛේභජඹන්ත භවතහ 
(ண்புகு  .டி. சுசல் பதஜந்ெ) 

(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 
ගකොගවේද ගඵොරු කිඹන්ගන්? ගභොකක්ද භභ කිඹපු ගඵොරු? 

කිඹන්න ඵරන්න. දළන් භභ කිඹපු ගඵොරු ගභොකක්ද? 

 

 රු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(ண்புகு ல கருைநக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගේ යගට් රකප්රිRම් ඊහවිඹයි, ආගභරිකහගේ රකප්රිRම් ඊහවිඹයි 

ගනස ගන්. 

 

 රු ඒ.ඩී. රකසිේ ගප්රඛේභජඹන්ත භවතහ 
(ண்புகு  .டி. சுசல் பதஜந்ெ) 

(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 
තමුන්නහන්ගේ ලි ඹ ඳහ හ ග න ගන් කථහ කයන්ගන්. භභ 

Supreme Court ්කක්  ළන කථහ කගශේ නළවළ ගන්. භභ කථහ 

කගශේ දුන්නු තීන්දු  ළන. [ඵහධහ කිරීභක්] ඒ යගට් Supreme 

Court ්ක  විනිලසචඹකහයරුන් ඳත් කයන විධිඹත් ගේ යගට් 

Supreme Court ්ක  විනිලසචඹකහයරුන් ඳත් කයන විධිඹත් 

ගනස. තමුන්නහන්ගේ ඒක දන්නහද? තමුන්නහන්ගේ ඒක 

දන්ගන් නළවළ ගන්. ආගභරිකහගේ Supreme Court Judge 

ගකගනක් වුණහ  ඳරක භළගයන කේ ධුයඹ දයන්න  පුළුන්. 

වුරුදු 65න් විේහභ ඹන්ගන් නළවළ. තමුන්නහන්ගේ ඒක දන්නහද? 

භභ කිඹන වි  ගන් ඒකත් දළන  ත්ගත්. දන්නහ හග  කථහ 

කයනහ. 

 

 රු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(ண்புகு ல கருைநக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඔඵතුභහ හිතහ ග න ඈන්ගන් ඔඵතුභහ විතයයි දන්ගන් කිඹරහ. 

 
 රු ඒ.ඩී. රකසිේ ගප්රඛේභජඹන්ත භවතහ 
(ண்புகு  .டி. சுசல் பதஜந்ெ) 

(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 
තමුන්නහන්ගේ ගන් කිේගේ. තමුන්නහන්ගේ තමුන්නහන්ගේග  
ගනොදන්නහකභ ගඳන්නහ. "He who knows not, and 

knows not that he knows not, is a fool".  It is a dictum.  

 රු නිගඹෝජභ කථහනහඹකතුභනි, භභ භග  කථහ කය ග න 

ඹනහ. භභ ගම් රඵහ ගදන්ගන් ිළිතතුය. භභ ගඳන් යගේ රංකහ 

ඈතිවහඹ ව ගරෝක ඈතිවහඹ. ඵං රහගද්ලඹ දිවහ ඵරන්න. ෂික් 

මුජිඵර් යවසභන්ග   දිඹණිඹ ඡන්දඹ ඈේලුහ,  භළති වුණහ. ගම් 

තත්ත්ඹ අසිඹහනු කරහඳගේ දකින්න  තිගඵනහ. ේළසි 

ඈන්දිඹහගේත් දකින්න  තිගඵනහ. රංකහ ඈතිවහගේත් 

තිගඵනහ. ඒක නිහ ගම්ක ලුත් ගදඹක් ගනොගයි. ඒ හග භ 

ගේ යගට් ඈතිවහගේදී ගකොඳභණ ගදනහ ඒ විධිඹ  

ඳහර්ලිගම්න්තු  අහද? ගකොඳභණ ගදනහ යහජභ නහඹකගඹෝ 

වුණහද?  ්ගවභ ප්රඛලසනඹක් නළවළ. ්ගේ  ය ඳභණින් -නහතීන්  ය 

ඳභණින්, ඳවුගේ හිතතුන්  ය ඳභණින්, ඳවුගේ ඹ  ය ඳභණින්- 

්ඹ භළතියණඹ නිදවස වහ සහධීන ඳත්න්න  ප්රඛලසනඹක් 

න්ගන් නළවළ.  

 රු නිගඹෝජභ කථහනහඹකතුභනි, ඉශෙ කහයණඹ ගභඹයි. ඳරක 

ගිඹ සිකුයහදහ සිඹලුභ ඳක්ර ගේකම්රුන් කළහ හකච්ඡහක් 

තිබුණහ. ඒ හකච්ඡහ   රු තිස ත්තනහඹක භළතිතුභහ වබහගි 

වුණහ. ්ක්ත් ජහතික ඳක්ගේ නීතින කපුගකොටු භවත්භඹහ 

වබහගි වුණහ. ්තළන ඳළඹ ගදකවභහයක  ළඩි කහරඹක් හකච්ඡහ 

කශහ. ්ගවභ නම්, ්තළනදි ගම් තිගඵන ප්රඛලසන භළතියණ 

ගකොභහරිසතුභහ  ඈදිරිඳත් කයන්න  රු තිස ත්තනහඹක 

භළතිතුභහ  සථහ තිබුණහ. නමුත් ්ගවභ ඈදිරිඳත් ම භක් සිද්ධ 

වුගණ් නළවළ.  රු නිගඹෝජභ කථහනහඹකතුභනි, ව  ගඳය 

භළතියණරදී ඳළළති හකච්ඡහ භෙ හ ඵරන ගකො  

ඳළිකණිලි ඩුභ හකච්ඡහක් ඵ  ්ඹ ඳත් වුණහ.  

්කභ ඳක්ඹක් තුශ වුණත් ගේක්කගඹෝ තය භනහඳ වහ 
ප්රඛලසන තිගඵන ඵ ඳ දන්නහ. විඳක්ඹත් ්ක්ක තය ඹක් නළති 
න ගකො  ්කභ ඳක්ඹ තුශ ගේක්කගඹෝ තය තය ඹක් 
තිගඵනහ. වළඵළයි ගම් කිඹන කිසිභ ගදඹක් ඊතුරු ඳශහගත් නළවළ. 
ඒ ඳශහගත් යජගේ හවන ඳහවිච්ිතඹක් නළවළ. කහග ත් නහතීන් 
ඡන්දඹ ඈේරන්ගන්ත් නළවළ. ඔඹ කිඹන ප්රඛලසන කිසි ගදඹක් ඒ 
ඳශහගත් නළවළ. ඊතුරු ඳශහත් බහ භළතියණඹ  ද විලහර 
ධහනඹක් ගඹොමු ගරහ තිගඵනහ. භභ වළභ ති න්තඹකභ ඒ 
ඳශහත  ඹනහ. භභ භග  ගඳෞද් ලික හවනඹක්  යග න ගිහින් 
ඳහවිච්ිත කයනහ. භ  දීපු හවගන් භභ ඹන්ගන් නළවළ. භළතියණ 
නීති-රීති නු ිළ ්ගවභයි ඒ ක යුතු කයන්ගන්. ඒ ප්රඛගද්ලර 
ිළ නීති විගයෝධි කහර්ඹහර විෘත කයරහ නළවළ. භළතියණ 
ගකොභහරිසග  ඊඳගදස නු, ඳශහත් බහ භළතියණ නීතිඹ 
නු ඵරඳ්රව යග න ිළ  කහර්ඹහර ඳත්හ ග න ඹනහ. ිළ 
ඵරඳ්රව යග න රැසම ම් ඳත්නහ. ඒ විධිඹ  ිළ ඒ ක යුතු කය 
ග න ඹනහ. ඒක නිහ තිලගඹෝක්තිගඹන් ගම් කරුණු ගම්  රු 
බහගේ හුහ දළක්ම භ රකදුරක නළවළ කිඹරහ භභ හිතනහ. ගභොකද, 
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ෆභ ති ගදකක  තහක් සිඹලුභ ඳක්ර ගේකම්රු කළහ 
ඹම් ප්රඛලසන තිගඵනහ නම්, ඒහ ඈදිරිඳත් කිරීගම් සථහ 
භළතියණ ගකොභහරිස රඵහ දීරහ තිගඵනහ.  

PAFFREL අඹතනඹ භළතියණ නිරීක්ණ ක යුතුරදී 
ගවො කහර්ඹ බහයඹක් ඈටු කයනහ කිඹරහ ිළ දන්නහ. ව  ති 
ගදකක  ඳභණ ගඳය ඒ ඹ භ  ලිිළඹක් ්හ තිබුණහ. ඒ ලිිළඹ  
භභ ිළිතතුරු ඹළේහ. ඉ  ඳසගේ  න්ධහනගේ ගේකම්යඹහ 
වළමඹ  භ  ඒ ඹ කිසිභ  ඳළිකණිේරක් කගශේ නළවළ.  

 රු නිගඹෝජභ කථහනහඹකතුභනි, ළේතළම්ඵර් 21 න දහ 
නිදවස, සහධීන වහ හධහයණ භළතියණඹක් ඳත්නහ කිඹරහ  
භභ යජඹ ගනුගන් වතික නහ.   

 

ඳහර්ලිගම්න්තුගේ රැසම ම් 
பலன்ம அர்வு 

SITTINGS OF THE PARLIAMENT 
 

 රු නිභේ සිරිඳහර ද සිේහ භවතහ (හරිභහර්  වහ ජර 
ම්ඳත් කශභනහකයණ භහතභතුභහ ව ඳහර්ලිගම්න්තුගේ 
බහනහඹකතුභහ ) 
(ண்புகு நல் சமபய ெ சல்ல - நர்ப்பசன, நர்லர 

முகமத்துல அமச்சரும் பலன்மச் சமப முெல்லரும்) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva - Minister of Irrigation 

and Water Resources Management and Leader of the House 

of Parliament)  

 රු නිගඹෝජභ කථහනහඹකතුභනි, භභ ඳවත වන් 

ගඹෝජනහ ඈදිරිඳත් කයනහ: 

“ සථහය නිගඹෝ  ංක 7 හි විධිවිධහනර ව 2010.07.09 ළනි දින 

ඳහර්ලිගම්න්තු විසින් ම්භත කයන රද ගඹෝජනහගේ කුභක් වන්  

තිබුණ ද, ද දින රැසම ම් ඳළළත්ගන කහර ගේරහ . බහ. 1.00 සි  . බහ. 

7.00 දක්හ විඹ යුතු ඹ. . බහ. 2.00  සථහය නිගඹෝ  ංක 7(5) 

ක්රිෂඹහත්භක විඹ යුතු ඹ." 
 
ප්රඛලසනඹ විභන රදින්, බහ ම්භත විඹ. 
லன லடுக்கப்பட்டு  ற்ரக்தகள்ரப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
ඳහර්ලිගම්න්තු  ගේගේ සහධීන තත්ත්ඹ 
ලක්තිභත් කිරීභ ිළිතඵ කරුණු ගොඹහ ඵරහ 
හර්තහ කිරීභ ිළණි න විගලේ කහයක 

බහ  
பலன்மச் தசமலன் சுெனப் 

பண்மப லலுப்படுத்துலது பற்ம ஆய்ந்து 

அமக்மக சர்ப்பப்பெற்கன தெகுழு 

SELECT COMMITTEE TO INQUIRE AND REPORT 

ON STRENGTHENING THE INDEPENDENT 

CHARACTER OF THE PARLIAMENTARY SERVICE 

 
 රු නිභේ සිරිඳහර ද සිේහ භවතහ 
(ண்புகு  நல் சமபய ெ சல்ல) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

 රු නිගඹෝජභ කථහනහඹකතුභනි, භභ ඳවත වන් 

ගඹෝජනහ ඈදිරිඳත් කයනහ: 

“ ඳහර්ලිගම්න්තු ගේගේ සහධීන තත්ත්ඹ ලක්තිභත් කිරීභ ිළිතඵ කරුණු 

ගොඹහ ඵරහ හර්තහ කිරීභ වහ 2010 ඔක්ගතෝඵර් භ 21ළනි දින  රු 

කථහනහඹකතුභහ විසින් ඳත් කයන රද විගලේ කහයක බහ , තභහ විසින් 

නිරීක්ණඹ කයනු රළබ කරුණු, 2013 භළයි භ 22 ළනි දින 

ඳහර්ලිගම්න්තු විසින් ම්භත කය  න්නහ රද ගඹෝජනහ භඟින් නිඹභ 

කය ආති කහර න්භහ ආතුශත ඳහර්ලිගම්න්තු  හර්තහ කිරීභ  ගනොවළකි 

ඵළවින්, ්භ කහයක බහ  රඵහ දී ආති කහර න්භහ ංක 96 දයන සථහය 

නිගඹෝ ඹ ප්රඛකහය 2013 ගනොළම්ඵර් භ 30 ළනි දින දක්හ ත දුය ත් 

දීර්ඝ කශ යුතුඹ." 

 
ප්රඛලසනඹ විභන රදින්, බහ ම්භත විඹ. 
லன லடுக்கப்பட்டு  ற்ரக்தகள்ரப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
නිගඹෝජභ කථහනහඹකතුභහ 
(பெச் சபநகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

විගලේ ප්රඛකහල.  රු ගජෝන් භයතුං  භවතහ. 

 

ශ්රීර රංකහහන්න් ්ක් ජහතිඹක් ගර වතත්ම භ 
ඵරහත්භක කිරීභ වහ  ලභ ගද්ලඳහරන 

වහ අණ්ඩු්ර භ  භස ථහනුකර 
 ිළඹය නිර්ගද් ල ගකො  හර්තහ කිරීභ වහ 
න වි  ගලේ කහයක බහ : විඳක්ගේ 
ප්රඛධහන ංවිධහඹකතුභහග  ප්රඛකහ ලඹ 

இயங்மக க்கள் எத தெச க்கரக 

லழ்லெற்குத் ெத்துலரப்பெற்கன 

அசல் ற்ரம் அசயமப்பு 

நடலடிக்மககள் பற்ம லெந்துமத்து, 

அமக்மக தசய்லெற்கன தெகுழு : 

ெர்க்கட்ச முெற்தகயசனது கூற்ர 

SELECT COMMITTEE TO RECOMMEND AND 

REPORT ON POLITICAL AND CONSTITUTIONAL 

MEASURES TO EMPOWER  THE  PEOPLES OF SRI 

LANKA TO LIVE AS ONE NATION :  STATEMENT 

BY CHIEF OPPOSITION WHIP 

 
 රු ගජෝන් භයතුං  භවතහ 
(ண்புகு தஜன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
Hon. Deputy Speaker, the United National Party’s 

position on the Select Committee to Recommend and 

Report on Political and Constitutional Measures to 

Empower the Peoples of Sri Lanka to Live as One Nation 

is the subject of this Statement.  

The Hon. Leader of the Opposition is currently out of 

the country and a comprehensive statement will be issued 

by him on the United National Party's position regarding 

the Select Committee to Recommend and Report on 

Political and Constitutional Measures to Empower the 

Peoples of Sri Lanka to Live as One Nation. In the 

meantime, I had undertaken to make a brief statement 

regarding the UNP's position on that at the Party Leaders’ 

Meeting and this Statement is pursuant to that 

undertaking. 

Consequent to the UNHRC Resolution on Sri Lanka 

in May, 2009 and the visit of the UN Secretary-General 

Ban Ki-moon, a Joint Statement was issued by the 

Government of Sri Lanka and him, wherein the Secretary
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-General welcomed bringing about lasting peace and 

development in Sri Lanka, where among other matters, he 

stated the following. I quote: 

“ The Government expressed its commitment to ensure the 
economic and political empowerment of the people of the North 
through its programmes. 

President Rajapaksa and the Secretary-General agreed that 
addressing the aspirations and grievances of all communities 
and working towards a lasting political solution was 
fundamental to ensuring long-term socio-economic 
development. The Secretary-General welcomed the assurance of 
the President of Sri Lanka contained in his statement in 
Parliament on 19 May 2009 that a national solution acceptable 
to all sections of people will be evolved. President Rajapaksa 
expressed his firm resolve to proceed with the  implementation 
of the 13th Amendment, as well as to begin a broader dialogue 
with all parties, including the Tamil parties in the new 
circumstances, to further enhance this process and to bring 
about lasting peace and development in Sri Lanka."  

The Lessons Learnt and Reconciliation Commission - 

LLRC - made several recommendations pertaining to the 

solution of the ethnic problem and related matters. At the 

same time, an undertaking was given to expand the scope 

of the Thirteenth Amendment and the Eighteenth 

Amendment to the Constitution was brought in, which did 

away with the independent Commissions in respect of 

such vital areas as the Judiciary, the Police, the Public 

Service, elections and so on. The Government has failed 

in respect of implementing both the recommendations of 

the LLRC and its undertakings as set out in the Joint 

Statement with the Secretary-General of the United 

Nations. 

Notwithstanding this, the Hon. Leader of the 

Opposition wrote to His Excellency the President on the 

12th of June, 2013, seeking an appointment to discuss, 

among other things, the restoration of the Seventeenth 

Amendment, the implementation of the LLRC Report and 

the appointing of Commonwealth Observers prior to the 

elections. Yet, the President has failed to respond to his 

letter. Sir, I am tabling* a copy of that letter. 

In the light of this, we in the United National Party fail 

to see the need to appoint yet another Select Committee 

all over again merely to go through these same matters. 

What we need now is a white paper setting out detailed 

proposals regarding the implementation of the 

recommendations and the undertakings already made. 

Thank you. 
 

නිගඹෝජභ කථහනහඹකතුභහ 
(பெச் சபநகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ඉශෙ   රු නුය දිහනහඹක භවතහ. 

ශ්රීර රංකහහන්න් ්ක් ජහතිඹක් ගර වතත්ම භ 
ඵරහත්භක කිරීභ වහ  ලභ ගද්ලඳහරන 

වහ අණ්ඩු්ර භ  භස ථහනුකර 

 ිළඹය නිර්ගද් ල ගකො  හර්තහ කිරීභ වහ 
න වි  ගලේ කහයක බහ :  රු නුය 
දිහනහඹක භවතහග   ප්රඛකහලඹ 

இயங்மக க்கள் எத தெச க்கரக 

லழ்லெற்குத் ெத்துலரப்பெற்கன 

அசல் ற்ரம் அசயமப்பு 

நடலடிக்மககள் பற்ம லெந்துமத்து, 

அமக்மக தசய்லெற்கன தெகுழு: 

ண்புகு அநு ெஸநக்கலனது 

கூற்ர 

SELECT COMMITTEE TO RECOMMEND AND 

REPORT ON POLITICAL AND CONSTITUTIONAL 

MEASURES TO EMPOWER  

THE PEOPLES OF SRI LANKA TO LIVE AS ONE 

NATION:  STATEMENT BY HON. ANURA 

DISSANAYAKE 
 

 රු නුය දිහනහඹක භවතහ 
(ண்புகு அநு ெஸநக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

 රු නි ගඹෝජභ කථහනහඹකතුභනි, ජහතික  ළ ලු විඳීභ 

වහ ඹළයි ඳිකන් ත්භන් අණ්ඩු විසින් ඳත් කය තිගඵන 

විගලේ කහයක බහ  වබහගී ගනොම භ ිළිතඵ සථහයඹ ඳළවළදිලි 

කශ යුතු ඹළයි  රු බහනහඹකතුභහ ඳක් නහඹක රැසම ගම්දී කයනු 

රළබ කරුණු දළක්ම භ නු වහ ඳක් නහඹක රැසම ගම්දී ්ශළඹි 

තීයණඹ නු ගභභ ප්රඛකහලඹ ඈදිරිඳත් කයික. 

රංකහගේ දිගු කරක් තිසගේ ඳතින ඈතහභ ඵයඳතශ  ළ ලු 

න ජහතික  ළ ලු නිර්භහණඹ කයනු රළබුගේ ගම් යගට් සිංවර, 

ගදභශ ගවෝ මුසලිම් ජනතහ ගනොගේ. ඔවුන් කිසිගේත් ගභභ 

ප්රඛලසනඹ    කි යුතු න්ගන්ද නළත. ඳ ය  ඳහරනඹ කශ 

බ්රි තහනභ ධියහජභහදීන්ග  "ගඵදහ ඳහරනඹ කිරීගම්" ප්රඛතිඳත්තිඹ 

තුශ ඊඳන් ගභභ  ළ ලු ඈන් ඳරක ර්ධනඹ  යගේ රංකහගේ 

ධනඳති ඳහරනඹන්ග  ඵරගරෝභී වහ ඳටු සථහහදී ක්රිෂඹහ භහර්  

තුශඹ. තභ ඵරඹ වහ ජහතිහදඹ ගඹොදහ  ළනීභ වහ ආවිශම භ, 

අර්ථිකභඹ, ංසකෘතිකභඹ, ඳරිඳහරනභඹ භහනතහ වහ ඒ භත 

නිර්භහණඹ  ය  ළ ලු, ප්රඛජහතන්්රවහදඹ ගනොභළති ම භ අදී ගවේතු වහ 

ඈන්දිඹහනු ඳහරනගේ වහ ධියහජභහදී භළදිවත් ම භ තුශ ගභභ 

ප්රඛලසනඹ ර්ධනඹ විඹ. 

ජහතික  ළ ලු භත ඳදනම් ඳළන නළඟුණු තිස යක යුද්ධඹ 

නිහත්, ඈන්දු රංකහ ගිවිරකභ ළනි ගිවිරකම් නිහත් ඳ ය  ත් 

සිංවර, ගදභශ, මුසලිම්, ඵර් ර්, භළගේ සිඹලු ජන ගකො සර ත් 

සිදු ආති විනහලඹ ඳභණඹ. ඒ නිහ ගභඹ වහ විඳිඹ යුතුඹ. ඒ 

වහ ඳ ළභග  හමූහික ප්රඛඹත්නඹක්ද ලභඹ. ඒ ිළිතඵ 

ඳ  විහදඹක් ආත්ගත් නළත. ්ගවත් ගම් ඳත් කය තිගඵන 

ඳහර්ලිගම්න්තු විගලේ කහයක බහ ඒ ර්ථගඹන් ඳත් කශ විගලේ 

කහයක බහක් ගනොන ඵ ිළ විලසහ කයමු. ගභඹ ජහතික 

 ළ ලු විඳීගම් යමුණින් ඳත් කශ ්කක් ගනොන ඵත්, 

අණ්ඩුගේ  ළ ලු විහ  ළනීභ  වහ ප්රඛලසනගඹන් ඳරහ ඹහභ , කේ 

 ළනීභ  වහ ්හි  කීභ න් ඹ භත ඳ හ ආෙ ගේයහ  ළනීභ  

ඳත් කශ ්කක් ඵත් ඳග  සථහයඹයි. ඳ ්ගේ දකින්ගන් 

ඳළවළදිලි ගවේතු හිතඹ. 
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[ රු ගජෝන් භයතුං  භවතහ] 

————————— 
*  පුසතකහරගේ තඵහ ආත. 
*  நூனமயத்ெல் மலக்கப்பட்டுள்ரது. 

*  Placed in the Library. 
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රංකහගේ අණ්ඩු ඳරක ගිඹ කහරඹ පුයහභ ගභභ ප්රඛලසනඹ විඳීභ 

වහ ගකොතයම් හකච්ඡහ ඳත්හ තිගේද? ගකොතයම් කිකටු 

ග ොඩනෙහ තිගේද? ඒ සිඹේර ය   ත් කය දුන් ප්රඛතිපර 

ගභොනහද? ප්රඛලසනඹ ත තත් ංකීර්ණ කශහ ික, ප්රඛලසනඹ 

විනහ ගනු  ්ඹ ඳත්හ  නිිකන් ්ඹ ත තත් ර්ධනඹ 

කශහ ික ගම් ්කදු කිකටුක් ගවෝ හකච්ඡහක් ප්රඛලසනඹ විඳීභ  

ඈවේ  යගේ නළති ඵ ඳළවළදිලියි. රංකහගේ ජහතික  ළ ලු 

විඳීභ වහ ඳළළත් ය හකච්ඡහර ඈතිවහඹ 1985 තිම්පු 

හකච්ඡහ දක්හ දිගේ. තිම්පු හකච්ඡහර සි , දිේලි හකච්ඡහ, 

 ගම් හකච්ඡහ, ගකොශම හකච්ඡහ, චන්ද්රි්කහ කුභහයතුං  ඳහරන 

භගේ ඹහඳනඹ  ග ොස ඳළළත් ය හකච්ඡහ අදී හකච්ඡහ රැක් 

තිගේ. ඒ සිඹේර නිලසපර ම  නළතිද? ්ඳභණක් ගනො, ත්භන් 

ඳහරනඹ අයම්බ  ය ඳරක 2006 ගර් ර්ඳහක්ෂික හකච්ඡහක් 

අයම්බ කයනු රළබීඹ. 

ගභභ ප්රඛලසනඹ විඳීගම් ංක වුභනහ නිහභ ිළ ්ඹ  

වබහගී වුගණමු. ්භ ර් ඳහක්ෂික මුළු විසින් ර් ඳහක්ෂික 

නිගඹෝජිත කිකටුක් 2006 ගර් ජූලි භහගේදී ඳත් ගකරුණු 

තය ඉ  භ හව ජනහධිඳතියඹහ විසින් විගලේන කිකටුක්ද 

ඳත් කයන රදි. ්භ ර් ඳහක්ෂික නිගඹෝජිත කිකටු වහ 

වබහගී ම  ිළ ඳග  දවස වහ ගඹෝජනහ ඈදිරිඳත් කගශමු. 

විගලේන කිකටු විසින් ඈදිරිඳත් කයන රද ගඹෝජනහ භත ඳදනම් 

ර් ඳහක්ෂික නිගඹෝජිත කිකටු හකච්ඡහ ඈදිරිඹ  ඹෆභත්, ගඳොදු 

්කෙතහක  ්නහ ගනු  ගනත් දිහන්  ්භ ගඹෝජනහ 

ගභගවඹම භත්, නලභ ගර කහරඹ  ත ම භත් ගවේතුගන් ්භ 

කිකටුගන් ිළ ඈේරහ ස යගඹමු. ඒ නියර්ථක ගද්ක  වබහගි 

ම ගම් කිසිදු ර්ථඹක් ඳ ගනොදුටු නිහඹ. ්හිදී ඳ නිළයදි ඵ 

ඈතිවහඹ ඔේපු කය තිගේ. ්භ කිකටුගේ හර්තහ  සිදු  යගේ 

කුභක්ද? කිකටු  සිදු  යගේ කුභක්ද? ර් ඳහක්ෂික නිගඹෝජිත  

කිකටුගේ කඩදහසි දවස  ණනක් පුයහ කස කශ හර්තහත් 

කිකටුත් ගවෝසි ම  ආත. ්ඹ හනගේ භවජන මුදේ වහ කහරඹ 

නහසති කිරීභක්  යගේ නළතිද? ර් ඳහක්ෂික කිකටු ත් ්හි 

ගඹෝජනහර ත් සිදු  යගේ කුභක්දළයි ය   ඳළවළදිලි කිරීභක්ත් 

කශහද? කිසිගේත්භ නළත. ්භ හර්තහ භවජනඹහ වමුගේ ඈදිරිඳත් 

කගශේද නළත. නතුරු යජඹ වහ ගදභශ ජහතික න්ධහනඹ තය 

ද්විඳහර්ලසවික හකච්ඡහ ආති විඹ. ඒහද ප්රඛතිපර යහිත විඹ. ගභගේ 

තිබිඹදී අණ්ඩු විසින් තත් කිකටුක් ඳත් කය තිගඵන්ගන් ඈවත 

සිඹලු හකච්ඡහ න්  භන් ග ොස තිබිඹදීඹ.  

ජහතික  ළ ලු සථහය ගර විඳීභ  ළඵෆ වුභනහක් ගවෝ 

වළකිඹහක් ගභභ අණ්ඩු  ආතළයි ඳ විලසහ කයන්ගන් නළත. 

ජහතික  ළ ලු සථියහය ගර විඳීභ ගකගේ ගතත් ඒ ගද  

අයම්බක ිළඹයක් ගවෝ  තළබීභ වහ යුද්ධඹ නිභම ගභන් ඳරක 

ආති  ය තත්ත්ඹ නගි සථහක් රඵහ දුන්ගන්ඹ. ්භ තත්ත්ඹ 

ඊඳගඹෝගී කය ග න ගදභශ ජනතහග  වදිසි වහ දළගන 

ප්රඛලසනර  විඳුම් රඵහ දිඹ වළකි තිබුණි. ්ගවත් ඔවුන් රහංකීඹ 

පුයළසිඹන් ගර කේඳනහ කයන තත්ත්ඹ  ඳත් කයිකන් ඔවුන් 

ජහතික භගිගේ ගද  ග න ්නහ ගනු  ර්තභහන ඳහරනඹ 

සිදු කගශේ කුභක්ද? දළන් සිදුකයිකන් සිමන්ගන් කුභක්ද? ඒ න් 

කිසික් ගනො ඔවුන්ග  දළගන ප්රඛලසන ගනොරකහ වළරීභඹ. 

ඔවුන් භත ඵරවත්කහයඹ ඳ ිකන් ඔවුන් පීඩහ  ඳත් කිරීභඹ. 

යුද්ධඹ නිභහම භත් භෙ ඊතුරු වහ නළ ගෙනහිය ජනඹහ මුහුණ දුන්, 

විගලේගඹන් ඊතුගර් ජනඹහ මුහුණ දුන් ්කද ප්රඛලසනඹක ත් භ 

 ගවෝ විඳුභක් රඵහ දීභ  ගම් අණ්ඩු ක යුතු කගශේ නළත. 

තළන්  යන් ඳදිංිත කයනහ ගනු  අණ්ඩු සිදු කගශේ ඔවුන්  

රුිළඹේ 25,000ක් වහ  කයං තවඩු 12ක් දී භවභ  දභහ ඹහභඹ. ්ඹ 

ඹිත ඳදිංිත කිරීභක්ද? කිසිගේත්භ නළත. තුරුදවන්  යන්ග  

ප්රඛලසනඹ, යණහ ත  යන්ග  ප්රඛලසනඹ, ඈඩම් හිික  යන්ග  

ප්රඛලසනඹ, යුද්ධඹ නිහ නහථබහඹ  ඳත්  යන්ග  ප්රඛලසනඹ ළනි 

කිසිදු ප්රඛලසනඹක් ගත අණ්ඩුගේ ධහනඹ ඳහ ගඹොමු  යගේ නළත. 

ඒ ගනු  අණ්ඩු කගශේ ඔවුන් භත ර්ධ වමුදහ ඳහරනඹක් 

ඳත්හ ග න ඹිකන් ඔවුන් ත තත් පීඩහ  රක් කිරීභඹ. 

ගදභශ ජනතහග  තභලභ ප්රඛලසනර  විඳුම් රඵහ ගදිකන් 
ජහතික භගිඹ ග ොඩනෙනහ ගනු  අණ්ඩු කගශේ කුභක්ද? 
ගදභශ නහඹකයින් කිහිඳ ගදගනකු  යදහන, යප්රඛහද රඵහ දී 
ඔවුන් දිනහ  ළනීභඹ. ගම් නිහ සිදු තිගඵන්ගන් කුභක්ද? තභ 
ප්රඛලසනර  විඳුම් ගනොරළබීභ නිහත් ඵරවත්කහරී ඳහරනඹ 

නිහත් ගදභශ ජනඹහ ඩ ඩහත් ගදභශ ජහතිහදී ගද්ලඳහරනඹ 
ගද  තේලු ම භඹ. තභන්ග   ළරවුම්කරුහ ඈන්දිඹහ ගවෝ 
ගනත් විගද්ල ඵරගේ ඹක් ඹයි සිතන තළන  ඳත්ම භඹ.  

ගනක් ත , ඊතුගර් මූලිකභ ප්රඛලසන විඳීභ  අණ්ඩු 

ගඳොගවොත් ම ගම් හසිඹ  නිිකන් සිමන්ගන් කවුද? ඒ ඈන්දිඹහනු 

ඳහරකඹන් වහ ධියහජභහදි ඵරගේ ඹන්ඹ. භහන හිිකකම් දඩ 

වභහ කය  නිිකන් රංකහගේ බභන්තය ප්රඛලසනර  ආඟිලි  ළන්භ  

ඔවුන්  භහත විෘත කය ආත්ගත් ගභභ අණ්ඩුගේ ප්රඛතිඳත්ති වහ 

ක්රිෂඹහ භහර්  ගනොගේද? ජහතිහදි ගද්ලඳහරනඹ  ්ගයහි ජහතික 

භගිඹ වහ ඊතුගර් ගද්ලඳහරනඹ කයන වි  ඉ  ඵහධහ කගශේද 

ගම් අණ්ඩුභඹ. ඊතුගර් ජනඹහග  ප්රඛලසන ිළිතඵ කථහ කිරීභ  

ඹහඳනඹ  ගිඹ ගේ ඳහර්ලිගම්න්තු භන්ත්රී  රකනිේ වඳුන්ගනත්ති 

ගවෝදයඹහ  භළයඹන් රහ ඳවය දුන්ගන් කවුද? ඩු  ණගන් ඒ 

ිළිතඵ ඳරීක්ණඹක්ත් ගනොඳළළත් යගේ ආයි? කරක් ඳග  

ඳක්ගේ ඊතුගර් ක්රිෂඹහකහරි  ය රලිත්  වහ කු න්  සිදු  යගේ 

කුභක්ද? ඔ යහු තුරුදවන් සිමති. ගම් සිඹේගරන් ඳළවළදිලි 

න්ගන් අණ්ඩු  ගම් ප්රඛලසනඹ විඳීගම් ළඵෆ වුභනහක් 

නළතිකභඹ. අණ්ඩු  ලභ ආත්ගත් ඈතිවහඹ පුයහ අණ්ඩු 

විසින් සිදු කශ ඳරිද්ගදන්භ ප්රඛලසනඹ විඳීභ ගනො, ප්රඛලසනඹ භත 

වතත් ම භඹ; ගභඹ නළත තහක් හිෙන්නහග  තුහරඹ ඵ  ඳත් 

කය  ළනීභඹ. තභන්ග  ඈතිවහඹ පුයහද ්ගර ක යුතු කශ 

අණ්ඩු දළන් ගභභ ප්රඛලසනඹ විඳීභ  ඹයි ඳහර්ලිගම්න්තු විගලේ 

කහයක බහක් ඳත් ගකො  ඒ වහ ඳ  අයහධනහ කයයි. ඳ ්භ 

කිකටු  වබහගි න්ගන් කුභක් වහද? කුභක් හකච්ඡහ 

කිරීභ ද? ඒ කිසික් ඳළවළදිලි නළත. ඩු  ණගන් ගම් ප්රඛලසනඹ 

ම්ඵන්ධගඹන් අණ්ඩුගේ විඳුභ කුභක්ද ඹන්න තභත් ප්රඛකහල 

කය නළත. ඵරගේ සිමන්ගන් න්ධහනඹ නිහ අණ්ඩු තභ විඳුභ 

ප්රඛකහල කශ යුතුඹ.  

ඳරක ගිඹ 2010 ජනහධිඳතියණඹ වහ භව භළතියණඹ භගේ 

අණ්ඩුගේ නහඹකඹන් පුන පුනහ ඳළරකගේ ජනහධිඳතියණගඹන් 

වහ භව භළතියණගඹන් ඳරක ජහතික ප්රඛලසනඹ විඳීගම් අණ්ඩුගේ 

විඳුභ ඈදිරිඳත් කයන ඵඹ. ්ගවත් තභත් ්ළන්නක් ය  

දුටුගේ නළත. ළඵෆභ තත්ත්ඹ නම් අණ්ඩු  තභන්ග  විඳුභක් 

නළති ඵයි. භ ලගඹන් ගම් ිළිතඵ අණ්ඩු තුශ 

්කෙතහක්ත් නළත. ඈන්දිඹහනු අණ්ඩු   ය ගඳොගයොන්දු  

නු ගභභ ළේතළම්ඵයගේ ඊතුරු ඳශහත් බහ ඡන්දඹ 

ඳළළත්ම භ  අණ්ඩු තීයණඹ කශ වි  අණ්ඩු තුශ භතු ය 

කරඵළ ෆනිඹ ඳ  භතකඹ.  ගඳොලිස ඵරතර ඈඩම් ඵරතර හිත 

ඊතුය  ඳශහත් බහ ්ඳහ ඹළයි ණ්ඩුගේ භවය ආභතිරුන් කෆ 

 න වි  තත් ආභතිරුන් ිළරික් ඳළරකගේ ඳශහත් බහර  

ත ගනොතඵන ගරඹ.  ගඳොලිස ඵරතර හිත ඈඩම් ඵරතර 

හිත ඊතුගර් ඳශහත් බහ ඡන්ද තඵන්ගන් නම් තභන් 

අණ්ඩුගන් ඹන ඵ භවය ආභතිරුන් කිඹද්දී, ඳශහත් බහර 

ඵරතර ඈත් කශ ගවොත් තභන් අණ්ඩුගන් ඹන ඵ තත් 

ආභතිරුන් කීහ ඳ  භතකඹ. නමුත් ඔවුන් කිසිගකු 

අණ්ඩුගන් ඈත් ගනොගිඹ තය, ඳශහත් බහ වහ ග න අ 

ංගලෝධනත් ආභති භණ්ඩරගේ නුභත කය  ළනීභ  

ගනොවළකි, ්ඹ ඳහර්ලිගම්න්තු  ඈදිරිඳත් කිරීභ  ඳහ 

ගනොවළකි දළන් කිසිදු ගනකින් ගතොයභ ඳශහත් බහ 

භළතියණඹ ඳළළත්ගිකන් තිගේ.  

ගභභ ඳහර්ලිගම්න්තු විගලේ කහයක බහ කඩි මුඩිගේ ඹිත ඳත් 
කයන්ගන් ද ඳශහත් බහ ිළිතඵ අණ්ඩු තුශ ආති  ය 
 හරග ෝට්මඹ ඹ ඳත් කය  ළනීභ වහ කහරඹ  ළනීභ ඹ. ගවො 
යමුණකින් ගතොය, ඈරක්කඹකින් ගතොය වහ අණ්ඩුගේ 
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ඳහර්ලිගම්න්තු 

සථහයඹ ිළිතඵ ්කෙතහකින් ගතොය ග ගනන ගභභ විගලේ 
කහයක බහ තුශ සිදු විඹ වළක්ගක් කුභක්ද? ඒ න් කිසික් 
ගනො, ඳශහත් බහ ිළිතඵ ආභති භණ්ඩරඹ තුශ භතු  ය  හර 

ග ෝට්මඹ ගභභ  විගලේ කහයක බහ තුශ ඹිත භතු ම භඹ. ්ඵළවින් 
අණ්ඩුගේ ්භ  හ ර ග ෝට්මඹ  ඳ දහඹක විඹ යුතු නළත. ගභභ 
ඳහර්ලිගම්න්තු විගලේ කහයක බහ ඳත්න්ගන් ංකභ නම්, 
අණ්ඩු වහභ ජහතික ප්රඛලසනඹ විඳීභ වහ න අණ්ඩුගේ 
විඳුභත්, ඳශහත් බහ ිළිතඵ අණ්ඩුගේ සථහයඹත් ය   
ඈදිරිඳත් කශ යුතුඹ.  

්ගේ න්ගන් නම් ගභභ විගලේ කහයක බහ  වබහගි ම භ 

ිළිතඵ ඳ  සිතහ ඵළලිඹ වළක. ගනෝගේ නම් කහරඹ කහ 

දළවභ , ප්රඛලසනගඹන් ඳරහ ඹෆභ , තභන්ග  ගනොවළකිඹහ හ 

 ළනීභ , ප්රඛලසනගේ  කීභ න් ඹ භත ඳළ ම භ , කහරඹත් භව 

ජන මුදලුත් කහ දභන 'කතහ හේපුර ' වබහගි ම භ  ඳ සූදහනම් 

නළති ඵ ඳළසිඹ යුතු ආත. 

රංකහගේ ජහතික  ළ ලු ළඵෆ ගරභ වින්ගන් නම් වහ ඒ 

ගද  අයම්බක ිළඹයක් ගවෝ තඵන්ගන් නම් ඒ වහ ඳදනම් 

කය  ත යුතු මූර ධර්භ කිහිඳඹක් තිගේ. ඳ දළඩි විලසහ කයන 

ඳරිදි ඒහ න්ගන්, 

01. සිඹලුභ ජනතහ  භහනතහ ඳදනභ භත යිතීන් රඵහ 
ගදිකන් භහනතහ දුයලීභ; 

02. ප්රඛජහතන්්රවහදඹ සථහිළත කිරීභ;  

03. ජහතිහදඹ වහ අ ම්හදඹ ඳයහජඹ කිරීභ;                                

- තමුන්නහන්ගේරහග  ්කභ යණ ඵ  ඳත් ම  

තිගඵන්ගන් ජහතිහදඹ ව අ ම්හදඹ - 

04. අර්ථිකභඹ, ඳරිඳහරනභඹ, ංසකෘතිකභඹ ලගඹන් 
විගලේ  ළ ලු ඳතින, විගලේ භළදිවත්ම ම් කශ යුතු 
ප්රඛගද්ලර  වහ ජන කණ්ඩහඹම්ර  ්ළනි භළදිවත්ම භක් 
කිරීභ.  

ත්තගනෝභතිකත්ඹ තුශ ජහතික ප්රඛලසනඹ විඳිඹ ගනොවළක. 

ගභගතක් ධනහදඹ තුශ නු භනඹ කයන ත්තගනෝභතික 

භධභ තකයණඹ  ගවෝ ත්තගනෝභතික විභධභ තකයණඹ  ගම් 

 ළ ලු විඳිඹ ගනොවළක. ඒ ගනු  ප්රඛතිඳත්තිඹ විඹ යුත්ගත් 

ප්රඛජහතන්්රවහදි භධභ තකයණඹයි. ඒ ගනුගන් ඈවත මූර ධර්භඹ 

භත ිළහි හ ක යුතු කශ යුතු තය ඒ වහ භසථහභඹ 

ගනසකම්ර සි  අකේඳභඹ ගනසකම් දක්හ ගනස කිරීම් 

කශ යුතු ආත. 

ගභභ  ළ ලුගේදී ඳ මුර සි භ ක යුතු කගශේ ඈවත ඳදනභ 

භත ිළහි හ ඵ ධහයණඹ කශ යුතු තිගේ.  

යුද්ධඹ නිභහම භත් භෙ 2009 භළයි 27 න දින ිළ කරුණු 

14ක් ඩංගු ගඹෝජනහ භහරහක් අණ්ඩු  ඈදිරිඳත් කගශමු. ්හි 

ඳශමු ගඹෝජනහ  යගේ, යුද්ධඹ නිහ වහනි ම  ආති ඊතුය වහ 

නළ ගෙනහිය ඳශහත් ඹිත ග ොඩනළඟීභ වහ ඳහර්ලිගම්න්තු 

නිගඹෝජනඹ කයන ඳක්ලින් යුත් කහර්ඹ හධක ඵශකහඹක් 

ග ොඩ නෙන ගරඹ. ඒ ගභොගවොගත් කශ යුතු තිබුගණ් ඒකයි. 

ත්භන් අණ්ඩු ්ඹ මුළුභනින්භ ගනොරකහ වළරිගේඹ. 

යුද්ධගඹන් රද ජඹ්රKවණගඹන් භත් ගරහ, ඵර ගරෝබගඹන් භත් 

ගරහ ඒ ිළිතඵ කිසිදු ළරකිේරක් දළක් යගේ නළවළ. ්ඹ 

ක්රිෂඹහ  නළගුගේ නම් ගම් න වි  භතු තිගඵන  ළ ලු 

 ණනහක් භතු ගනොන්න  ඈඩ තිබුණි. අණ්ඩු ඈන් ගඳන්නුම් 

කගශේද ප්රඛලසනඹ ළඵෆ ගරභ විඳීභ  ගවෝ න් ඹග  

දවසර  න් දීභ  තභන් සූදහනම් නළති ඵඹ.  

ඳරක ගිඹ කහරගේ ඳළළති ශියහනි ඵණ්ඩහයනහඹක භළතිනිඹ 

ිළිතඵ විගලේ කහයක බහගේදී ඔේපු ගකො  තිගඵන්ගන් 

කයක්ද? ඒ න් කයක්ත් ගනොගයි. විඳක්ගේ භන්ත්රී රුන්  

ඒ තුශ වඬක් නළඟීභ  තිගඵන යිතිඹ ගවෝ ඒ ිළිතඵ දවස 

දළක්ම භ  තිගඵන යිතිඹ ගවෝ කිසි ගේත්භ ිළිත න්ගන් නළති 

තත්ත්ඹක්. විඳක්ගේ භන්ත්රී රුන්ග  දවස මුළුභනින්භ 

ඹ ඳත් ගකො  ශියහනි ඵණ්ඩහයනහඹක භළතිනිඹ ්ශහ දභන 

රද්ගද්ද ගභභ ගත්රීම් කහයක බහ ක්රිෂඹහලිඹ වයවහයි. ඒ තුශද 

ගඳන්නුම් කයන රද්ගද් අණ්ඩුගේ ඒකහධිඳති විඹරුගේ, ඵර 

විඹරුගේ සබහඹ ගනොගේද? ඒ නිහ ගභළනි විගලේ කහයක 

බහ ිළිතඵ ඈතිවහගේ කළු ඳළේරභක් ්ක්ගකො  තිගඵන 

අණ්ඩුක් ගම්ක. 

දළන් ඳහර්ලිගම්න්තු විගලේ කහයක බහක් ඳත් කය 

තිගඵන්ගන් ්ළනි බහවිතඹක් ගඳන්හ ආති අණ්ඩුකින්. ඒ නිහ 

ගභභ විගලේ කහයක බහ කිසිදු ප්රඛතිපරඹක් නළති නියර්ථක 

ක යුත්තක් ඵත්, ගභඹ ප්රඛලසනඹ විඳීභ  ගනො ප්රඛලසනඹ භ  

වළරීභ  වහ තභන් කශ ළයදි ගභන්භ තභ ගනොවළකිඹහ හ 

 ළනීභ  ආ  ය ්කක් ඵත් විලසහ කයන ිළ, ගභභ 

ඳහර්ලිගම්න්තු විගලේ කහයක බහ  වබහගි ගනොම භ  තීයණඹ 

කගශමු. ්ගවත් ජහතික ප්රඛලසනඹ විඳීභ වහ  ය ඳග   කීභ 

භ  වළය නළත.  ඒ නිහභ, කළු ජූලිඹ  ය 30ක් ිළරුණ, 

ඳකීර්තිභත් ඈන්දු රංකහ ගිවිරකභ  ය 26ක් ිළරුණ 2013 ජූලි 

භහගේ ිළ ජහතික ප්රඛලසනඹ විඳීභ වහ ප්රඛගේලඹක් න 

 ගඹෝජනහ භහරහක් ඈදිරිඳත් කගශමු. ්ඹ ගභභ  ළ ලු විඳීභ 

ගද  තඵන අයම්බක ප්රඛගේලඹක් න ඵ ිළ දළඩි විලසහ 

කයමු.  

සතුතියි  රු නිගඹෝජභ කථහනහඹකතුභනි. 

  
කේතළබීභ 

எத்ெமலப்பு 
ADJOURNMENT 

 
 රු නිභේ සිරිඳහර ද සිේහ භවතහ 
(ண்புகு  நல் சமபய ெ சல்ல) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

 රු නිගඹෝජභ කථහනහඹකතුභනි, ''ඳහර්ලිගම්න්තු දළන් කේ 

තළබිඹ යුතුඹ''යි  භහ ගඹෝජනහ කයනහ. 

 
ප්රඛලසනඹ බහිමමුඛ්ය කයන රදී. 
லன டுத்ெம்பப்தபற்மது. 

Question proposed. 

  

යතුඳසර  ළටුභ 
த்துபஸ்லய தெல் 

RATHUPASWALA  CONFLICT 

 
[.බහ. 1.56] 

 
 රු ගජෝන් භයතුං  භවතහ 
(ண்புகு தஜன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 

 රු නිගඹෝජභ කථහනහඹකතුභනි, බහ කේ තඵන 

සථහගේ දී  භහ ඳවත වන් ගඹෝජනහ ඈදිරිඳත් කයනහ: 

"භෆතක සි  ජනතහ සිඹ දුක්  ළනවිලි ප්රඛකහල කිරීභ  ම දි ඵළන්ගම් න 

ප්රඛණතහක් ආති ම  ආත. විගලේගඹන්භ ළලිගේරිඹ යතුඳසර ජනතහ විසින් 

ිළරිසිදු ඳහනීඹ ජරඹ ඈේරහ ග න ගිඹ ඊද්ගඝෝණ භහඳහයඹ ගම් වහ 

අන්නභ නිදරකන ගේ. ගභඹ ප්රඛධහන ගකො භ යගට් ඳරිඳහරන, අයක්ක වහ 

භහන හිිකකම් ඹහන්්රවණඹ බි ළටී ආති ඵළවින් සකීඹ  ළ ලු ඈදිරිඳත් 

කිරීගම් න් කිසිදු ගේදිකහක් ගනොභළති තත්ත්ඹක් තුශ ආති  ය ප්රඛණතහක් 

ඵ ගඳගන්.   

445 446 

[ රු නුය දිහනහඹක භවතහ] 
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නියහයුධ සිවිේ ජනතහ විසින් හභකහව ගර සිදු කයන රද ගභකී සිඹලු 

විගයෝධතහ භහඳහය ඒහ විරකරුහ වළරීභ වහ න්නද්ධ ඵරකහඹන් වහ 

ගඳොලිසිඹ දළක් ය ඵයඳතශ ප්රඛතිචහය වමුගේ සිදු  ය ගදදජනක සිවිේ පුද් ර භයණ 

භඟින් ගකශය විඹ.    

ගභඹ  භතය භහධභගේදීන් ගත ද ගකිතන්භ ගවෝ ්ර  ප්රඛවහය ්ේර 

කයන රද තය, ඔවුන්ග  කළභයහ වහ ඳම ත කයන ඊඳකයණර  හිතහභතහභ 

රහබ වහනි සිදු කයන රදී. ගභහිදී ඵයඳතශ භහන හිිකකම් ඊේරංඝනඹන් සිදුම  

ආති තය, භහධභ බිඹ  ළන්ම ම් සිදු ම  ආති ඵද ඳළවළදිිත ගේ. 

ගභහිදී දහශ  ළ ලු  ළඹුරින් වි්රKව කය ඵළලීභ  ඩහ යජගේ ප්රඛතිචහයඹ ම  

ආත්ගත් හුගදක් ඒහ "තුන්න ඳහර්ලසඹක භළදිවත්ම භක්," "තුන්න 

ඳහර්ලසඹක භළදිවත්ම භක්,"  "තුන්න ඳහර්ලසඹක භළදිවත්ම භක්,"   ඹළයි ගභොය 

 ෆභ ඳභණි. ගභඹ  ගඳය ගභළනි සිදු ම ම් සිදු  ය සථහ  ණනහකදීභ ඒහ 

ගොඹහ ඵරහ හර්තහ කිරීභ වහ යජඹ විසින් ගකොිකන් බහ ඳත් ගකො  හර්තහ 

කළවු ද ද න තුරු  ්භ කිසිදු හර්තහක් ්ිත දක්හ ගනොභළත.  

ඳරියඹ රකරැකීභ වහ භධභභ ඳරිය ධිකහරිඹ, කහර්ිකක තහක්ණ 

අඹතනඹ, භ විදභහ වක්ණ වහ ඳතේ කහර්ඹහංලඹ, යජගේ ය ඳරීක්ක 

ගදඳහර්තගම්න්තු ව දහශ ප්රඛහගද්ශීඹ බහ ඵඳු  කි යුතු අඹතනර ද තභ 

ක යුතු සහධීන වහ නිදවස ඈටු කිරීභ  ඈඩක් ගනොභළති ඵ ගඳගන්. 

්ඵළවින් ගභළනි සිදුම ම් ළශළක්ම භ  ිළඹය ග න ගභභ තත්ත්ගඹන් 

පීඩහ විඳි ජනතහ  ක්ණික විඳුභක් වහ න්දි මුදරක් රඵහ දීභ  ක යුතු 

කයන ගභන් ගභභ  රු බහ  ගඹෝජනහ කයික." 

 රු නිගඹෝජභ කථහනහඹකතුභනි, ගම් ිළිතඵ කරුණු කීඳඹක් 

විසතය කයන්න භහ ඵරහගඳොගයොත්තු ගනහ. ආත්ත ලගඹන්භ 

ගම් සිද්ධිඹ ග ෝසතු ඳශමුළනි දහ,  ්ගවභ නළත්නම් ඉ  දස 

ගදක තුනක  කලින් ආති ගච්ච සිද්ධිඹක් ගනොගයි. ඒ 

තුයර  ආසිඩ් කහන්දුම භ, වි ද්රෝභ කහන්දුම භ වඹ භහඹක  

ඳභණ කලින් ඈන්භ සිදු ගච්ච ගදඹක්. ඒක  හක්ෂි තිගඵනහ. 

ඒ  ම්ර ඈන්න ිකනිසරක හක්ෂි ගදනහ ඒ කහයණඹ  ළන.  ම් 

ගදොශවක , ඳවගශොක  විතය ද ගම් ප්රඛලසනඹ ඵරඳහරහ 

තිගඵනහ. විගලේගඹන්භ ඳරක ගිඹ කහරගේ ධික ර්හ තිබුණහ. 

ගම් කර්භහන්තලහරහ ගේ ඒ වි ද්රෝභ ගකිතන්භ ගඳොගශො  කහන්දු 

ම භ නිහ ද ඒ  ම්ර  ගම් තත්ත්ඹ ඊදහ ගරහ තිගඵනහ.  

ගභතළනදී ිළ දකින, ඳ  අයංිත වුණු කහයණඹ තභයි, 

කම්වර අයම්බ  ය කහරගේ  ්කී ඳද්රෝභ ්ගවභ නළත්නම් ඳවි්රව 

ජරඹ ිළරිසිදු කශ නමුත් ද ්ගේ ගනොකයන ඵ. ගවේතු, ඒ 

ිළරිඳවදු ප්රඛභහණත් ගනොම භයි. ඒ හග භ විදුලි බිර ඈවශ ඹෆභ 

නිහ ිළරිඳවදුගේ ේගරෝර් ක්රිෂඹහ වියහිත ගකො , යහඹනික ජරඹ 

ිළරිසිදු ගනොකය ඳරිරිඹ  මුදහ වළරීභයි. ඒක තභයි ගම්ක  මූලික 

ගවේතු. ඒ නිහ ද ඒ ඳශහගත් ිතං ම්පර්ණගඹන් ඳවි්රව ගරහ, 

ජනතහ   ඒ තුය ඳහවිච්ිත කයන්න ඵළරි ගරහ තිගඵනහ. ගම් 

තත්ත්ඹ නිහ විවිධහකය ගයෝ   -කළසිලි,  ණම ම්, ආස යතුම භ, 

ඊගුය දළවිේර - ආති ම   විලහර ිළරික් ඳරක ගිඹ දසර  ම්ඳව 

ගයෝවගේ ව   ගයෝවේර ප්රඛතිකහය රඵිකන් සිමඹහ.  

ගම් තත්ත්ඹ යතුඳසර  ඳභණක් න්භහ ගන්ගන් නළවළ. ඒ 

තත්ත්ඹ  මුහුණ දුන්නු ත  ම්  ණනහක් තිගඵනහ. 

නළදුන් මු, සිවුයලුමුේර, කතුරුත්ත, උරුර, ිළිතකුත්තු අදී  

 ම්  ණනහක  ගම් ප්රඛලසනඹ ඵරඳහරහ තිගඵනහ. භභ දළක්කහ, 

ඈංග්රීකසි ප්රඛෘත්ති ඳ්රවඹක තිගඵන විසතයඹක්. ්හි තිගඵනහ, “ It is 

not just Rathupaswala, many more areas are polluted by 

factory waste” කිඹරහ. තත් කර්භහන්තලහරහලින් ිළ න 

ඳද්රෝභ නිහ   විවිධ ප්රඛලසන ආති ගරහ තිගඵනහ කිඹනහ.  

“Other areas include Ekala, Kadawala, Wattala, Ja-Ela, 

Katunayake, Bingiriya, and Muthurajawela". ඔඹ අදී  ම් 

 ණනහක  ඳද්රෝභ නිකුත්ම භ නිහ විලහර වහනිඹක් සිදු ගරහ 

තිගඵනහ. 

 රු නිගඹෝජභ කථහනහඹකතුභනි, භහ මුලින්භ භතක් කයන්න 

කළභළතියි, ගම් ප්රඛලසනඹ  ජහතික ජරම්ඳහදන වහ ජරහඳවන 

භණ්ඩරඹ ඉගේත්, ඒ හග භ ජූලි භහගේ 15න දහත් හර්තහක් 

නිකුත් කයරහ තිබුණු ඵ. ්හි ගඵො ගවොභ ඳළවළදිලි දක්නහ, ්භ 

ජරගේ pH  ඹ 3.7 දක්හ ඩු ගරහ තිගඵනහඹ කිඹරහ. ගම් 

විසතයඹ ගම්  ම්ර ජනතහ ව  කලින් දළන ග න සිමඹහ. ඔවුන් 

ඒ ිළිතඵ දළන ග න ඒ ම්ඵන්ධගඹන් කිහිඳ ගදනකු  ඳළිකණිලි 

කශත් කිසිභ ගකනකුග න් ඔවුන්  විඳුභක් රළබුගණ් නළවළ. 

ඔවුන් ඳහය  ඵළවළරහ ඊද්ගඝෝණඹ කශත්   කි යුතු 

ගද්ලඳහරනනයින් ගම් ප්රඛලසනඹ  භළදිවත් වුගණ් නළවළ.  ම්ඳව 

දිසත්රිනක්කගේ ඈන්නහ,   කි යුතු ගද්ලඳහරනනගඹෝ, භළති 

ආභතිරු රැක්. කර්භහන්ත වහ හණිජ ක යුතු ආභති, ඳරිය වහ 

පුනර්ජනනීඹ ඵරලක්ති ආභති, ජරම්ඳහදන වහ ජරහඳවන 

ආභති ගම් ප්රඛලසනඹ  භළදිවත් වුගණ් නළවළ.  ම්ඳව දිසත්රිනක්කගේ 

ගද්ලඳහරන නහඹක ඵළසිේ යහජඳක් භළතිතුභහත් ගම් ප්රඛලසනඹ  

භළදිවත් වුගණ් නළවළ. හකච්ඡහ  ඳළිකණිගේ  රු භර්වින් සිේහ 

ආභතිතුභහ ඳභණයි. ්තුභහ  කයන්න පුළුන් ගදඹක් තිබුගණ් 

නළවළ.  

ගම් ප්රඛලසනඹ ඊද් ත ගන්න ප්රඛධහන ගවේතු භළති ආභතිරුන් 

ගවෝ නිරධහරින් ගවෝ දහශ ගදඳහර්තගම්න්තුර ප්රඛධහනින් ගවෝ 

ගභඹ  භළදිවත් ගනොම භයි. ඒ ඹ ගභඹ  භළදිවත් වුණහ නම් ගම් 

තත්ත්ඹ ද ගභතයම් දුය දි  ඹන්ගන් නළතු ගභඹ නත්හ 

 න්න තිබුණහ. ්ගවභ නම් හිංක ශිභඹන් ගදතුන්ගදනකුග  

වතවිත නළති න්ගන් නළවළ. ගඩි ඳවයේ කහරහ, ගුමඵළ  කහරහ 

ද 40ගදගනක් විතය ගයෝවගේ ප්රඛතිකහය රඵහ  න්නහ. භහ හිතන 

වළමඹ  ගම් ිළිතඵ යජඹ ම්පර්ණ  කීභ බහය  ත යුතුයි.  

භහ හිතන්ගන් නළවළ, ගම් ම්ඵන්ධගඹන් වමුදහගේ 

ඳරීක්ණඹක් කයරහ පරක් තිගඵනහඹ කිඹරහ. කවුද වමුදහ 

කළ ගේගේ? වමුදහ කළන්න කිේගේ කහ ද? ගභඹ සිවිේ 

ය ශඹක්. ගම් ඹ න්නද්ධ අයුධ  ත් ිළරික් ගනොගයි. 

ඳහනීඹ ජරඹ වි ම භ නිහ ්ඹ  විඳුභක් රඵහ ගදන්න කිඹරහ 

හිංක ජනතහ ආවිේරහ කිේහ. ඒ  ළන කවුරුත් ආහුම් කන් 

දුන්ගන් නළති නිහ ඔවුන් සිඹලුගදනහභ ්කතු ගරහ ඳහය  ඵළසහ. 

ඳහය  ඵළසගේ හභහනභ ජනතහ ඳභණක් ගනොගයි. ග ොවි 

ජනතහ, කම්කරු ජනතහ, ඊ ත් ිළරිස, ඒ හග භ ගුරුරු විලහර 

ිළරික් ඳහය  ඵළසහ. ඔවුන් වළභගදනහභ ඳහය  ඵළසගේ  ගම් වළභ 

ගදනහ භ ගම් ප්රඛලසනඹ  මුහුණ ගදන්න සිද්ධ වුණු නිහයි. නමුත් ඒ 

ිළිතඵ   කි යුත්ගතක් භළදිවත් ගනො ය නිහ තභයි ගඳොලීසිඹ 

ව වමුදහ ්කතු ගරහ ඒ ජනතහ  හිංහ පීඩහ කගශේ.  

 රු නිගඹෝජභ කථහනහඹකතුභනි, ගභතළන ්ක ප්රඛලසනඹක් 

තිගඵනහ. ගම් න කේ ඳ  දකින්න රළබුගණ් නළවළ, ්ක 

ඳරීක්ණ හර්තහක්ත්.  

ගඳොලීන්ඹ ඳරීක්ණ හර්තහක් ඈේලුහ ලු. ඒ හර්තහ ද න 

වි ත් භගවස්රවහත්තුභහ  ඈදිරිඳත් කය ආතිඹ කිඹහ භභ හිතන්ගන් 

නළවළ. ඒක  ගභොකද, වමුදහ  විබහ ඹක් තිඹරහ, හක්ෂි ගදන්න 

 ම්හන්න්  ්න්නළයි කිඹරහ තිගඵනහ. ගිගේ නළවළ. ගභොක ද 

ඹන්ගන්? නීති විගයෝධීයි. වමුදහ  ගභහි යිතිඹක් නළවළ. වමුදහගේ 

නිරධහරින් ළයදි කශහ නම්  ඒ ඹ  ච්චු කයන්න ඕනෆ. ඒ, වමුදහ 

නීතිඹ. ගම් විධිඹ  ගම් යජඹ ක යුතු කිරීභ  ළන ඳ ආත්ත 

ලගඹන්භ  කන හටු  ඳත් ගනහ. ගභඹ  වමුදහ  අයහධනහ 

කගශේ කවුද කිඹහ ඳ දළන  න්න  කළභළතියි. ගඳොලිසඳතිතුභහද 

්ගවභ නළත්නම් ගම් යජගේ ඈවශ ගඳගශේ භළති ආභතියගඹක්ද 

්ගේ කගශේ කිඹන ්ක  ඳ දළන  න්න  කළභළතියි. 

 රු නිගඹෝජභ කථහනහඹකතුභනි, ද ඳ  ගම් කරුණු 

ිළිතඵ  ඳළවළදිලි විසතයඹක් ලභයි. විගලේගඹන් ළලිගේරිඹ, 

යතුඳසර ප්රඛගද්ලර  ිළරිසිදු ජරඹ රඵහ ගදන්න ජර නශ 

භහර් ඹක් ්රන්න  වදනහඹ කිඹහ ඳ  අයංිතයි. ගභහි 

ගකොන්්රවහත්තු දීරහ තිගඵන්ගන් න න භහ භක ; 

ගනොගයොච්ගචෝගේ ඵරහ හයඹ වදපු භහ භ . ඒ වදපු ඵරහ හයඹ 

21 යක් කළඩිරහ, ඵංගකොගශොත් ගරහ තිගඵනහ. ඒ ිකනිසරක 

ගම්ක ත් ගභොනහ කයහවිද කිඹහ කිඹන්න  ඵළවළ. භහ හිතන 

වළමඹ    ඒගකනුත් ගකොිකස  ්කක්  න්නයි  කවුරු ගවෝ ඊත්හව 

කය තිගඵන්ගන්. ආයි, ඒ භහ භ  දුන්ගන්  කිඹරහ ඳ  වන්න 
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ඳහර්ලිගම්න්තු 

ඕනෆ. ගේ ජහතික ජර ම්ඳහදන වහ ජරහඳවන භණ්ඩරඹ 

තිගඵනහ. ගම් ජර ම්ඳහදන වහ ජරහඳවන  ආභතිතුභහ   කිේහ 

නම් ඒ ළඩඹ ගවො  කයනහ. ආයි, ්ගවභ ගනොදී න නුන්  

දුන්ගන්?  ගභඹත් ඳ  ිමයවක්.  

ගනක් කහයණඹ ගභඹයි. ඔඹ ළරළසභ නු දළන් ජර නශ  

භහර් ඹ ්රන්ගන් ප්රඛධහන ඳහයර  ඳභණයි. ගම් ජර නශ  භහර් ඹ 

තුරු ඳහයර ්රන්න ළරළසභක් නළවළයි කිඹරහ කිඹනහ.  

ඉශෙ කහයණඹ, ද අයංිතඹක් තිගඵනහ,- [ඵහධහ කිරීභක්] 

 
 රු දිගන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ண்புகு  ெதனஷ் குைலர்ென) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

 රු නිගඹෝජභ කථහනහඹකතුභනි, ඳළවළදිලි කිරීභක් කයන්න 

ඕනෆ.  රු භන්ත්රී තුභනි,  I do not want to disturb you.  රු 

භන්ත්රී තුභහ  කවුරු ගවෝ ලිඹහ දීරහ තිගඵන ගදඹ- [ඵහධහ කිරීභක්] 

භන්ත්රී තුභහ ය රහ.  

 
 රු ගජෝන් භයතුං  භවතහ 
(ண்புகு தஜன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
නළවළ.  

 
 රු දිගන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ண்புகு  ெதனஷ் குைலர்ென) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ඈන්න ගකෝ.  

 
 රු ගජෝන් භයතුං  භවතහ 
(ண்புகு தஜன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
්ගවභ නම්,  ඔඵතුභහ  ඊත්තය ගදන්න ගකෝ,  භග  කථහ 

න් කශහ  ඳසගේ.  

 
 රු දිගන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ண்புகு  ெதனஷ் குைலர்ென) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

I am the Minister; I have to correct you.   ඔඹ නළඳුන් මු, 

යතුඳසර, ිළඹයතන භහත  ඹන  ප්රඛගද්ල  සිඹේර භ ජර නශ 

භහර් ඹ ්රහ ග න ඹන්ගන් ජහතික ජර ම්ඳහදන වහ ජරහඳවන  

භණ්ඩරගඹනුයි. ඒ තුරු භහර්   සිඹේර  ජර නශ ්රනහ. ඒ  

ප්රඛගද්ලගේ  නිහර ජිත් න   ජනතහ   ලභ  ඳහනීඹ ජරඹ 

නශ භහර් ගඹන් රඵහ ගදනහ. ඔඵතුභහ කථහ කයන්ගන් 

ත්තන ලු ඔගේ සි   ්න භව ජර ගඹෝජනහ  ්ර භඹ න න 

භහ භක  - 

 
 රු ගජෝන් භයතුං  භවතහ 
(ண்புகு தஜன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
ගභොනහ කශත් ප්රඛධහන  ඳහයේ මක  විතයයි. [ඵහධහ කිරීම්] 

 
 රු දිගන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ண்புகு  ெதனஷ் குைலர்ென) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ඔඹ  කහයණහ ගදක ඳ රහග න කථහ කයන්න ්ඳහ. කහයණඹ 

වරිඹ  දළන ග න කථහ කයන්න.[ඵහධහ කිරීම්] 

 රු ගජෝන් භයතුං  භවතහ 
(ண்புகு தஜன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
තමුන්නහන්ගේ ්ගවභ නම් කිඹන්න, ගම්  ම්ර   

තමුන්නහන්ගේරහ ගනොිකරගේ ජරඹ රඵහ ගදනහද කිඹහ. 

කරුණහකය ඒ ප්රඛකහලඹ කයන්න. මුදේ ඹ කයන්ගන් නළති, 

ගනොිකරගේ ජරඹ රඵහ ගදනහද කිඹහ කිඹන්න. කරුණහකය 

ඒක  ඊත්තයඹක් ගදන්න. ඒක වං හ ග න ඈන්නහ. 

තමුන්නහන්ගේරහ ේලි  න්න වදනහ.  

 
 රු දිගන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ண்புகு  ெதனஷ் குைலர்ென) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

දළන  රකභහන තුනක් තිසගේ   ිළරිසිදු ඳහනීඹ  ජරඹ ගදන්ගන් 

ගනොිකරගේයි. ඔඵතුභහ ඒක දන්ගන් නළත්නම් දළන  න්න. 

්තගකො  ඳ ජර  නශ භහර් ඹ ලුගතන් ්රරහ ඔඹ  ම් 

 ණනහ භ  නශ භහර් ගඹන් ජරඹ රඵහ දීභ  ක යුතු කය ග න 

ඹනහ.  
 

 රු ගජෝන් භයතුං  භවතහ 
(ண்புகு தஜன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
භභ වන ප්රඛලසනඹ ගම්  ම්ර  ගනොිකගේ ජරඹ රඵහ 

ගදනහද, මුදේ ඹ කයනහද කිඹන ්කයි.   
 

 රු දිගන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ண்புகு  ெதனஷ் குைலர்ென) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ඔඵතුභහ කිේහ න න භහ භක් ආවිේරහඹ කිඹරහ. ඒක 

ම්පර්ණගඹන්භ ළරැදියි. ඔඵතුභහ  තිගඵන්ගන් න න ඵඹක්. ඕක 

ත වළය දභන්න. 
 

 රු ගජෝන් භයතුං  භවතහ 
(ண்புகு தஜன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 

ගම් ගකොගශේ තිගඵනහ භහ ශෙ. න න භහ භක ත් දීරහ.  

තමුන්නහන්ගේරහ ඒ ග ොේරන්ග  subcontract කයන්ගන්. භභ 

වන ප්රඛලසනඹ ඒක ගනොගයි. කරුණහකය ගම්  රු බහ  

කිඹන්න, ගම්  ම්ර  තමුන්නහන්ගේ ගදන ජර නශ භහර් ඹ 

තුිතන් ගනොිකගේ ජරඹ රඵහ ගදනහද කිඹරහ. ඒක කිඹන්න ගකෝ. 

ආයි වං හග න ඈන්ගන්? ගභඹ තමුන්නහන්ගේරහග  අණ්ඩුගේ 

යදින්,- 
 

 රු දිගන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ண்புகு  ெதனஷ் குைலர்ென) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ඔඹ ගකොගශේ තිගඵන ගද් තමුන්නහන්ගේ කිඹන්ගන්. වරි ගද් 

කථහ කයන්න. 
 

 රු ගජෝන් භයතුං  භවතහ 
(ண்புகு தஜன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
වරි ගද් තභයි භභ කථහ කයන්ගන්.  

 
 රු දිගන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ண்புகு  ெதனஷ் குைலர்ென) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

තමුන්නහන්ගේ ඔඹ ගකොගශේ ඵරහ ග න ගන් ඕහ කිඹන්ගන්.  

 
 රු ගජෝන් භයතුං  භවතහ 
(ண்புகு தஜன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
ගකොගශේ? ගකොගශේ තභයි තිගඵන්ගන්. ගම් ඵරන්න, භහ ශෙ 

විසතය තිගඵනහ. 
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 රු දිගන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ண்புகு  ெதனஷ் குைலர்ென) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ඔඵතුභහ  ම්ඳව දිසත්රිනක්කගේ ඈන්න ගජභසඨතභ ය්න්පී 

භන්ත්රී තුභහයි. නමුත් වතය භහයිභක්  ළන දන්ගන් නළති කථහ 

කයනහ.  

 
 රු ගජෝන් භයතුං  භවතහ 
(ண்புகு தஜன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
වතය භහයිභ ගනොගයි. තමුන්නහන්ගේරහ හිංක ිකනිරකන්ග  

- [ඵහධහ කිරීම්]  රු නිගඹෝජභ කථහනහඹකතුභනි, ගභතුභහ භ  

කථහ කයන්න ගදන්ගන් නළවළ ගන්. තමුන්නහන්ගේ භභ වන 

ප්රඛලසනඹ  ද ඊත්තය ගදන්න ඕනෆ. තමුන්නහන්ගේරහ ගනොිකගේ 

ජරඹ රඵහ ගදනහද? ඒක කිඹන්ගන් නළවළ. ආයි නළඟි රහ 

කිඹන්න ඵළරි? න න භහ භ  ළන කිඹනහ නම් ගම්කත් කිඹන්න 

ඵළරි  ආයි? ගම් හිංක ජනතහග  ිතංර  වි ද්රෝභ කහන්දු වුණු 

්ගක්   කීභ තමුන්නහන්ගේරහ බහය යග න ඔවුන්  ගනොිකගේ 

තුය ගදනහද? ඒ  ළන කථහ කයන්ගන් නළවළ. හිංක 

ිකනිරකන්ග  ගේර, ිතංර තිබුණු ජරඹ ඳවි්රව ගරහ 

තිගඵනහ. ්ගවභ සිදු වු ගණ් කහග  යදින්ද? 

තමුන්නහන්ගේරහග භ යදින්. ඒ නිහ කරුණහකය ගම්  රු 

බහ  කිඹන්න ගනොිකගේ ිළරිසිදු ජරඹ රඵහ ගදනහද කිඹරහ. 

ආයි ඒක කිඹන්ගන් නළත්ගත්? [ඵහධහ කිරීභක්] අණ්ඩු 

ගකොම්ඳළනිඹක් ගන් දළන්. [ඵහධහ කිරීභක්] ඔේ, ඒකත් ්ක 

කහයණඹක්.  

නික් කහයණඹ ගභඹයි. තමුන්නහන්ගේරහග  යදින් වුණු 

ගද්  ගනොිකගේ ජරඹ රඵහ ගදනහද කිඹරහ කරුණහකය කිඹන්න. 

ඒක කිඹන්ගන් නළවළ. ඒක කිඹන්නත් ඵළවළ. හිංක ිකනිසරක 

භහරුගේ දභරහ ඒ ඹ  තිගඵන ගද්ඳශත් සූයහ ග න කන්නයි 

දළන් වදන්ගන්. ගභඹ තභයි ද ඳ  තිගඵන ප්රඛලසනඹ. [ඵහධහ 

කිරීභක්] ද ය න්න ගදඹක් නළවළ. තමුන්නහන්ගේරහ තභයි 

ය න්ගන්. දළන් ජනහධිඳතිතුභහ කිඹනහ, ගම් කර්භහන්තලහරහ 

ගගශ කරහඳඹ  යග න ඹනහඹ කිඹරහ. ඒක ගවොයි.  ඳ 

දළන  න්න ඕනෆ, කහග  විඹදිකන්ද ඒ ග න ඹන්ගන් කිඹරහ. ඵදු 

ග න්නන්ග  ේලිලින් ග න ඹනහද, ්ගවභ නළත්නම් 

ගකොම්ඳළනිගේ ේලිලින් ග න ඹනහද කිඹන ්කත් ළද ත් 

ප්රඛලසනඹක්. ඳ  ඒ  ළනත් ප්රඛලසන කයන්න සිද්ධ ගනහ.  

ගභතළන ප්රඛලසන කීඳඹක් භතු ගරහ තිගඵනහ. ඒ ප්රඛලසනර  

ගම්  රු බහගේදී තමුන්නහන්ගේරහග න් ඳ ිළිතතුරු 

ඵරහගඳොගයොත්තු ගනහ. ගම් සිද්ධිඹ ඳහරනඹ කිරීභ වහ 

වමුදහ කළ ගේගේ කවුද? ඒක ඳ  කිඹන්න ඕනෆ. කහග  

යඹක් ිළ ද වමුදහ ්ගේ කළ ගේගේ?  

ගදළනි කහයණඹ තභයි ගඩි තළබීභ  ණ දුන්ගන් කවුද 

කිඹන ්ක. ගම්හ කිඹන්න ඵළරි ආයි? දළන් භහඹක ත් ඩහ 

කහරඹක්  ත ගරහ තිගඵනහ. ගම් සිද්ධිඹ ිළිතඵ ඳ  තභ 

වරිවභන් ඊත්තයඹක් රඵහ  න්න ඵළරි ගරහ තිගඵනහ.  

ගේ  රු ඵළසිේ යහජඳක් ආභතියඹහ ගම් සථහගේ  රු 

බහගේ සිමනහ. තමුන්නහන්ගේ ගම් ම්ඵන්ධ රැසම ම්ර  

වබහගි ගරහ නළවළ. තමුන්නහන්ගේරහ භෙවළරිඹහ කිඹරහ 

කිඹනහ.  ආත්තද, නළත්තද කිඹරහ භභ දන්ගන් නළවළ. කිේහ  

තයවහ න්න ්ඳහ. භභ කිේගේ ඒ ජනතහ කිඹන ගද්.   

අයක්ක භහතභහංලඹ  ගම් විඹ දහශ  යගේ ගකගේද? 

ගම්ක සිවිේ ප්රඛලසනඹක්; භ ජරඹ ිළිතඵ ප්රඛලසනඹක්. ගම්ක 

ජනතහග  හභහනභ ප්රඛලසනඹක්. නමුත් අයක්ක භහතභහංලඹ 

ගභඹ  ම්ඵන්ධ  යගේ ගකගේද කිඹන ප්රඛලසනඹ  ඳ  ඊත්තය 

ගදන්න  ඕනෆ. භවජන කළරඹීම් නිහ තහකහලික 

කර්භහන්තලහරහ හ දළවභ වහ නිගඹෝ ඹක්  ළනීභ  

ගඳොලීසිඹ ඊහවිඹ  ගිඹ සථහගේ ඊහවිඹ විසින් නිගඹෝ ඹක් 

කිරීභ කේ දළමුගේ ආයි? ගම්ක ළද ත් ප්රඛලසනඹක්. ගභච්චය 

බඹහනක ප්රඛලසනඹක් ප්රඛගද්ලඹ තුශ ග ොඩනළඟී තිබිඹදී ඊහවිගඹනුත් 

ගම් ම්ඵන්ධගඹන් නිගඹෝ ඹක් දීභ කේ දභහ තිගඵනහ. භභ ඒක 

ගන් කිේගේ, සහධීන ඳක්ඳහතී ධිකයණඹක් නළවළ කිඹරහ.  

කර්භහන්තලහරහ හිිකඹන් ව අණ්ඩු තය තිගඵන 

ම්ඵන්ධකභ ගභොකක්ද කිඹන ්කත් ිළ දළන  න්න  කළභළතියි. 

්ගවභ මුකුත් ම්ඵන්ධකභක් තිගඵනහද කිඹරහ දළන  න්න 

කළභළතියි.  තුය, කඳුළු  ෆස, යඵර් ඊණ්ඩ ග නළවිත් තිඹහග න 

ඒහ ඳහවිච්ිත කයන්ගන් නළති ගම් ජනතහ ඳරහ වරින්න  ගඩි 

ඊණ්ඩ ඳහවිච්ිත කගශේ ආයි?  ්භ ප්රඛලසනඹ ිළිතඵත් ඳ  ඳළවළදිලි 

ිළිතතුයක් ඕනෆ. ගඳොලිසඳතිතුභහග  ඈේලීභ ිළ  වමුදහ ්ේහඹ 

කිඹන අයක්ක ගේකම්ග  ප්රඛකහලඹ  ළන ගඳොලිසඳති කිඹන්ගන් 

කුභක්ද? ගඳොලිසඳති ගභහි නළවළ. නමුත් අයක්ක 

ආභළතියගඹක් සිමනහ, ඔහුග න් ඳ  දළන  න්න  පුළුන් 

ගයි. ගම් විධිඹ  භධභභ ඳරිය ධිකහරිගේ ඵරඳ්රවඹක් 

ගනොභළති ්භ කම්වර ඳත්හග න ගිගේ ගකගේද?  ගම්හ 

සිඹේරභ ළද ත් ප්රඛලසන.  

ගේ පජකතුභකු  ඳවය දීභ  ළනත් භහ චනඹක් කිඹන්න  

ඕනෆ.  කහදිනේතුභහ ඒ  ළන නහනහර්ථ ප්රඛදීඳඹ  ප්රඛකහලඹක් කය 

තිබුණහ. පජනීඹ භිකඹක් තුශ  වි අයුද රැග න ආතුළු ම  ප්රඛචණ්ඩ 

ගර වළසිරීභ ම්ගේච්ඡ ක්රිෂඹහක් කිඹරහ ඊන්වන්ගේ ප්රඛකහල කය 

තිබුණහ. ගභොකද, ළලිගේරිඹ ප්රඛගද්ලගේ ළඩිවරිඹක් වතත් න්ගන් 

කගතෝලික ජනතහ. ළලිගේරිගේ වතත් න කගතෝලික 

ජනතහග  ප්රඛධහන සිද්ධසථහනඹ තභයි ළලිගේරිඹ ලහන්ත 

න්ගතෝනි ගද්සථහනඹ. ළලිගේරිඹ ජනතහ  ඳවය ගදනගකො  

ඒ ඹ දුග න ගිහිේරහ අයක්හ වහ ආතුළු වුගණ් ළලිගේරිඹ 

ඳේලිඹ . ඳේලිඹ  ආතුළු වුණහ  ඳරක ඒ ඹ  ගභොකද කයරහ 

තිගඵන්ගන්?  ඒක  ළන ්භ ිළඹතුභහ ප්රඛකහලඹක් කයරහ තිගඵනහ.  

්දහ ගේ භන්ත්රී තුිකඹ ්භ සථහනඹ  ගිඹ ගරහගේ වන් කයරහ 

තිගඵනහ, ගකොයි විධිඹ ද වමුදහ ඳේලිඹ තුශ  ආවිේරහ 

වළසිරුගණ් කිඹන ්ක. ගම් තත්ත්ඹ ගඵොගවොභ කන හටුදහඹකයි. 

ඒ ිළිතඵ ඳේලි ගේ පජකතුභහ ප්රඛකහලඹක් කය තිගඵනහ. ඳේලිඹ 

තුශ  ආවිේරහ ඊන්වන්ගේ ත් ඵළන ළදිරහ, හි පු ගනකුත් 

පුජකතුභන්රහ ත් ළය ඳරු චනගඹන් කථහ කයරහ, ඉශෙ  

ඳේලිඹ ආතුගශේ ගඩි තඵරහ තිගඵනහ. ඒ ගඩි ඳවයේ 

කිහිඳඹක් ඳේලිගේ කණුරත් තිගඵන ඵ ගඳන්හ  තිගඵනහ. ඒ 

හග භ ආතුගශේ සිම ඵළතිභතුන්ත් දණ සරහ ඔවුන්  ඳවය දීරහ 

තිගඵනහ.  

අයංිතගේ වළමඹ  ිළඹතුභහ ත්  ළහුහයි කිඹරහ කිඹනහ. 

නමුත් ිළඹතුභහ ඒක කිඹන්ගන් නළවළ. ගකගේ ගතත්, ඒ සිද්ධිඹත් 

ඒ  විධිඹ  ගරහ තිගඵනහ. ඒ හග භ කනභහ ගොගවොයුරිඹන්ග  

කනභහයහභඹ තිගඵන්ගන් ඉ  ේරපු ත්ගත්. කනභහයහභඹ  

ආතුළු ගරහ, ඒක ආතුගශේ ඈන්නහයි කිඹන ිළරිස 

ඵරවත්කහයගඹන් ්ිතඹ   න්න කනභහ ගො යුරිඹග  ඔළු  

තුක්කු තිේඵහයි කිඹරහත් ්තළන ප්රඛකහලඹක් කයරහ තිගඵනහ. 

ගම් විධිඹ  ගම් ක යුතු කයරහ තිගඵන්ගන් ගභොන ගවේතුක් නිහද 

කිඹන ්ක ඳ  ගත්රුම්  න්න ඵළවළ. කගතෝලික ඵළතිභතුන් ත් 

ඳවය දුන්නහ. ඒ හග භ ගඵෞද්ධ ඵළතිභතුන් ත් ඳවය දුන්නහ. 

්තළන සිමගේ ්ක අ භක  යිති ිළරික් ගනොගයි. වළගභෝභ 

සිමඹහ. විගලේගඹන්භ යතුඳසර ප්රඛධහන ගකො භ ඈන්ගන් 

ගඵෞද්ධගඹෝ. ළලිගේරිගේ ප්රඛධහන ගකො භ ඈන්ගන් 

කගතෝලිකගඹෝ. ඒ  ළන ණක් ගුණක් නළති, අහ  ගිඹහ  

ක යුතු කශහ. ඒක නිහ තභයි ඵළසිේ යහජඳක් භවත්තඹහ   
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ඳහර්ලිගම්න්තු 

කීභ බහය  ත්ගත් නළත්ගත්. ගභොකද, ්තුභහ    කිඹන්න ඵළවළ. 

්තුභහ භහ ඈේරහත් තිගඵනහ, ගම් සිදුම භ  ළන කන හටු ඳශ 

කයරහ. ශ්රීර රංකහ නිදවස ඳක්ගේ ගේකම්තුභහත් -ගෞඛ්යභ 

භහතභතුභහ-  කිඹරහ තිගඵනහ, ගම් ක්රිෂඹහ ළයදියි කිඹරහ.  දළන් 

ගම් ඔක්ගකොභ ඹ කිඹරහ ගන්. ඈතින් යජඹ ගම්  කීභ බහය 

 න්න ඕනෆ. ගම් ගච්ච සිද්ධිඹ    කීභ යජඹ බහය  න්නහ නම් 

ඒ  සිදු වුණු  රහබර  ඒ පුද් රඹන්  න්දිඹක් ග න්න ඕනෆ. 

ඒක ඳශමුන කහයණඹ.   

 ගදන කහයණඹ,  ගම් ප්රඛගද්ලගේ ජනතහ  ිළරිසිදු ජරඹ  නශ 

භහර් ගඹන් රඵහ ගදනහ නම් ඒ සිඹේර භ ගනොිකරගේ රඵහ දිඹ 

යුතුයි. ආයි ඒක ගනොකයන්ගන්? ඒ ිකනිරකන්ග  යදින් ගනොගයි 

ගම් ිතං සිඹේරභත් විනහල වුගණ්. ගම්ක භවහ කන හටුදහඹක 

සිද්ධිඹක්. තමුන්නහන්ගේග න් භභ කිහිඳ තහක් ආහුහ, 

තමුන්නහන්ගේ ඒක  ඊත්තයඹක් ගදන්ගන් නළවළ. ඒක වං හග න 

ඈන්නහ. ඒ  ළන කථහ කයන්න ඵළවළ කිඹනහ.  දළන් ගම්ක 

ගභතළනින් නතින්ගන් නළවළ.  වක්ණ නු කිඹනහ, ත 

අන කීඳඹක භ ගම් ප්රඛලසනඹ ඵරඳහනහ කිඹරහ. ඒ, ගම් 

'ෂළක් රි' ්ගකන් ඳභණක් ගනොගයි,  ගනකුත් 

කර්භහන්තලහරහලිනුත්. 

ගභතළන ඳ  ගඳගනන ගදඹක් තභයි, විගලේගඹන්භ ගම්හ  

බහය ඈන්න නිරධහරින්  ඔවුන්ග  ගේඹ සහධීන ඈටු 

කයන්න  ඈඩක් නළති ඵ. භභ ඈසගේරහ කිේහ හග  

ගඳොලීසිඹත් ද බඹ ගරහ, ගද්ලඳහරනනඹන්ග  ඵරඳෆභ  ඹ  

ගරහ. ද සහධීන ගඳොලීසිඹක් නළවළ. ද ඔවුන්  යහජකහරි 

කයන්න  වළකිඹහක් නළවළ. ඒ හග භයි යහජභ නිරධහරින්. විවිධ 

ධිකහරිර ඈන්න නිරධහරින් ඳහ තභ හර්තහක් නිකුත් 

කයන්න බඹයි. 

ද භභ දළක්කහ, ගම්  ළන  'දි යිරන්ඩ්' ඳත්තයඹක ඳශ  ගරහ 

තිගඵන ප්රඛෘත්තිඹක්. ඒ ඳත්තයඹ භහ ශෙ දළන් තිගඵනහ. 

ළලිගේරිඹ වභ බහය ිළඹතුභහ ළලිගේරිඹ සිද්ධිඹ  ළන ගභගවභ 

කිඹරහ තිගඵනහ:  I quote from "The Island" of 7th August, 

2013: 

 
“Weliweriya priest says army went on rampage” 

ගභොනහද, ව  ළඩිඹ කිඹන්න තිගඵන්ගන්? He has told this 

to the Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudharshini Fernandopulle.  ්තුිකඹ 

ගිඹ ගරහගේයි  ්ගේ  කිඹහ තිගඵන්ගන්. 

It further states:  
 

“....people had been attacked even after they had run into the church 

and the adjacent convent premises to seek refuge". 

Therefore, Sir, this is a very serious situation and 

certainly the Government will have to take responsibility 

for it.  

අණ්ඩු ගම්   කීභ බහය  න්න ඕනෆ.  

්ගවභ බහය යග න ගම් ගච්ච ගදඹ   දළන් ලුතින්  ිතං 

වදරහ වරිඹන්ගන් නළවළ. ඩු තයිකන් වළකි ඈක්භනින් ඒ ජනතහ  

ඳහනීඹ ජරඹ රඵහ ගදන්න ඕනෆ. දළන  භහ වඹක  ඈසගේරහ 

ගම් ජනතහ කිහිඳ වි ක්භ ගම්  ළන දළනුම් දුන්නත් කිසිභ 

ගකගනක් ඉ  භළදිවත් ගන්ගන් නළති සිම නිහ, ඉ  ිළිතඹභක් 

ගදන්ගන් නළති සිම නිහ ද ගභළනි  තත්ත්ඹක් ආති ගරහ, 

භයණ කිහිඳඹක් ආති ගරහ ගද්ඳශ විනහල ඹක් ගරහ තිගඵනහ. 

ඒ නිහ  ගම්  ළන  කීභ බහය   න්නඹ කිඹහ භභ ඈේරහ සිමනහ. 

 රු  ඵළසිේ යහජඳක්  භළතිතුභනි, තමුන්නහන්ගේ   ඡන්දඹ  

දුන්නු ඹ තභයි  ළඩි වරිඹක්භ ළලිගේරිඹ, යතුඳසර කිඹන ඒ 

 ම්ර ඈන්ගන්. ඒ ජනතහ ගම් තහගේ ඳ  ඡන්දඹ දුන්ගන් 

නළවළ. ඈසය නම් ඳ  ඡන්දඹ දුන්නහ. ගම් තහගේ 

තමුන්නහන්ගේ  තභයි ඡන්දඹ දුන්ගන්. ඒ නිහ තමුන්නහන්ගේ  

තභයි  කීභ තිගඵන්ගන්.  ගම් ගච්ච ගදඹ වුණහගේ. භළරුණු ඹ  

භළරුණහ. ඒ  ළන කයන්න ගදඹක් නළවළ. ඩු තයිකන්  ඈන්න 

ිකනිසරක මක වතත් කයන්නත්ගම් ප්රඛගද්ලගේ ජනතහ  

ගනොිකරගේ ිළරිසිදු ඳහනීඹ ජරඹ  රඵහ ගදන්නඹ කිඹහ  රු 

ආභතිතුභහග න් කහරුණික ඈේරහ සිමිකන් භභ නිවඬ ගනහ. 

සතුතියි.  

  
නිගඹෝජභ කථහනහඹකතුභහ 
(பெச் சபநகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ගඹෝජනහ සථිය කිරීභ  රු ජිත් භහන්නේගඳරුභ භන්ත්රී තුභහ.  

Order, please! ඉ  ගඳයහතු කවුරුන් ගවෝ  රු 

භන්ත්රී යගඹක්  රු ශ්රි ඹහනි විගේවි්ර භ භවත්ිකඹග  නභ 

මූරහනඹ වහ ගඹෝජනහ කයන්න.  

 
 රු දිගන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ண்புகு  ெதனஷ் குைலர்ென) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

 රු නිගඹෝජභ කථහනහඹකතුභනි, ගම් සථහගේදී " රු 

ශ්රි ඹහනි විගේවි්ර භ භවත්ිකඹ මූරහනඹ  ත යුතුඹ"යි භහ ගඹෝජනහ 

කයනහ.  

 
ප්රඛලසනඹ විභන රදින්, බහ ම්භත විඹ. 
லன லடுக்கப்பட்டு  ற்ரக்தகள்ரப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
නතුරු නිගඹෝජභ කථහනහඹකතුභහ මූරහනගඹන් ඈත් 

වුගඹන්,  රු ශ්රි ඹහනි විගේවි්ර භ භවත්ිකඹ මූරහනහරඪ විඹ. 
அென்பமகு, பெச் சபநகர் அலர்கள் அக்கசனத்ெனன்ர 

அகயதல, ண்புகு (ெருெ) ஸ்ரீை லதஜலக்க அலர்கள் 

ெமயம லகத்ெர்கள்.    

Whereupon MR. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and THE 

HON. (MRS.) SRIYANI WIJEWICKRAMA took the Chair. 

 
මූරහනහරඪ භන්ත්රී තුිකඹ 
(ெமயமெங்கும்  உரப்பனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

 රු  භන්ත්රී තුභනි, කථහ  කයන්න.  
 
[.බහ. 2.18] 

 
 රු ජිත් භහන්නේගඳරුභ භවතහ 
(ண்புகு அஜத் ன்னப்தபரு) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
මූරහනහරඪ  රු භන්ත්රී තුිකඹනි,  රු ගජෝන් භයතුං  

භන්ත්රී තුභහ විසින් ඈදිරිඳත් කයන රද ගඹෝජනහ  භහ සථිය 

කයනහ.  ඒ හග භ ඒ  ගඹෝජනහ සථිය කිරීභ  සථහ රඵහ 

දීභ  ළන  ඔඵතුිකඹ  සතුතින්ත ගනහ. මූරහනහරඪ  රු 

භන්ත්රී තුිකඹනි, විගලේගඹන්භ ිළ ගභහිදී  දකිනහ, අණ්ඩු  

ඹම, භධභභ, ඊතුරු ඳශහත්ර  ගිහිේරහ ගද්ලඳහරන 

ගේදිකහර කෆ  වනහ, ''ිළ ජනතහ ංගේදී අණ්ඩුක්''ඹ  

කිඹරහ. ඒ විතයක් ගනොගයි,  ''ගේ නහඹකඹහ ජනතහ ංගේදී  

453 454 

[ රු ගජෝන් භයතුං  භවතහ] 



2013 ග ෝසතු 21 

නහඹකගඹක්''ඹ කිඹහ අණ්ඩු ගද්ලඳහරන ගේදිකහර කෆ 

 වනහ.  ''ගේ අණ්ඩු ජනතහග  ප්රඛලසන  ගත්රුම්  ත්තු 

අණ්ඩුක්''ඹ; ''ජනතහ ප්රඛලසනර  ඊත්තය ගදන්න පුළුන් 

අණ්ඩුක්'' ඹ කිඹහ  ගද්ලඳහරන ගේදිකහර කෆ  වනහ. ගම් 

අණ්ඩුගේ ළඩ ිළිතගශ, අණ්ඩු කයග න ඹන ළඩ ිළිතගශ 

දිවහ ඵළලුහභ  ිළ දකිනහ, ගම් අණ්ඩු , බිහිරි අණ්ඩුක්ඹ, 

ආස ගඳගනන්ගන් නළති, කන් ආගවන්ගන් නළති අණ්ඩුක්ඹ 

කිඹහ. වළඵළයි අණ්ඩු න්ධ වුණහ  -ආස ගඳගනන්ගන් නළති  

වුණහ -, බිහිරි වුණහ  -කන් ආගවන්ගන් නළති වුණහ - අණ්ඩු 

ග ොළු ගරහ නළවළ. අණ්ඩු  ගවො  කථහ කයන්න පුළුන්.   

ගම්ක,   රකයං නහ කථහ කිඹ කිඹහ වළභ දහභ ජනතහ ය න 

අණ්ඩුක්.  විගලේගඹන්භ අණ්ඩු ඵරගඹන් භත් ගරහ, 

අණ්ඩු  ඵරඹ ළඩි ගරහ. ඵරගඹන් භත් වුණ නිහ  ගම් 

අණ්ඩුගේ ආස ගඳගනන්ගන් නළවළ. ඵරගඹන් භත් වුණ නිහ ගම් 

අණ්ඩුගේ කන් බිහිරි ගරහ. ඒ ගකොගවොභ  වුණත් භභ නළතත් 

කිඹනහ තභ අණ්ඩු ග ොළු ගරහ නළවළ කිඹන ්ක.  

ිකනිසරකන්  රකයං නහ කථහ කිඹහ ිකනිසරක ය න දක්තහ තභ 

අණ්ඩු  තිගඵනහ. අණ්ඩු  වින්නඹ කිඹපු ප්රඛලසන තභ 

විඳිරහ නළවළ.   

ිකනිසරකන්ග  වළඟීම් අණ්ඩු  ගත්ගයන්ගන් නළවළ. ඉගේ 

ගඳගර්දහ ගුරුරු ප්රඛලසන විහ  න්න ගිඹහභ ඒ ඹ  ිළිතතුයක් 

ගදන්න ඵළරි වුණහ. න්තිභ  ගුරුරු ඒ ඹග  ප්රඛලසන විහ 

ගදන්න කිඹරහ ඳහේර වර  නඟිනහ. ඒත් ප්රඛලසන 

වි  ගන්ගන් නළවළ. ගයෝවේර ගවද නිරධහරින්ග  ප්රඛලසන 

වි ගන්ගන් නළවළ. අණ්ඩු  කිේහ  වන්ගන් නළවළ; 

ගත්ගයන්ගන් නළවළ. ගවද නිරධහරින්  සර   නළෙරහ ප්රඛලසන 

විහ  න්න ඊත්හව කයන අකහයඹ ිළ දකිනහ. ඒ හග භ 

භහඳහරිකයින්ග  ඵඩු විකිගණන්ගන් නළති, භහඳහය කඩහ ග න 

ළටුණහභ ඵළංකුර  ණඹ ගරහඹ කිඹරහ කෆ  වන ගකො  

විඳුභක් ගදන්ගන් නළවළ. භහඳහරිකගඹෝ ගිහිේරහ විදුලි රැවළන් 

ඊඩ  නඟිනහ ිළ දළකරහ තිගඵනහ.  

ඒ විතයක් ගනොගයි. ගේකයින් වතත් ගන්න  රිරන 

ළටුඳක් ඈේරහ තුය  ළංකිර  නඟිනහ. නමුත් ඒහ රඵහ 

ගදන්ගන් නළවළ. ගම් අණ්ඩුගේ ප්රඛතිඳත්තිඹ ගම්කයි. ජනතහග  

ඈේලීම්  ළන කිඹන්න ගකගනක් නළවළ. ඈේලීම් රළගඵන්ගන් නළති 

වුණහභ ජනතහ භව ඳහය  ඵහිනහ. ිළ දළක්කහ, කටුනහඹක 

සිද්ධිගේදී ගභොකද වුගණ් කිඹරහ. විේහභ ළටුේ ්ර භඹක් ආති 

කයන්න ගිඹ ගරහගේදී ඊද්ගඝෝණ කයන්න ගිහිේරහ ගයොගේන් 

චහනක භවත්භඹහ වතවිතඹ පුද කශහ. ඒත් ඒක  ඊත්තයඹක් 

රළබුගණ් නළවළ. ද විේහභ ගිඹ ගකගනකු  විේහභ ළටුඳ කඩිනිකන් 

 ළනීගම් වළකිඹහක් නළවළ. ඒ විතයක් ගනොගයි.  ඈන්ධන ිකර 

ළඩි නිහ ධීය කර්භහන්තඹ කය  න්න ඵළවළයි කිඹහපු වරහත 

ආන් නි ප්රඛනහන්දු ධීයඹහ  රළබුගණ් ගඩි ඊණ්ඩඹක්.  

ඒ හග  තභයි, යතුඳසර ගඵොන්න තුය මකක් ඈේරපු 

ජනතහ ත් රළබුගණ් ගඩි ඊණ්ඩ. මූරහනහරඪ  රු 

භන්ත්රී තුිකඹනි, ජනතහ ඈේලුගේ තුය. රළබුගණ් ගම් හග  ගඩි 

ඊණ්ඩඹක්. ගම් ගඩි  ඊණ්ඩඹ  ළලිගේරිඹ ඳේලිඹ භිකඹ තුශ තිබී 

හුරහ ග න අපු ඊණ්ඩඹක්. ගභන්න ඵරන්න, ජනතහ ඈේරපු 

තුය ගනු  රළබුගණ් ගම් හග  ඊණ්ඩ. විගලේගඹන්භ 

අණ්ඩු ගම්ක ඹ ඳත් කයන්න වදනහ. ගම්ක ඉගේ ගඳගර්දහ වුණ 

ප්රඛලසනඹක් කිඹරහ - [ඵහධහ කිරීම්] 

 
 රු භහින්ද භයම ය භවතහ  
(ண்புகு  ஹந்ெ அவீ)  

(The Hon. Mahinda Amaraweera)  

Madam, I rise to a point of Order.  

මූරහනහරඪ භන්ත්රී තුිකඹ 
(ெமயமெங்கும்  உரப்பனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

 රු භහින්ද භයම ය ආභතිතුභහ. 

 
 රු භහින්ද භයම ය භවතහ 
(ண்புகு  ஹந்ெ அவீ) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

මූරහනහරඪ  රු භන්ත්රී තුිකඹනි, ගඩි ඊණ්ඩ 

ඳහර්ලිගම්න්තු  ග ගනන්න පුළුන්කභක් නළවළ. ගම්  රු 

බහගේ  අයක්හ බි ළමරහ ද? ්ඹ ඳරීක්හ කයන්න ඕනෆ. 

ඊණ්ඩඹක් ඳහර්ලිගම්න්තු  ග ගනන්න පුළුන්කභක් නළවළ. ගම් 

ිළිතඵ ඳරීක්ණඹක් තිඹන්න ඕනෆ. [ඵහධහ කිරීම්] ඊණ්ඩඹක් 

ඳහර්ලිගම්න්තු  ග නළේරහ. [ඵහධහ කිරීම්] නළවළ, නළවළ. 

ඳහර්ලිගම්න්තු  ග ගනන්න ඵළවළ.  ගම්ක ගවොඹරහ ඵරන්න 

ඕනෆ. [ඵහධහ කිරීම්]  

 
මූරහනහරඪ භන්ත්රී තුිකඹ 
(ெமயமெங்கும்  உரப்பனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

නිලසලේද න්න. ඳහර්ලිගම්න්තු  ගඩි ඊණ්ඩඹක් 

ග නළේරහ තිගඵනහ නම් ඒ ම්ඵන්ධගඹන් ඳරීක්හ කය ක යුතු 

කිරීභ  ගේ්රවධහරිතුභහ  නිඹභ කයනහ. [ඵහධහ කිරීම්]   

 
 රු ජිත් භහන්නේගඳරුභ භවතහ 
(ண்புகு அஜத் ன்னப்தபரு) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ගම් ප්රඛලසනඹ අණ්ඩු ඹ   වන්න වදනහ. [ඵහධහ කිරීම්]  

 
 රු ේවහේ ඒ.්ච්.්ම්. සර් භවතහ 
(ண்புகு அல்ஹஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

Madam, I rise to a point of Order. 
 
මූරහනහරඪ භන්ත්රී තුිකඹ 
(ெமயமெங்கும்  உரப்பனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

 රු ේවහේ ඒ.්ච්.්ම්. සර් භන්ත්රී තුභහ. 

 
 රු ේවහේ ඒ.්ච්.්ම්. සර් භවතහ 
(ண்புகு அல்ஹஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

මූරහනහරඪ  රු භන්ත්රී තුිකඹනි, අයක්හ ිළිතඵ 

ඈතහභත්භ දහනම් තත්ත්ඹක් තිගඵනහ.  ගකොගවොභද ගම්  රු 

බහ   ගඩි ඊණ්ඩ ග නහගේ? ්තුභහ ත් ඩංගු   න්න 

ඕනෆ. ඒ  රු භන්ත්රී තුභහ  ත් ඩංගු   න්න ඕනෆ. [ඵහධහ 

කිරීම්]  

 
 රු ජිත් භහන්නේගඳරුභ භවතහ 
(ண்புகு அஜத் ன்னப்தபரு) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
භග  ගරහ නහසති කයන්න ්ඳහ. [ඵහධහ කිරීම්] ගේ 

ප්රඛගද්ලගේ ජනතහ , යගට් ජනතහ  ආති ගරහ තිගඵන ළද ත් 

ප්රඛලසනඹක්  ළන කථහ කයද්දී ගරහ නහසති කයන්න ්ඳහ. [ඵහධහ 

කිරීම්]  

 
 රු ේවහේ ඒ.්ච්.්ම්. සර් භවතහ 
(ண்புகு அல்ஹஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

ඒක නඩු බහණ්ඩඹක්. He cannot bring it here. Madam, you 

are a lawyer; you know it. ඒක නිහ ්තුභහග  කථහ නත්හ, 
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ඳහර්ලිගම්න්තු 

්තුභහ arrest කයරහ, ගඳොලීසිඹ රහ ගම්  ළන විබහ  කයන්න 

ඕනෆ. ගේ අයක්හත් නළවළ. ගම් බහගේ,  ගම්  ළර රිගේ ඈන්න 

ඹග , ගම් භහධභගේදීන්ග , ජනතහග  අයක්හ- [ඵහධහ 

කිරීම්]  
 

මූරහනහරඪ භන්ත්රී තුිකඹ 
(ெமயமெங்கும்  உரப்பனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

 රු ජිත් භහන්නේගඳරුභ භන්ත්රී තුභහ කථහ කයන්න. 
 

 රු ජිත් භහන්නේගඳරුභ භවතහ 
(ண்புகு அஜத் ன்னப்தபரு) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
අණ්ඩු ගම්ක ඹ ඳත් කයන්න වදනහ. "ගම් ිළටුඳ ඈන්ගන් 

කුභන්්රවණකහයගඹෝ" යි කිඹරහ අණ්ඩු කිඹනහ. "ගම් ිළටුඳ 

ඈන්ගන් ගේම පී කහයගඹෝ, ගම් ිළටුඳ ඈන්ගන් ය්න්පී ්ක" 

කිඹරහ අණ්ඩු කිඹනහ. අණ්ඩු ගම්හ දන්ගන් නළති 

ගනොගයි, ගම් කථහ කයන්ගන්. 2011 ජරම්ඳහදන වහ ජරහඳවන 

භණ්ඩරඹ දීපු හර්තහගේ ඳළවළදිලි වන් නහ ගම් කිඹන 

ප්රඛගද්ලර  ජරඹ ආසිඩ් ගරහ කිඹරහ. ්තළනින් නළතුගණ් නළවළ.  

2013 ජුනි 04 ළනිදහ- [ඵහධහ කිරීම්]  

 

 රු යණ ගුණර්ධන භවතහ (ඛ්යනිජ ගතේ කර්භහන්ත 
නිගඹෝජභ භහතභතුභහ) 
(ண்புகு சை குைலர்ென - தபற்தமலிக் 

மகத்தெறல்கள் பெ அமச்சர்) 

(The Hon. Sarana Gunawardena - Deputy Minister of 

Petroleum Industries)  

Madam, I rise to a point of Order. 

 
මූරහනහරඪ භන්ත්රී තුිකඹ 
(ெமயமெங்கும்  உரப்பனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

 රු යණ ගුණර්ධන නිගඹෝජභ ආභතිතුභහ. 
 

 රු යණ ගුණර්ධන භවතහ  
(ண்புகு சை குைலர்ென) 

(The Hon. Sarana Gunawardena)  

 රු භන්ත්රී තුභහ කිඹනහ, 2011 ජරම්ඳහදන වහ ජරහඳවන 

භණ්ඩරඹ භඟින්- [ඵහධහ කිරීම්]  

 
 රු රකවත ගේනසිංව භවතහ 
(ண்புகு சுஜல தசனசங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

ඒක point of Order ්කක් ගනොගයි. 

 

 රු යණ ගුණර්ධන භවතහ  
(ண்புகு சை குைலர்ென) 

(The Hon. Sarana Gunawardena)  

ගඳොඩ්ඩක් ඈන්න කහයණඹ කිඹනකම්. ගම් තිගඵන්ගන්  ජරඹ 

ිළරිසිදුයි කිඹරහ දීපු MOH හර්තහ.  ඔඹ ගභොනහද කිඹන්ගන්? 

ගම්  රු බහ ගනොභෙ ඹනහ. ගම් තිගඵන්ගන් MOH හර්තහ. 

භහධභගේදින්  ළයදි ගතොයතුරු ගදනහ. ගම්  හර්තහ භග  

කථහගේදී  භහ බහ ත කයනහ.  

 
 රු ජිත් භහන්නේගඳරුභ භවතහ 
(ண்புகு அஜத் ன்னப்தபரு) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ඒ ගරහ  ඊත්තය ගදන්න. ඔඵතුභහ  කථහ කයන්න තිබුගණ් 

ළලිගේරිගේ ජනතහ . ගභතළන ගනොගයි.  [ඵහධහ කිරීම්]  ්දහ, 

ජුනි 04 ළනි දහ රකජහතහ කරුණහයත්න භවත්ිකඹ තුය ඳරීක්හ 

කශහ. ද  භහ ගදකක  කිට්ටුයි. ්දහ ගම් තුයර තිබිඹ යුතු pH  

 ඹ නළවළයි කිඹරහ කිේහ. ජහතික ජර ම්ඳහදන වහ ජරහඳවන 

භණ්ඩරගේ හර්තහ නු- 

 
මූරහනහරඪ භන්ත්රී තුිකඹ 
(ெமயமெங்கும்  உரப்பனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

Order, please! ගම් සථහගේදී  රු නිගඹෝජභ 

කථහනහඹකතුභහ මූරහනඹ  ඳළිකගණනහ ආති. 

 
නතුරු  රු ශ්රි ඹහනි විගේවි්ර භ භවත්ිකඹ මූරහනගඹන් ඈත් 

 යගඹන්  රු නිගඹෝජභ කථහනහඹකතුභහ මූරහනහරඪ විඹ. 

அென் பமகு, ண்புகு (ெருெ) ஸ்ரீை லதஜலக்க 

அலர்கள் அக்கசனத்ெனன்ர அகயதல, பெச் சபநகர் 

அலர்கள்  ெமயம லகத்ெர்கள். 

Whereupon THE HON. (MRS.) SRIYANI WIJEWICKRAMA left 
the Chair, and MR. DEPUTY SPEAKER  took the Chair. 

 

 

 රු ජිත් භහන්නේගඳරුභ භවතහ 
(ண்புகு அஜத் ன்னப்தபரு) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
 රු නිගඹෝජභ කථහනහඹකතුභනි, 2013 ජූනි 04 ළනි දහ ඒ 

තුය බීභ  රකදුරක නළවළ කිඹරහ statement  ්කක් දීරහ තිගඵනහ. 

 ගම්  කහන්තහන්,  ෘව මූලිකඹන් තුය ඳරීක්හ කිරීගම්දී ්ගවභ 

කිඹහ තිගඵනහ. ජහතික ජර ම්ඳහදන වහ ජරහඳවන 

භණ්ඩරගඹන් දීපු හර්තහගේ ගභගේ වන් නහ: 

 
"This water is acidic. Nitric level is also high. Do not use for 

drinking purposes ..."  

භහ ගදකක  ඈසගේරහ ගම්හ කිඹරහ තිගඵනහ. ගම් ගඩි 

ඊණ්ඩ ඳත්තු න්න  ඈසගේරහ, ගම් වර්තහේ න්න  

ඈසගේරහ කිඹරහ තිගඵනහ. ගම් ජනතහ ගම්ක දළන ග න 

නිකම් හිමගේ නළවළ. ජනතහ  ම්ඳව ප්රඛහගද්ශීඹ බහ  ගිඹහ. 

භවය ප්රඛහගද්ශීඹ බහ  ගිහින් ගම්  ළන හර්තහ කශහ.  ගම් තුය 

ගඵොන්න ඵළවළ කිඹරහ  ම්ඳව MOH office ්ක  හර්තහ කශහ. 

භවය MOH office ්ක  හර්තහ කශහ. භන්ත්රී රුන්  හර්තහ 

කශහ. ගම් ජනතහ ප්රඛහගද්ශීඹ ගේකම් කහර්ඹහරර  ගිහින් හර්තහ 

කශහ. ළලිගේරිගේ ගඳොලීසිඹ  ගිහින් කිේහ. භව ආභතිතුභහ ත් 

ගිහින් කිේහ. ඔඹ    කෆ  වන නිරධහරින් ත් ගිහින් කිේහ. දළන් 

කෆ  ළහුහ  ්දහ කෆ  ළහුගේ නළවළ. ්දහ ග ොළුගෝ හග  සිමඹහ. 

ගම්හ  ළන කථහ කයන්න  අගේ නළවළ. ගනිග්රKොස අඹතනඹ  

ගිහින් කිේහ. නමුත් ඊත්තයඹක් අගේ නළවළ. භභ ජූලි 25 ගනි දහ 

ගම් ඊත්තරීතය ඳහර්ලිගම්න්තුගේදී ගම්  ළන ප්රඛකහල කශහ. නමුත් 

ඊත්තය අගේ නළවළ. ජූලි 28 ගනි දහ න කේභ ඊත්තය අගේ 

නළවළ, ග ොළුයි. දළන් ඔඹ කෆ  ළහුහ , ගඵරිවන් දුන්නහ  ඒ 

ගරහගේ ග ොළුයි. ගම් ප්රඛලසනඹ වුණහ  ඳරක තභයි කෆ  වන්ගන්. 

ග ෝසතු 01 ගනි දහ ඳහේ දරුගෝ ගදන්ගනක් භයරහ, හිංක 

තහත්තහ ගකගනක් භයරහ ගම් ප්රඛලසනඹ භර්දනඹ කශහ. ගම් නිහ 

ප්රඛගද්ලගේ ජනතහ බිඹ ගරහ. ද න වි  Fathersරහ, Sistersරහ, 

ඳේලිර ඈන්න ඹ, සහවන් වන්ගේරහ බිඹ ගරහ. ඊත්තය 

ගදන්න, ආත්ත ඹථහර්ථඹ දළන  න්න කිසි ගකගනකු  ඵළවළ. 

වමුදහ ආවිේරහ වනහ ගභොනහද වුගණ් කිඹරහ; නීතින 

භවත්රුන් ව සහධීන කණ්ඩහඹම් ආවිේරහ වනහ; 

අණ්ඩුගේ ඹ දළන් ආවිේරහ වනහ. ඒ ිකනිරකන්  ඊත්තය 

ගදන්න ඵළවළ. ය ගඩි වඬ තභත් ඒ ිකනිරකන්ග  කන්ර 

ගදෝංකහය ගදනහ. භහධභර  තර්ජනඹ කයරහ තිගඵනහ, බිඹ 

 න්රහ තිගඵනහ ගම්හ ප්රඛචහයඹ කයන්න ්ඳහ කිඹරහ. ගභගවභද 

අණ්ඩු ප්රඛලසන විඳුගේ? ජනතහ ඈේලුගේ බීභ  තුය මකක් 

ගදන්න කිඹරහ. නමුත් ගභොනහද කගශේ? ඒ ප්රඛගද්ලගේ ප්රඛහගද්ශීඹ 

457 458 

[ රු ේවහේ ඒ.්ච්.්ම්. සර් භවතහ] 
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ගද්ලඳහරනනගඹෝ තුය   ළංකි දුන්නහ. [ඵහධහ කිරීභක්] ගභතුභහ 

කිඹන්නහ හග  නිකම් තුය ගඵදුහ. ඒකත් ගද්ලඳහරනඹ  වයහ 

 ත්තහ. ඒගකනුත් ගද්ලඳහරනඹ කයරහ, ්ක ්ක්ගකනහ ඳයඹහ 

භනහඳ ග ොඩ ළඩි කය  න්න  ඊත්හව කශහ. නමුත් ජනතහග  

ප්රඛලසන විඳුගණ් නළවළ. ජනතහ  ද ගනකම්ත් ප්රඛභහණත් 

තයම්  ළංකි නළවළ. ඳවුේ 50ක  තිගඵන්ගන් ලී ර් 500ක ්ක 

තුය  ළංකිඹයි.  ඒක ඳහවිච්ිත කයන්ගන් ගකොගවොභද කිඹරහ ගම් 

ඹ ගොඹහ ඵරන්ගන් නළවළ. තුය ගුණහත්භක නළවළ. ඒ තුයර 

ඈසග ඩිගඹෝ ඈන්නහ, දණ්ඩි ඳළ වු ඈන්නහ, භඩ තිගඵනහ. ඒ 

විධිගේ තුය  ළංකිර  ගඳොම්ඳ කයරහ තිගඵනහ. ඒ තභයි 

ගනොිකරගේ ග නත් ගදනහ කිඹන තුය. ගනොිකරගේ කිඹරහ කෆ 

 ළහුහ  ඒහගේ ළඳයුම් දුර්රයි. ඊගද්  අහභ අගඹත් වළන්දෆ 

නතුරුත් තුය ළඳගඹන්ගන් නළවළ. ර්තභහනගේ ගම් ප්රඛගද්ලගේ 

තත්ත්ඹ ඒකයි.  

භභ විගලේගඹන් වනහ, ගභන්න ගභඹ. ගේ ගජෝන් 

භයතුං  භළතිතුභහ ආහුහ ජනතහ  ගනොිකරගේ තුය ගදනහද 

කිඹරහ. ගේ ය  , ඊ න්ඩහගේ ජනතහ  ගනොිකරගේ තුය 

ගඵොන්න ේලි ඳරිතභහ  කයන්න කළක්කුභක් තිගඵනහ නම්, 

ආයි ගදවිඹගන් ිළ  ඡන්දඹ දීපු, ගේ ගරයින් භසින් වළදුණු 

ජනතහ   මූලික ග ම භක් කයන්ගන් නළති තුය මක 

ගනොිකරගේ ගදන්න ඵළරිද? ඒ ිකනිසරක ගම්  හසතු භහසික 

ග න්න  රළවළසතියි. නමුත් මූලික ග ම භ කයන්න  ඕනෆ. ඒ 

ප්රඛගද්ලගේ ඈන්ගන් හිංක ිකනිසරක. රුිළඹේ 15,000, රුිළඹේ 

20,000, රුිළඹේ 50,000ක් හග  මුදරක් තුයර  ග න්න ඒ 

ිකනිරකන්  ේලි නළවළ. ග ම ගම් ්ර භඹ  කිඹරහ, ඒ ඹ  රළගඵන 

ගොච්චම් ඳඩිගඹන්, ඊඳඹන මුදලින් ගම් මූලික ග ම භ කයන්න  

වළකිඹහක් නළවළ. විගලේගඹන් ගම්ක යජගේ ප්රඛලසනඹක්; යජඹ 

නිහ වුණු ගදඹක්; යජඹ බුදිඹහ ග න සිම නිහ වුණු ගදඹක්. ඒ 

නිහ ජනතහ  ළන හිතරහ ගම් මූලික ග ම ගභන් ගතොය ගම් 

ජරඹ රඵහ ගදන්න ඕනෆ කිඹරහ භභ විගලේගඹන්භ කිඹනහ.  

 රු නිගඹෝජභ කථහනහඹකතුභනි, විගලේගඹන්භ භභ ජර 

ම්ඳහදන වහ ජරහඳවන ආභතිතුභහග  ධහනඹ ගම් ගකගයහි  

ගඹොමු කයනහ. භභ දන්නහ, භභ න යහධිඳතිතුභහ ලගඹන් 

ක යුතු කයන වි ත් ්තුභහ භ  ගඵොගවොභ වගඹෝ ඹ දීරහ ළඩ 

කශහඹ කිඹරහ. ්තුභහ ගම් වහ ළඩ ිළිතගශක් ගඹදීභ  ළන 

සතුතින්ත ගනහ.  ද ජහතික ජර ම්ඳහදන වහ ජරහඳවන 

භණ්ඩරගේ නිරධහරින්  කථහ කයරහ තිගඵනහ, නිගඹෝ  දීරහ 

තිගඵනහ  ගකගේ ගවෝ ති ගදකක් තුශ තුය ගදන්න ඕනෆ 

කිඹරහ. භභ ඒක ළයදියි කිඹන්ගන් නළවළ. ගම් හග  ප්රඛලසනඹක් 

වුණහභ ඒ හග  නිගඹෝ ඹක් ගදන්න ගනහ. නමුත් ඒක  

ළරරකභක් වදහ ග න නළවළ.  රු නිගඹෝජභ කථහනහඹකතුභනි, 

ළරරකභක් වදහ ග න නළවළ. ඒ විතයක් ගනොගයි. ඊ ත් ඹග න් 

ගම්  ළන වරහ,  ගම්ක ගදන්න ඕනෆ ගකොගවොභද කිඹරහ වරහ 

ළරළසභක් නු ක යුතු කශ යුතුයි.  ඒ  ළන  රු ආභතිතුභහග  

ධහනඹ ගඹොමු කයන්න කිඹන කහයණඹ භභ කිඹනහ. 

කඩිනිකන් ක යුතු කයන ්ක ගවොයි.  

ගම් ප්රඛගද්ලඹ  ජරඹ ගදන්න වදන්ගන් කඩත න යගේ 

තිගඵන   ළංකිගඹන්. ගකොශම ඊතුය න ය ජර භහඳෘතිගේ කඩත 

න යගේ තිගඵන  ළංකිඹ තභයි ගම් වහ ගඹොදහ  න්ගන්.  

ඒ ජර ගඳෝෂිත ප්රඛගද්ලඹ නු තභයි ගභතළනදි ගම්  ළංකිඹ 

නිර්භහණඹ කය තිගඵන්ගන්. නමුත් දළන් තුය රඵහ ගදන ප්රඛගද්ලඹ 

දිවහ ඵළලුගොත් ඒ ප්රඛගද්ලඹ  තුය ්න්න තිබුගණ් ත්තන ේර 

ජර භහඳෘතිඹ තුිතනුයි.  රු ආභතිතුභනි, ගම් වහ ධහනඹ 

ගඹොමු කයන්න. කඩත තිගඵන තුය  ළංකිගඹන් ගඳෝෂිත 

ප්රඛගද්ලඹ  ඩහ ළලිගේරිගේ, යතුඳසර ප්රඛගද්ලගේ බිම් භට් භ 

ඊයි. කිගරෝව ර් 10ක් ්වහ  ආද ග න ගිහිේරහ තභයි ගම් ඊස 

බිම් ප්රඛගද්ලඹ  තුය ගදන්න රෆසති කයරහ තිගඵන්ගන්. ඒ හග භ 

ගම් තුිතන් ඳවුේ 10,000ක් ගඳෝෂිත කයන්න සිද්ධ නහ. ඒ 

විතයක් ගනොගයි. කිගරෝව ර් 200ක විතය නශ ඳද්ධතිඹක්- 

[ඵහධහ කිරීභක්] 

 

 රු ේවහේ ඒ.්ච්.්ම්. සර් භවතහ 
(ண்புகு அல்ஹஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

Sir, I rise to a point of Order. 

 
 රු භන්ත්රී යගඹක් 
(ண்புகு உரப்பனர் எருலர்) 

(An Hon. Member) 

There is no point.  

 
නිගඹෝජභ කථහනහඹකතුභහ 
(பெச் சபநகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

Yes, Hon. Azwer. 
 

 රු ේවහේ ඒ.්ච්.්ම්. සර් භවතහ 
(ண்புகு அல்ஹஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

Hon. Deputy Speaker, I draw your attention 

particularly to Standing Order No. 137, which states, I 

quote: 

" Mr. Speaker shall be responsible for the management of 

buildings, security arrangements and the general administration of 

the Chamber.”  

Sir, there is a serious situation that has arisen, putting 

the lives of all the Hon. Members of Parliament and the 

people working here into danger because this particular 

Member produced "ඊණ්ඩඹක්" - a bullet. [Interruption.] 

Sir, how did he inveigle a bullet into this Chamber when 

there is security all around? - [Interruption.] It is a serious 

situation. We must examine the Hon. Member to see 

whether he has got a pistol also hidden inside his trouser. 

Therefore, Sir, I earnestly ask you to give your attention 

to this Standing Order and also stop the Hon. Member 

from speaking, arrest him and hand him over to the 

police. It has to be investigated. It is a threat to all our 

lives, Sir; it is very dangerous.   

 
නිගඹෝජභ කථහනහඹකතුභහ 
(பெச் சபநகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

 රු ජිත් භහන්නේගඳරුභ භන්ත්රී තුභනි, ඔඵතුභහ තු ඹම් 
ගකොපුක් තිගඵනහ නම් -[ඵහධහ කිරීභක්] ඔඵතුභහ විසින් ඈදිරිඳත් 
කයන රද දහශ ගකොපු විභර්ලන ක යුතු සිදු කිරීභ වහ 
ගේ්රවධහරිතුභහ  බහය දිඹ යුතුයි. ්භ නිහ කරුණහකය ඒ ිළිතඵ 
විභර්ලන ක යුතු වහ ්භ දහශ ගකොපු බහය දීභ  ක යුතු 
කයන්න. [ඵහධහ කිරීභක්] 

 
 රු රකවත ගේනසිංව භවතහ 
(ண்புகு சுஜல தசனசங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

It can be given after the Debate. 

 
 රු ජිත් භහන්නේගඳරුභ භවතහ 
(ண்புகு அஜத் ன்னப்தபரு) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
Yes, after the Debate. - [Interruption.]  
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ඳහර්ලිගම්න්තු 

නිගඹෝජභ කථහනහඹකතුභහ 
(பெச் சபநகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

Yes, let him do so. Hon. Member, you can certainly 
hand it over after the Debate. But, it has to be verified 
whether it is a bullet or any other “ගකොපු”.  

 

 රු රකවත ගේනසිංව භවතහ 
(ண்புகு சுஜல தசனசங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

Sir, it is a live bullet. - [Interruption.] 
 

නිගඹෝජභ කථහනහඹකතුභහ 
(பெச் சபநகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

The Serjeant-at-Arms will ascertain whether it is 

something dangerous or whether it is something that is 

not permitted to be brought into the Chamber.  

 
 රු රකවත ගේනසිංව භවතහ 
(ண்புகு சுஜல தசனசங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

Sir, who is going to clarify whether it is a "ගකොපු"? 
 

නිගඹෝජභ කථහනහඹකතුභහ 
(பெச் சபநகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

If you like you can test that “ගකොපු”  to see if it is 

something else.        
 

 රු ජිත් භහන්නේගඳරුභ භවතහ 
(ண்புகு அஜத் ன்னப்தபரு) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ගම්ක ළද ත් ප්රඛලසනඹක් නිහ  රු දිගන්ස ගුණර්ධන 

ආභතිතුභහග  ධහනඹ භභ ගම් වහ ගඹොමු කයනහ. ගම් 

ප්රඛගද්ලගේ ජනතහ  තුය රඵහ ගදන්න ඔඵතුභහ ද්බහගඹන් 

ඊත්හව කයනහ. නමුත් කිගරෝව ර් 200ක ඳභණ දුය නශ 

ඳද්ධතිඹක් ගම් ඊස බිම් ප්රඛගද්ලගේ ්ශන්න සිද්ධ නහ. ඒහගේ 

level ප්රඛලසන තිගඵනහ. භභ විගලේගඹන්භ කිඹනහ, ද ගන 

ගකො  ජහතික ජර ම්ඳහදන වහ ජරහඳවන භණ්ඩරඹ ගරොකු 

ප්රඛලසනඹක  මුහුණ දීරහ තිගඵන ඵ. ගභහිදී ඵ  ්ළීභ හ ග භ 

level ප්රඛලසනඹකුත් තිගඵනහ. ඒ නිහ භභ  රු ආභතිතුභහග  

ධහනඹ ගඹොමු කයනහ, ගම් ක යුත්ත  ිකනින්ගදෝරු 

ගදඳහර්තගම්න්තුත් ඒකහඵද්ධ කය  න්න කිඹරහ. [ඵහධහ කිරීම්] 

 රු ආභතිතුභනි, ඒ විතයක් ගනොගයි, ගම් කිගරෝව ර් 200ක 

ඳභණ දුය ඵ  ්ශහ න් වුණහභ ඔඵතුභහ ඵරහගඳොගයොත්තු න 

තුය ප්රඛභහණඹ ්න්ගන් නළවළ කිඹරහ භභ හිතනහ. Pressure ්ක 

භදි කිඹනහ. ගම් කිගරෝව ර් 200 ගකශය තිගඵන tap ්ක 

ආරිඹහභ භවය වි  තුය ්න්ගන් නළති න්න පුළුන්. ඒ නිහ 

භභ විගලේගඹන් කිඹනහ, ත්තන ේර භහඳෘතිගේ වදන 

 ළංකිඹ ව  භ හව කඩිනිකන් ක්රිෂඹහත්භක කයන්න කිඹරහ. 

්ත ගකො  ්ගවභ ප්රඛලසනඹක් අහභ ඳරකතළවිලි න්න ගදඹක් නළවළ. 

්තගකො  ත්තන ේර  ළංකිගඹන් ගකිතන්භ ගඳොම්ඳ කයරහ වරි 

ගම් ප්රඛගද්ලඹ  තුය ගදන්න පුළුන්කභ රළගඵනහ. ්වි  

ඝර්ණඹ නිහ න ප්රඛලසනඹත්, ඒ හග භ ඊ ප්රඛභහණඹ නිහ ්න 

ප්රඛලසනඹත් කේ ගේරහ ආතු විහ  න්න පුළුන් නහ. ්භ නිහ 

ගම් කහයණහ ගදක ගකගයහි ඔඵතුභහග  ධහනඹ විගලේගඹන් භහ 

ගඹොමු කයනහ. [ඵහධහ කිරීම්] 
 

 රු රන්ත රගිඹන්න භවතහ  
(ண்புகு யசந்ெ அயகலன்ன) 

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 

ඔඵතුභහ කිේහ  ඳසගේ තභයි ඒක දන්ගන්. 

 රු ජිත් භහන්නේගඳරුභ භවතහ 
(ண்புகு அஜத் ன்னப்தபரு) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ඔඹ දළන් කෆ  වන කට්මඹ ඒ ගරහගේ කෆ  ළහුගේ නළවළ. ඒ 

ගරහගේ ග ොළුගෝ හග  සිමඹහ. දළන් ගභතළන  ආවිේරහ කෆ 

 වන්ගන් රේජහ යි. [ඵහධහ කිරීභක්] ඒ හග භ ගභඳභණ 

කහරඹක් යග නත් තභත් ගම් කර්භහන්තලහරහගේ තත්ත්ඹ 

ගභොකක්ද කිඹන ්ක ්ිතදක්හ නළවළ. ඒ නිහ කඩිනිකන් ගම් 

හර්තහ  න්න කිඹහ භහ කිඹහ සිමනහ. භභ නළතත් කිඹනහ, 

ජනතහග  ඈේලීම්ර  ංගේදී න්න කිඹරහ. ජනතහ 

ඈේලුගේ තුය කිඹරහ ගවො  භතක තඵහ  න්න. ගම් ප්රඛලසනඹ 

ිළටුඳ සිමන කුභන්්රවණකහයගඹෝ කවුද කිඹරහ ජනතහ ආහුගේ 

නළවළ. ඒක ගවොඹන්න කරඵර න්න ්ඳහ. ඒක ඳසගේ ගවොඹහ 

 න්න. ජනතහග  ඈේලීම්  ළන ගවො  ධහනඹ ගඹොමු 

කයන්න කිඹරහ භහ කහරුණික කිඹනහ. ගම්ක factory ්ගක් 

ප්රඛලසනඹක් නම්, කරුණහකය ගම් හර්තහ ගදන්න කිඹරහයි 

ඒග ොේරන් ඈේලුගේ. දළන් භහ ගදකක  කිට්ටු නහ. සිඹඹ  

සිඹඹක් ම්පර්ණ හර්තහක් තභ ගදන්න ඵළරි ආයි? ගම් 

නි භනඹ ගදන්න ඵළරි ආයි?  

 රු නිගඹෝජභ කථහනහඹකතුභනි, ඒ විතයක් ගනොගයි, 

භයණඹ  ඳත් වුණු ඹ  න්දි ගදන්න කිඹහ භහ ඈේරහ සිමනහ. 

 ම්ගඳොශ ප්රඛගද්ලගේ ගඳොඩි දරුකු සිමන ිළගඹක් වතත් න්න 

විධිඹක් නළති නිහ බිඹ භ ගශ කරහඳඹ  ආවිේරහ යසහක් 

කයරහ වතත් වුණහ. ගම් පුද් රඹහ ගඵෝඩිභ  ඹද්දි ගම් සිද්ධිඹ  ය 

සථහනගේ යුද්ධඹක් හග  ගඩි තිඹහ  න්නහ දළකරහ හිංක 

ඔහු ර තිබුණු ඳේලිඹ  ආතුළු වුණහ. ඳේලිඹ  ආතුළු වුණහ  

ඳසගේ ඒ ිකනිවහ   වරහ අයුධලින් ඳවය දීරහ භළරුහ. ද ඒ 

ඳවුර  වතත් ගන්න විධිඹක් නළවළ. ඒ නිහ ඒ ඹ  න්දි 

ග ම ගම් ක යුත්ත කඩිනම් කයන්න. ග න න්දිඹ කීඹද කිඹරහ 

කිඹන්න. ්ගවභ නළතු ඒ භනුසඹහ ගශන් නළඟි රහ ්නකේද 

න්දි ග න්න ඵරහග න ඈන්ගන්? ඒ භළරුණු ිකනිසරක ගශන් 

නළඟි රහ ්නකේද න්දි ග න්න ඵරහග න ඈන්ගන්? න්දි 

මුදරක් ගදනහ කිේහ නම්, ගදන  ණන කීඹද කිඹරහ ප්රඛකහල 

කයරහ ඒ න්දි මුදර ගදන්න. 

 රු නිගඹෝජභ කථහනහඹකතුභනි, ඒ විතයක් ගනොගයි භවය 

ඳවුේ නඩත්තු කශ පුද් රගඹෝ ද ගයෝවර ත ගරහ ඈන්නහ. ඒ 

නිහ ඒ ඹග  ඳවුේර  නඩත්තු ගන්න විධිඹක් නළවළ. ගරඩහ 

ඵරන්න ඹන්න ඵස  හසතු ග න්න ඵළරි ඳවුේ ඈන්නහ. ඒ 

ඹග  ඳරීක්ණ ක යුතු ඈක්භන් කයරහ න්දි රඵහ දීභ  ක යුතු 

කයන්න. ඳහු ගරහ න්දි දීරහ ළඩක් නළවළ. ඒ නිහ ගම් 

ප්රඛලසනඹ  ඊත්තයඹක් ගදන්න. ජනතහ ඈේරන්ගන් ඒකයි. 

ජනතහ ගන කිසික් ඈේරන්ගන් නළවළ. භභ නළතත් කිඹනහ, 

්ක ්ක කුභන්්රවණ වුණහඹ, ඒක යුගයෝඳගේ ඵරඳෆභ, 

ආගභරිකහගේ ඵරඳෆභ, ්ගවභ නළත්නම් ඒක ධියහජභහදී 

කුභන්්රවණඹක්ඹ, ඒක ජනතහ විමුක්ති ගඳයමුගණ් ඵරඳෆභ, 

්ක්ත් ජහතික ඳක්ගේ ඵරඳෆභ, ඒ නිහ ඒහ  ළන ගවොඹන්න 

කිඹරහ ගනො ගයි ජනතහ ඈේලුගේ. ජනතහ ඈේරන්ගන් 

්තළන  වමුදහ ග නහගේ කවුද,  වමුදහ  ණ දුන්ගන් කවුද 
කිඹන ්ක ගොඹන්න කිඹහයි. "භභයි වමුදහ  ණ දුන්ගන්" 

කිඹරහ ්ක දගන් ත ඊසරහ කිඹන්න පුළුන්. ්ගවභ 

කිඹරහ ඔහු  ඈදිරිඳත් ගන්න කිඹන්න. ඔහු වළංගිරහ ඈන්ගන් 

ආයි? ඒක ත් ඳරීක්ණ හර්තහ ඕනෆද? " වමුදහ  ණ දුන්ගන් 

කවුද" කිඹන ඒ   කි යුතු ප්රඛකහලඹ ගවිත කයන්න ඳරීක්ණ 

හර්තහ ඕනෆද? 

 රු නිගඹෝජභ කථහනහඹකතුභනි, ඒ විතයක් ගනොගයි, ඒ 
ප්රඛගද්ලඹ CID ්ගකන් පුයරහ. ිකනිසරකන්  කථහ කයන්න විධිඹක් 
නළවළ. ්ක්ත් ජහතික ඳක්ගේ ඵරභණ්ඩර රැසම භ -ිළිත ත් 
විඳක්ඹක ඵරභණ්ඩර රැසම භ- ගම් ප්රඛගද්ලගේ ඳත්න්න වදන 
ගකො  ඒ වහ ගඳොලීසිගඹන් තර්ජනඹ කයනහ. ගම් කහයණඹ 

ගකගයහි භභ  රු ඵළසිේ යහජඳක් භළතිතුභහග  ධහනඹ ගඹොමු 
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කයනහ. ඒ රැසම භ ඳළළත්ම භ වහ භහ රඵහ  ත් ඈඩභ 
ගඳොලීසිගඹන් ආවිේරහ ඒ ිකනිසරකන්  තර්ජනඹ කයරහ ඵඹ කයරහ 
අඳහු  ත්තහ. ප්රඛහගද්ශීඹ බහ තු ිළට් නි ගදකක් තිගඵනහ. ඒ 
ිළට් නි ගදගකන් ්කක්ත් ඳ  ගදන්න ඈඩ තිඹන්ගන් නළවළ. 
්ගවභ භර්දනඹ කයරහ ජනතහ ඳහරනඹ කයන්න ඵළවළ. 

ජනතහග  දවසර  කන් ගදන්න පුරුදු ගන්න. ඵරගඹන් භත් 
ගරහ ක යුතු කයන්න ්ඳහඹ කිඹන කහයණඹ ිළිතඵ භභ 
විගලේගඹන් ධහනඹ ගඹොමු කයනහ. විඳක්ඹ  කථහ කයන්න 
ඈඩ ගදන්න. විඳක්ඹත්, විඳක්ගේ යහජකහරිඹ ගඵොගවොභ ංක 
කශහ. ගේ  රු විඳක් නහඹකතුභහ - රු යනිේ වි්ර භසිංව 
භළතිතුභහ- ඳළවළදිලි ප්රඛකහල කශහ, "කරඵර කයන්න ්ඳහ, ගම් 
ප්රඛලසනඹ වරිඹ  විහ  න්න ිළ ඊත්හව කයමු" කිඹරහ. ්තුභහ 
ඳස වඹ තහක් ළලිගේරිඹ ප්රඛගද්ලඹ  ආවිේරහ ගිඹහ. ිළ 
වළගභෝභ ගද්ලඳහරන ගේදඹකින් ගතොය ්කතු ගරහ ගම් ජනතහ 

ප්රඛලසනඹ  ඊත්තය ගොඹන්න ඊත්හව කයනහ. ්ගවභ ඊත්හව 
කයද්දී ිළ භර්දනඹ කයන්න ක යුතු කයන්න ්ඳහ කිඹන ්ක 
භභ විගලේගඹන්භ කිඹනහ.  රු නිගඹෝජභ කථහනහඹකතුභනි, 
විගලේගඹන්භ ජනතහග  වඬ  ංගේදී ගරහ, ගම් ජනතහ 
ප්රඛලසනඹ , ජනතහග  ඈේලීම් නු ක යුතු කයන්න කිඹිකන් භභ 
නිවඬ ගනහ.  ගඵොගවොභ සතුතියි. 

 

නිගඹෝජභ කථහනහඹකතුභහ 
(பெச் சபநகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

වශෙ   රු ඒ.ඩී. රකසිේ ගප්රඛේභජඹන්ත භවතහ.  

Order, please! Before he starts, will an Hon. Member 

propose the Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama to take the 

Chair? 
 

 රු ර්ෂකසභන් ඹහඳහ ගේර්ධන භවතහ (අගඹෝජන 
ප්රඛර්ධන භහතභතුභහ) 
(ண்புகு யக்ஷ்ன் ப்ப அதபலர்ென - முெலீட்டு 

ஊக்குலப்பு அமச்சர்) 

(The Hon. Lakshman Yapa Abeywardena - Minister of 

INVESTMENT PROMOTION) 

I propose that the Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama 

do now take the Chair. 
 
ප්රඛලසනඹ විභන රදින්, බහ ම්භත විඹ. 
லன லடுக்கப்பட்டு  ற்ரக்தகள்ரப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
නතුරු නිගඹෝජභ කථහනහඹකතුභහ මූරහනගඹන් ඈත් 

වුගඹන්,  රු ශ්රි ඹහනි විගේවි්ර භ භවත්ිකඹ මුරහනහරඪ විඹ. 
அென் பமகு, பெச் சபநகர் அலர்கள் அக்கசனத்ெனன்ர 

அகயதல, ண்புகு (ெருெ) ஸ்ரீை லதஜலக்க அலர்கள் 

ெமயம லகத்ெர்கள். 

Whereupon MR. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and THE 
HON. (MRS.) SRIYANI WIJEWICKRAMA took the Chair. 

 
[.බහ. 2.39] 

 
 රු ඒ.ඩී. රකසිේ ගප්රඛේභජඹන්ත භවතහ (ඳරිය වහ 
පුනර්ජනනීඹ ඵරලක්ති භහතභතුභහ) 
(ண்புகு .டி. சுசல் பதஜந்ெ - சுற்மடல், 

புதுப்பக்கத்ெக்க சக்ெ அமச்சர்) 

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha - Minister of 

Environment and Renewable Energy) 

මූරහනහරඪ  රු භන්ත්රී තුිකඹනි, ද දිනගේ කේ තළබීගම් 

විහදඹ ඳළළත්ගන්ගන් ළලිගේරිඹ, නළඳුන් මු ිළහිම 

ගනිග්රKොස කර්භහන්තලහරහ භඟින් කහරහන්තයඹක් තිසගේ 

නිකුත්  යහ ඹළයි කිඹනු රඵන ඳද්රෝභ ගවේතුගන් යතුඳසර 

්රKහවඹ ප්රඛගද්ලගේ ජරඹ ඳවි්රව ම භ නිහ භතු  ය ප්රඛලසනඹ ිළිතඵයි. 

මූරහනහරඪ  රු භන්ත්රී තුිකඹනි, භධභභ ඳරිය ධිකහරිඹ 

භඟින් භහ ගත රඵහ දී තිගඵන ගතොයතුරු නු ්භ 

කර්භහන්තලහර ළලිගේරිඹ, ගවේගන් භ ඳහගර් නළඳුන් මු 

නභළති  ගම් කළකුණ වත්ත නභළති ක්කය 14ක් ඳභණ විලහර 

ඈඩභ තුශ තභයි 1996 දී අයම්බ කයරහ තිගඵන්ගන්. ්භ 

කර්භහන්තලහරහ භඟින් හන්ද්රෝ යඵර් කිරි ඊඳගඹෝගී කය ග න 

යඵර් ත් ළරකම් නිසඳහදනඹ කිරීභ සිදු කයනු රඵනහ. 1980 ංක 

47 දයන ජහතික ඳහරිරික ඳනත  නු ්භ කර්භහන්තඹ 

ඳහරිරික අයක්ණ ඵරඳ්රවඹක් රඵහ  ත යුතු ක්රිෂඹහලිඹක් 

ගභගවඹනහ. 1997 ගර් සි  භධභභ ඳරිය ධිකහරිඹ ඹ ගත් 

ඳහරිරික අයක්ණ ඵරඳ්රවඹක් රඵහ ග න ක්රිෂඹහත්භක  ය ගභභ 

කර්භහන්තඹ, 2001 ර්ගේ සි  ශ්රීර රංකහ අගඹෝජන භණ්ඩරගේ 

ලිඹහ ඳදිංිත කර්භහන්තඹක් ගර භධභභ ඳරිය ධිකහරිගේ 

්කෙතහ හිත ශ්රීර රංකහ අගඹෝජන භණ්ඩරගඹන් නිකුත් කයන 

රද ඳහරිරික අයක්ණ ඵරඳ්රවඹක් ඹ ගත් ගභගතක් ක්රිෂඹහත්භක 

ගරහ තිගඵනහ. 

හභහනභ තත්ත්ඹන් ඹ ගත් භධභභ ඳරිය ධිකහරිඹ ඳරිය 

අයක්ණ ඵරඳ්රව නිකුත් කයනහ. ඹම් කර්භහන්තලහරහක් ශ්රීර 

රංකහ අගඹෝජන භණ්ඩරඹ  ඹ ත   ළනුණහ  ඳරක, අගඹෝජන 

භණ්ඩරඹ භඟින් තභයි ඳහරිරික අයක්ණ ඵරඳ්රවඹ නිකුත් 

කයන්ගන්. ඒ වහ භධභභ ඳරිය ධිකහරිගඹන් රඵහ  නු 

රඵන්ගන් ්කෙතහ - concurrence ්ක - ඳභණයි. ඒක 

අගඹෝජන භණ්ඩරගේ සිඹලුභ කර්භහන්තර  ඵරඳහන 

වනතික තත්ත්ඹක්. ගම් සිද්ධිඹ හර්තහ න සථහ න වි  

ඒ අකහයගඹන් තභයි ඵරඳ්රවඹ නිකුත් කය තිබුගණ්. නිකුත් කයන 

රද ඳහරිරික අයක්ණ ඵරඳ්රව ගේ ගකොන්ගද්සිර  නු ඒ 

කර්භහන්තඹ ඳත්හග න ඹනහද කිඹන කහයණඹත් ශ්රීර රංකහ 

අගඹෝජන භණ්ඩර ගේ ඳරක විඳයම් කිකටු භඟින් ඳරීක්හ කයනු 

රඵනහ.  

ගභහි ඵළවළය කයන ඳජරඹ වහ ඝන ද්රෝභ ගභන්න ගම් 

විධිඹ යි තිගඵන්ගන්. දිනක   ්භ කර්භහන්තලහරහ දශ ලගඹන් 

ඝන ව ර් 600   ිතංලින් රඵහ  න්නහ. දිනක  ඵළවළය කයන 

ඳජර ප්රඛභහණඹ හර්තහ නු දශ ලගඹන් ඝන ව ර් 550ක් 

ඳභණ ගනහ. ්භ ජරඹ ිළරිඳවදු කයරහ සිඹඹ  35ක් නළත ්භ 

කර්භහන්තලහරහ භඟින්භ බහවිතඹ   න්නහ. ඈතිරි ප්රඛභහණඹ 

තභයි මුදහ වළරීභ   ක යුතු කයන්ගන්. ඳවි්රව කිරීගභන් ඳරක 

අයක්ණ ඵරඳ්රව නුයි ඒ ක යුත්ත කශ යුතු න්ගන්. ගම් 

භඟින්  ඝන ඳ ද්රෝභ ජනනඹ න්ගන්  ගභන්න ගම් අකහයගඹන්. 

ඒ ඊඳුන් භඟින් නිකුත් න ඳද්රෝභ තිගඵනහ. ඒ හග භ දළ ළු, 

මු ද්රෝභ ග න ්නු රඵන බහජන, ඵළයේ, ගඳොලිතින්, කහඩ්ගඵෝඩ් 

ළනි ද්රෝභ හග භ නිසඳහදිත ත් ළරකම්ර ආතුශත  ගඹොදහ  නු 

රඵන  පුළුන් - cotton flock, ඳජර ිළරිඳවදු ඳද්ධතිඹ භඟින් 

ජනනඹ න භඩිති - sludges,  නිසඳහදිත ත් ළරකම්ලින් ඈත් 

කයනු රඵන ගකො ස වහ ප්රඛතික්ගේඳ න ත් ළරකම්. ගභළනි 

ඳද්රෝභ ගකො ස තිගඵනහ. සිගභන්ති නිසඳහදනගේදී ඊඳුන භඟින් 

දහරන යහඹනික ඳද්රෝභ ව ඒහ තළරුණු කඩදහසි ළනි 

ඳද්රෝභ ගවොේසිම් භහ භ භඟින් වදනික ඵළවළය කයනු 

රඵනහ. ඒ කර්භහන්තපුයගේභ තිගඵන ්ළනි ඳද්රෝභ ඵළවළය 

කිරීභ  රක් කයනු රඵනහ.  

මුලින්භ 17 න දහ ගම් ිළිතඵ ඳළිකණිේරක් රළබුණහ. 

ඳළිකණිේර රළබුණහභ  භධභභ ඳරිය ධිකහරිඹ 19 න දහ න වි  

ඳරිය නිරධහරින් ඹහ ඳරීක්ණ ක යුතු අයම්බ කශහ. ඒ නු 

ජර හම්ඳර  රඵහ  ළනීභ  ක යුතු කශහ. ඒ අන්න ප්රඛගද්ලගේත් 

ඉ  ඹම් ප්රඛභහණඹක් දුරිනුත් ඒ අදී ලගඹන් ඳරීක්ණ ඛ්යණ්ඩ 
ඳත්හග න ගිඹහ. ඒ හග භ ධිකයණඹ භඟිනුත් නිගඹෝ ඹක් 

රළබුණහ, ඳරීක්ණ හර්තහ රඵහ  ගදන්න කිඹහ.   

බීභ   න්නහ ජරගේ තිබිඹ යුතු පී්ච්  ගේ ප්රඛතිලතඹ 

හභහනභගඹන් 6.5ත් 6.9ත් තය. නමුත් විවිධ ගවේතන් භත 

දියිගන් විවිධ ප්රඛගද්ලර පී්ච්  ඹ  ගනස ගන්න පුළුන්. 
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ඳහර්ලිගම්න්තු 

ඊදහවයණඹක් ලගඹන් ඊතුරු ඳශහත  ත්ගතොත් රණ හිත 

ජරගේ ව හුණු  ේ හිත ජරගේ පී්ච්  ඹ ගනස. කිසිභ 

කර්භහන්තලහරහකින් ඳද්රෝභ ඵළවළය ගනොකය වුණත් සහබහවික 

ක්රිෂඹහකහරිත්ඹ තුිතත් ්ඹ ගනස ගන්න පුළුන්. ගම් 

ඳරීක්ණර මූලික යමුණක් වුගණ් ගම් විගලේෂිත 

කර්භහන්තලහරහ භඟින් නිකුත් න ඳද්රෝභ නිහ ගම් තත්ත්ඹ 

භතු වුණහද කිඹන කහයණඹ ඳරීක්හ කිරීභයි. ඒ නු ගම් න වි  

ධිකයණ නිගඹෝ ඹ නුත්, රළබුණු නිගඹෝ  නුත් භධභභ 

ඳරිය ධිකහරිඹත්, භ විදභහ වක්ණ වහ ඳතේ  කහර්ඹහංලඹ 

භඟිනුත් හම්ඳේ යග න ඳරීක්හ කයනු රළබුහ. භ විදභහ 

වක්ණ වහ ඳතේ  කහර්ඹහංලඹ 2013 ජූලි 30 න දහ අයම්බ 

කයරහ ග ෝසතු 16 න වි  ක්ගේ්රව නිරීක්ණ වහ හම්ඳේ ්කතු 

කිරීභ න් කශහ. ඳස හම්ඳේ 35ක්, කුඹුරු භඩ හම්ඳේ 106ක්, 

කුඹුරු අශ්රි ත ජර හම්ඳේ 52ක් රැස කය ඒහ විලසගේණඹ   

බහජන කයනු රඵනහ.  

ගභහිදී විගලේගඹන් ඳරීක්හ කය තිගඵනහ, ගම් 

කර්භහන්තලහරහ අශ්රි ත ්කතු කය  න්නහ රද ඳස හම්ඳරර 

ආති පී්ච්  ඹ ව ේගෂේට්, ක්ගරෝරීන්, නයිගපට්, කළේසිඹම් 

ඔක්යිඩ් ළනි රණර ප්රඛතිලතඹ. ගම් නිරීක්ණ නු, ඳස 

හම්ඳේ 35න් 24ක පී්ච්  ඹ 3ත් 5ත් තය ගරහ තිගඵනහ. 

ගභගේ පී්ච්  ඹ ඩු ම භ, ්ගවභ නළත්නම් අම්ලිකතහ ළඩි ම භ 

පුළුේ ප්රඛගද්ලඹක ඳළතිරිරහ තිගඵනහ. ඒ කිඹන්ගන් ගම් 

කර්භහන්තලහරහ අන්නගේ විතයක් ගනොගයි, ඉ  කිගරෝව ර් 

තුනක  ්වහ ප්රඛගද්ලර ඳහ ඒ අකහයගඹන් පී්ච්  ගේ 

ගනක් දකින්න රළගඵනහ. ඈදිරි කහරඹ තුශදී -ඉශෙ දින කීඳඹ 

තුශදී- න් හර්තහ නිකුත් කිරීභ  ඵරහගඳොගයොත්තු ගනහ. 

ද ගම් විහදඹ ඳළළත්ගන නිහ තුරු හර්තහක් වළමඹ  තභයි  

ගම් කරුණු  ඈදිරිඳත් කිරීභ  භහ දවස කගශේ.  

භහ ගභහිදී ඊත්හව කගශේ, ඵරඳ්රවඹ නිකුත් ගරහ තිගඵන 

අකහයඹත්, ඈන් ඳනහ තිගඵන ගකොන්ගද්සිත්, ්හි ධීක්ණ 

ක යුතුත්, ඒ හග භ  ත්තු ඳස හම්ඳරර තිගඵන තත්ත්ඹ  

ිළිතඵත් කරුණු ඳළවළදිලි කයන්නයි. ගම් ම්ඵන්ධගඹන් 

විදභහත්භක කයනු රඵන ඳරීක්ණලින් ඳසගේ රළගඵන තීන්දු 

නු, නි භන නු ඈදිරි ිළඹය  ළනීභ සිද්ධ ගනහ.  

මූරහනහරඪ  රු භන්ත්රී තුිකඹනි, ඒ හග භ, ති රු 

ජනහධිඳතිතුභහග  ප්රඛධහනත්ගඹන් ඳරක ගිඹ තිගේ ඳළළත්වුණු 

හකච්ඡහගේදී ඈතහ ඳළවළදිලි වන් කයරහ තිගඵනහ, ගම් 

ඳරීක්ණලින් තවවුරු ගනහ නම් ඒ කර්භහන්තලහරහ නිහ 

ඳසර ගම් තත්ත්ඹ ආති ගරහ තිගඵනහ කිඹරහ, ඒ 

කර්භහන්තලහරහ ගනත් තළනක  ග න ඹෆගම් තීන්දුක්  න්නහ 

ඵත්, ිකන් ඳරක ගභළනි කර්භහන්තලහරහ කර්භහන්ත ිළහිටුම භ 

වහ තිගඵන්නහ  ය කර්භහන්ත පුයර  ග න ඹන ඵත්. ඒ 

හග භ, ගභළනි කර්භහන්තලහරහ වහ නුභළතිඹ දීගම්දී 

විගලේගඹන් ගම් කහයණඹ ිළිතඵ රකහ ඵරහ, ඳරියඹ  

වහනිඹක් ගනොන අකහයගඹන් -ඒහ  treatment plants ගඹොදරහ, 

ඒ ගකොන්ගද්සි නු ක යුතු කයිකන්- ඒ කර්භහන්තලහරහ ිළහිටුම භ 

ඊිතතයි කිඹන  තීන්දුක , නි භනඹක  යජඹ ආවිේරහ 

තිගඵනහ.  

මූරහනහරඪ  රු භන්ත්රී තුිකඹනි, ්හිදී සිදු  ය ඹම් 

හනහන්ත ගදඹක් ිළිතඵ හර්තහ ගරහ තිගඵනහ. ඒ  ළන 

ඳරීක්හ කයරහ ඒ ිළිතඵ නිලසිතත නි භනඹක  ්න්න ඹම් කහර 

කහනුක්  ත ගනහ. යහඹනහ හය ඳරීක්ණඹක්  නිමු. 

භවය ඒහ තිගඵනහ ්ක දකින්, ගභොගවොතකින් ඳරීක්හ 

කයන්න ඵළරි. ඳරීක්හ වහ ගයෝගිඹකුග න් ගේ හම්ඳරඹක් 

 ත්ගතොත්, භවය ඳරීක්ණ ප්රඛතිපර විනහඩි  ණනක් තුශ රඵහ 

ගදනහ. භවය හර්තහ රඵහ ගදනහ දකින්. භවය හර්තහ 

දස වතකින් රඵහ ගදන සථහ තිගඵනහ. විදභහනුකර කශ 

යුතු ඳරීක්ණඹක ඒ ඒ සථහ ඳරක කශ යුතු තිගඵනහ. ඒ නිහ 

ගභහිදී ඒ අකහයගඹන් ක යුතු කිරීභ  සිදු ගනහ ඕනෆභ   

කි යුතු අඹතනඹක .  

වළඵළයි යතුඳසර ආති  ය ප්රඛලසනඹ ගභොකක්ද? යතුඳසරදී 

ඈතහභ හනහන්ත, කන හටුදහඹක සිද්ධිඹක් වුණහ. ඒ   පීඩහ  

ඳත්  ය ඳවුේර නහතින් , හිත ික්රවහදින්  යජඹක් වළමඹ  

ළඵවින්භ ිළ ගේ කන හටු, ගලෝකඹ ඳශ කයනහ. යජඹ 

භඟින් ඒ ඹ  න්දි ග ම භ වහත් ක යුතු කයනහ. ඒ හග භ 

ිළරිසිදු ඳහනීඹ ජරඹ රඵහ දීභ වහ භහඳෘතිඹක් ගම් න වි ත් 

ක්රිෂඹහත්භක ගරහ තිගඵනහ.  

මූරහනහරඪ  රු භන්ත්රී තුිකඹනි, භ  ගභහිදී විගලේගඹන් 

වන් කයන්න ලභ වුගණ් ගම්කයි. ද කථහ කයපු විඳක්ගේ 

භන්ත්රී රුන් ගභොනහද කිේගේ? ගම් ගඹෝජනහ ඈදිරිඳත් කයිකන් 

කථහ කයපු විඳක්ගේ ප්රඛධහන ංවිධහඹකතුභහ ගභොනහද කිේගේ? 

ගම් ගඹෝජනහගේ ගත්භහ වුගණ් ගභොකක්ද? 'තුය ඈේරපු 

ජනතහ  ඊණ්ඩ' කිඹන ්කයි. භභ විගලේගඹන් ්ක්ත් ජහතික 

ඳක්ඹ  කිඹනහ, කරුණහකය තභන්ග  ඈතිවහඹ භතක් 

කය න්න කිඹරහ. යතුඳසර සිද්ධිඹ හනහන්තයි; 

කන හටුදහඹකයි. ඒ ිළිතඵ කිසි තර්කඹක් නළවළ. වළඵළයි, ඒ 

සිදුම භ  ය තළන  කිගරෝව ර් කීඳඹක් ඔේගඵන් තිබුණු 

පු සකන්ද ඵ රන්ගද් ගභොකක්ද වුගණ්? [ඵහධහ කිරීභක්] 

තමුන්නහන්ගේ ඈන්න ගකෝ. භභ ඵහධහ කයන්න ගිගේ නළවළ ගන්. 

තමුන්නහන්ගේ දන්ගන් නළවළ ගන් ඈතිවහඹ. වග න ඈන්න. 

ඵ රන සගද් ගභොකක්ද වුගණ්? විජඹදහ ලිඹනහයච්ිත  ගභොකද 

වුගණ්? ජනතහ විමුක්ති ගඳයමුගණ් ගේ විජිත ගවේයත්  රු 

භන්ත්රී තුභහ දළන් ගම්  රු බහගේ ඈන්නහ. විජඹදහ ලිඹනහයච්ිත 

ගකොශම භගවේස්රවහත් ඊහවිගේ නීතිනයඹකු වළමඹ යි ක යුතු 

කගශේ. ්තුභහ ජනහධිඳති නීතින යංජිත් ගේසූරිඹ භවත්භඹහග  

කනිසඨ නීතින භවත්භඹහ. ්තුභහග   භ රසමුේර. ්තුභහ ්ගවේ 

ඈරහ ග නහහ ගකොශම . ්තුභහ ගඵොගවොභ ගවො  අහ. 

පු සකන්ද  ග න ගිඹහ  ඳසගේ, පු සකන්ගද් ඵ රන්ගද්දි 

්තුභහ ිකඹ ගිඹහ. ඒ ම්ඵන්ධ භයණ ඳරීක්ණඹ ඳළළත් යහ. ඒක  

inquest කිඹරහ කිඹනහ.   

තමුන්නහන්ගේ දන්නහද ඒක? Inquest ්කක් තිඹනහ. ඒක 

තිඹන්ගන් ඊහවිගේයි. ඒ, inquest ්ගක්දී භතු වුණු කරුණුයි. 

්තගකො  භභ භවහධිකයණගේ නඩුර  ගඳනී සිමඹහ. භහ 

කිඹන්ගන් ගඵොගවොභ කලින් සිදුම භක්. ්තගකො  ගභොකක්ද ඒ 

වදභ හර්තහගන් භතු වුගණ්? ඳවය දීභ නිහ ඈශ ආ  කළඩිරහ, 

ඈශ ආ  ගඳනවළේගේ ළදිරහ හුසභ  න්න ඵළරි ිකඹ ගිඹහ. ගඩි 

තඵහ භළරුහද? ්තළනදී ගභොනහත් ඈේරන්න ගිහින් භළරුහ 

ගනොගයි. ්ගවේ ඈරහ ග නහපු නීතින භවත්භඹහ ්තළනදී ඳවය 

දීභ  රක් ගරහ ිකඹ ගිඹහ. ඒක සිදු වුගණ් යතුඳසර  

කිගරෝව ර් කීඳඹක් ඇතින් තිගඵන බිඹ භ අනගේයි. 

්තගකො  යනිේ වි්ර භසිංව භවත්භඹහ තභයි බිඹ භ අනගේ 

්ක්ත් ජහතික ඳක්ගේ ංවිධහඹක. [ඵහධහ කිරීභක්] 

තමුන්නහන්ගේ දන්ගන් නළවළ. ්තළනදී තභයි ඒ ඳවය දීභ  රක් 

වුගණ්; ඳවයදීභ  රක් ගරහ ිකඹ ගිගේ. ඒ ඈතිවහඹ භතක නළවළ 

ගන්.  ඒක සිදු ගරහ දළන  ගකොච්චය කහරඹක්  ත ගරහද?  ඒක 

සිදු වුගණ්  1989 - 1990 කහනුගේයි. දළන  වුරුදු කීඹක්  ත 

ගරහද? ද ඒක භතක නළවළ. ඒ කහනුගේ ගභොකක්ද තිබුණු 

තත්ත්ඹ? ගභොනහත් ඈේරරහ ගනොගයි ිකනිරකන් භළරුගේ. 

ගභොනහත් ඈේරරහ ගනොගයි. හි ්ක තළනක, ක ත 

තළනක. ළලිභඩ ඳහරගම් ්ගවභ තභයි භශ සිරුරු තිබුගණ්. භභ 

කතය භ ඹන ගකො  Ranna bus stand ්ගක් නිර්ස්රව 

ගඵේගරන් ්ේරරහයි තිබුගණ්. දළන් ඒ  bus stand  ්ක මකක් 

නම කයණඹ කයරහ. තං ේර න යගේ ඈරහ ම්ඵරන්ගතො   

ඹන ගතක් භශ ිකනී තිබුණහ. භහ  ණන් කගශේ නළවළ. ගභොකද, ඒක 

465 466 

[ රු ඒ.ඩී. රකසිේ ගප්රඛේභජඹන්ත] 
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ිකනිස  තිගුණර  ඳ වළනි නිහ. රයිට් කණුර නිර්ස්රව ත් 

ගදක  ළ   වරහ, ගඵේර ඳළත්තක  කඩහ ළටුණු භශ ිකනී කීඹක් 

තිබුණහද? ඒ කහග  කහනුගේද? කහග  කහනුගේද? භතක් 

කයන්න. අර්.  ගප්රඛේභදහ ජනහධිඳතිතුභහ  ළන භහ දළක්කහ ජිත් 

ගප්රඛේභදහ භන්ත්රී තුභහ ඉගේ ගඳගර්දහ ගරොකු ගරොකු කථහ මකක් 

කිඹරහ තිබුණහ. භහ දළක්කහ ්තුභහ ඳත්තයර  කිඹහ තිගඵනහ, 

අසිඹහගේ අලසචර්ඹ ගනොගයි, ගන ගභොකක්ද කයන්න ඹනහ 

කිඹරහ. භහ කිඹනහ, ්තුභන්රහග  ඳහරන කහරඹ  ළන ගඳොඩ්ඩක් 

භතක් කයන්නඹ කිඹරහ.  

ිළ යුද්ධඹක් න් කයරහ තිගඵනහ. ිළ ය  ංර්ධනඹ 

කයරහ තිගඵනහ. ිළ ය   හභඹ ග නත් දී තිගඵනහ. ද 

තමුන්නහන්ගේරහග  ගේක්ක කණ්ඩහඹම් ඹහඳනගේ තය  

කයනහ. යගට් ඕනෆ තළනක ගිහින් රැසම ම් ඳත්නහ. ්දහ 

ගකොගවොභද ඡන්ද තිේගේ? ්දහ ජනහධිඳතියණර , යගට් 

නහ තඹ තීන්දු න භවහ භළතියණර  ඡන්ද තිේගේ 

ගකොගවොභද? ්ේටීටීඉ ඳහරන ප්රඛගද්ලඹ යජගේ ඳහරන ප්රඛගද්ලඹ 

ඹන ගම් ගදක තය ව ර් 500ක  No-Fire zone ්කක් තිගඵනහ. 

්ේටීටීඉ ්ක ්භ ඳහරන ප්රඛගද්ලර ඈන්න ජනතහ ගඳෝලිම් 

 සහ ඵසලින් ග ගනනහ. ඔවුන් ඵසලින් ඵසනහ. 

ඵළවළරහ ඳයින් ්නහ. ආවිේරහ ළ  ඳනිනහ. ඉ  ඳසගේ වමුදහ 

ඳරීක්හ කයනහ. ්ක ශෙ, ්ක ශෙ, ්ක ශෙ ඡන්ද ගඳොශේ 

50ක් විතය  වරහ තිගඵනහ. තභන්  දහශ ඡන්ද ගඳොශ  ගිහින් ඒ 

ජනතහ ඡන්දඹ ඳහවිච්ිත කශහ  ඳසගේ අඳහු ඒ ඹ ඵස ්ගක් 

න  හ ග න ඹනහ. දළන් ගම්ග ොේගරෝ නිදවස වහ හධහයණ 

භළතියණ  ළන කථහ කයනහ. ්දහ ඡන්ද 12න් ඳහර්ලිගම්න්තු 

භන්ත්රී රු බිහි වුණහ. ඡන්ද 12න් ගම් ඳහර්ලිගම්න්තු  භන්ත්රී රු 

අහ. ්දහ භළතියණ භහඳහය කයන්න වම්ඵ වුගණ් නළවළ. ඒ 

කහග  ඳහරනඹ තිගඵන ගකො ද? ඒහ සිඹේර භතක කයරහ, 

කිසි ගදඹක් සිදු වුගණ් නළවළ හග  තභයි ද ගභතළන  ආවිේරහ 

කථහ කයන්ගන්. ජරඹ ඈේරපු ජනතහ  ඊණ්ඩ දුන්නහ ලු. 

තමුන්නහන්ගේරහ දන්නහද, 2005 න ගකො  ගම් යගට් 

ජනතහග න් විදුලිඹ දීරහ තිබුගණ් සිඹඹ  46ක යි කිඹරහ. ද 

සිඹඹ  93ක  විදුලිඹ දීරහ තිගඵනහ, national grid ්ගකන්. ්දහ 

විදුලිඹ ජනනඹ කගශේ ගභ හගොට් කීඹද? ද ගභ හගොට් 3,350ක 

ධහරිතහක් තිගඵනහ. ්දහ යගට් ජන වනගඹන් ජරඹ දුන්ගන් කී 

ගදගනකු ද? ප්රඛතිලතඹ ඵරන්න. ඒත් සිඹඹ  42යි. ද සිඹඹ  

83ක  ඳහනීඹ ජරඹ රඵහ දීරහ තිගඵනහ.  

 
 රු ජිත් භහන්නේගඳරුභ භවතහ 
(ண்புகு அஜத் ன்னப்தபரு) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ඊ න්ඩහක්. 

 
 රු ඒ.ඩී. රකසිේ ගප්රඛේභජඹන්ත භවතහ 
(ண்புகு  .டி. சுசல் பதஜந்ெ) 

(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 

නිකම් කුණුවරුඳ කථහ කයන්න ්ඳහ. ඊ න්ඩහ කිඹන්ගනත් 

ය ක්. දළන්  ගම් ගඳන්න්න වදන්ගන්, ජරඹ ඈේරපු ජනතහ  

ඊණ්ඩ දුන්නහ කිඹරහයි. ඒක ගනොගයි ගභතළන සිද්ධ වුගණ්. සිද්ධ 

වුණ ගද් භහ කිඹහ ග න අහ. තමුන්නහන්ගේ ඔතළන හිමගේ 

නළවළ. භහ ගම් කිඹන්ගන් හර්තහ සිඹේරත් ්ක්කයි. දළන් ගම් 

ගද්ලඳහරන හසිඹක්  න්න  න් ඳහඨඹක්ගන් වදහ ග න 

තිගඵන්ගන්. දළන් ගම් කිඹන්න වදන්ගන් භහන හිිකකම් 

ඊේරංඝනඹ කිරීභක්  ළන. [ඵහධහ කිරීභක්] තමුන්නහන්ගේරහ  

භතක නළවළ, තමුන්නහන්ගේරහ අණ්ඩු ඳක්ගේ ඈන්න ගකො  ිළ 

භළතියණ කයපු වළම. ිළ  යන්ගන ඳන්ගේත් ඈන්න දුන්ගන් 

නළවළ. ්දහ -1993- දකුණු ඳශහත් බහ තුරු භළතියණඹ ගරහගේ 

ඳන්ගේ හි පු ිකනිරකන් ත් තමුන්නහන්ගේරහ ගඩි තඵරහ 

්ගරේහ.  ්දහ ඳශහත් බහගේ භව ආභතිතුභහ  ළඩ කයන්න 

දුන්ගන් නළවළ.  

්දහ ්ගවභ තත්ඹකුයි තිබුගණ්. රකප්රඛසිද්ධ ප්රඛළන්සිසකු- [ඵහධහ 

කිරීභක්] ප්රඛළන්සිසකු තුරුදන් කශහ. ්ගවභයි ්දහ ක යුතු කගශේ. 

්ගවභ ිළරික් තභයි නළත ඵරඹ  ්න්න වදන්ගන්. ගම් 

ග ොේරන්ග  ඈතිවහඹ ශරන්න ඵළවළ. ්දහ බිඹ භ, 

පු සකන්ගද් ඵ රන්ද කිඹන සථහනඹ යවක් ගනොගයි. ්දහ 

ගචෝදනහ ්ේර කයරහ ඊහවිඹ  ග නහපු තරුණගඹෝ  ඒ ඹග  

ප්රඛකහලනර ඒහ කිේහ. ඒ ඹග  ප්රඛකහලන කිගඹේහ.  ඒහගේදී 

තභයි ිළ දළන  ත්ගත් ගම් ග ොේරන් ධර්භ ච්ර ගේ ඹළේගේ 

ගකොගවොභද කිඹරහ. තමුන්නහන්ගේ ඒක දන්නහද?   

 
 රු ජිත් භහන්නේගඳරුභ භවතහ 
(ண்புகு அஜத் ன்னப்தபரு) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 

වළත්තෆ්ගක් කයපු ගද්ේ- 

 
 රු ඒ.ඩී. රකසිේ ගප්රඛේභජඹන්ත භවතහ 
(ண்புகு  .டி. சுசல் பதஜந்ெ) 

(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 

 ගඳොඩ්ඩක් ඈන්න. ඒකත් ඕනෆ නම් කිඹන්නම්. වළත්තෆ්ගක් 

තමුන්නහන්ගේ ඈඳදිරහත් නළති ආති. ඒකත් ඕනෆ නම් කිඹන්නම්.  

්ක ගච්න් ්ගක් දභරහ තභයි 125ක්, 200ක් ඊහවිඹ  

ග නහගේ.  ඒ විතයක් ගනොගයි, තවඩු  current  ්ක ේරරහ 

 වරහ,  වරහ භළගයන්න ළටුණහ  ඳසගේ ඒ තවඩු  දභරහ 

switch  ්ක දභරහ තිගඵනහ. ඒහ තභයි ඒ ප්රඛකහලනර තිබුගණ්. 

ඒ හර්තහ දත් තිගඵනහ. ගිහිේරහ ධිකයණගේ තිගඵන ඒ 

හර්තහ - වන්- ය ග න ඵරන්න. ිළ ඒ නඩු කයපු නිහ තභයි 

ගම්හ දන්ගන්. ්දහ නීතිනගඹෝ වඹ ගදගනක් ය  තවළයරහ ගිඹහ.  

 
 රු ජිත් භහන්නේගඳරුභ භවතහ 
(ண்புகு அஜத் ன்னப்தபரு) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 

ඳත්තයකහයගඹෝ. 

 
 රු ඒ.ඩී. රකසිේ ගප්රඛේභජඹන්ත භවතහ 
(ண்புகு  .டி. சுசல் பதஜந்ெ) 

(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 

ඳත්තයකහයගඹෝ ගනොගයි, නීතිනගඹෝ වඹ ගදගනක් ගිඹහ. 

ප්රිRන්ස ගුණගේකයත් තභ ්ගවේ ඈන්ගන්. ඕනෆ නම්, ගඳන් 

ව න්න. ආයි ගිගේ? නීතිනඹකු  නඩුක  ගඳනී ඈන්න ඵළරි 

වුණහ. භග  ඳසගනුත් අහ ගන්. තමුන්නහන්ගේ ඒක දන්නහද? 

ිළ ජනතහ විමුක්ති ගඳයමුගණ් ගනොගයි. ්තුභන්රහ ්ගවේ 

ඈන්නහ. ඉ  ඳසගේ 2004 ිළ න්ධහන  ළහුහ. ඒක ගනත් 

කථහක්.  

වළඵළයි, 1988-1989 කහරගේ ිළ ඊහවිගේ නඩුර  ගඳනී 

සිම නීතිනගඹෝ. ඳ ශෙ  ්න ඕනෆභ ගේහදහඹකඹකු ගනුගන් 

ිළ ගඳනී සිමඹහ. තරුණයින් ගනුගන් ගඳනී සිමඹහ. ගේ කුභහර් 

ගඳොන්නම්ඵරම් භවත්තඹහ, ගභොතිරහේ ගන්රු භවත්භඹහ, PTA 

්ක ඹ ගත් අපු නඩු ගනුගන් ඊතුගර් තරුණඹන්  ගඳනී 

සිමඹහ. රකභන්තියන් භවත්භඹහ ඒ ග ොේරන් දන්නහ. ඒ කහරගේ 

තභයි ිළ හිමගේ. ිළ නඩුර  ගඳනී සිමඹහභ ගේ ඳසගන් 

අහ. ්ගවභ තත්ත්ඹක් තභයි ්දහ තිබුගණ්. ද ෘත්තීඹ නිදව 

 ළන, ගම් සිඹේර  ළන කථහ කයනහ.  

මූරහනහරඪ  රු භන්ත්රී තුිකඹනි, ඒ නිහ භභ ගභහිදී 

ඈේලීභක් කයනහ. හනහන්ත සිද්ධිඹක්, කන හටුදහඹක 

සිදුම භක් සිද්ධ වුණහ. ඒ ජනතහ  ඳහනීඹ ජරඹ රඵහ ගදන්න ඕනෆ. 

ඒ ිළිතඵ ඳරීක්ණඹක් කයන්න ඕනෆ. ඒ ඳද්රෝභ ිළ ගරහ 

තිගඵන්ගන් ඒ කර්භහන්තලහරහගන් නම් ඒ වහ විකේඳ ළඩ 

ිළිතගශක  ඹන්න ඕනෆ. අණ්ඩු ඒ ිළිතඵ තීන්දුක් ය ග න 
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ඳහර්ලිගම්න්තු 

තිගඵනහ. ඒ ිළිතඵ ප්රඛලසනඹක් නළවළ. වළඵළයි, තමුන්නහන්ගේරහ 

ගම්ක දඩවභහ කය ග න  අණ්ඩු  ්ේර කයන ඔඹ ගචෝදනහ 

ඈතහභ හධහයණයි  කිඹන කහයණඹ භභ ගභහිදී වන් කයනහ. 

තමුන්නහන්ගේරහ  ්ගවභ කිඹන්න යිතිඹක් නළවළ. ඒ නිහ භභ 

ගභහිදී වන් කයන්ගන් ගම් කයන යහඹනහ හය ඳර්ගේණ 

සිඹේරත් ්ක්ක රළගඵන හර්තහන් නු ඒ ප්රඛගද්ලගේ ජනතහ  

ඳහනීඹ ජරඹ රඵහ ගදන්න යජඹ භඟින් ක යුතු කයනහඹ කිඹන 

කහයණඹයි. 

ඒ විතයක් ගනොගයි, ගම්ක ්ක සිද්ධිඹක්. දළන්  ම්ඳව 

දිසත්රිනක්කගේ ංර්ධනඹ ඵරන්න. ්ක  භකත් කහඳට් ගනොකශ 

ඳහයක් නළවළ.  ගකොන්ක්රී ට් ගනොකශ ඳහයක් නළවළ, ්ක  භකත්. 

ද සඹං රැකිඹහ ළඩ ිළිතගශ, දිවි නළඟුභ ළඩ ිළිතගශ ජනතහ 

තය  ග නිහිේරහ, ත්වළය දළමූ ත් ඹන්්රව ගඳගවකම්වේ 

අයම්බ ගරහ ඒ සිඹේර සිදු ගිකන් ඹනහ. ඒහ ක්රිෂඹහත්භක 

තිබුගණ් නළවළ. ත්වළය දභරහයි තිබුගණ්.  

ඒ නිහ   පීඩහ  ඳත් වුණු ඒ ජනතහ  වන රහ දීරහ 

ගේ යජඹ භඟින් ගම් ිළිතඵ නිළයදි තීන්දුක්  න්නහඹ කිඹන 

්ක භභ ගභහිදී ඈතහ ඳළවළදිලි වන් කයනහ.  

 
 රු රන්ත රගිඹන්න භවතහ 
(ண்புகு யசந்ெ அயகலன்ன) 

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 

මූරහනහරඪ  රු භන්ත්රී තුිකඹනි,  රු ජිත් භහන්නේගඳරුභ 

භන්ත්රී තුභහග  කථහගේදී ගඩි ඊණ්ඩඹක් ගඳන්නුහ.  රු සර් 

භන්ත්රී තුභහ ඒ ිළිතඵ යප්රඛහද ප්රඛලසනඹක් ගම්  රු බහ  

ඈදිරිඳත් කශහ. ඒ ිළිතඵ ඳරීක්ණඹක් කයන්න කිඹරහ ඔඵතුිකඹ 

නිගඹෝ ඹක් රඵහ දුන්නහ. ඒක  සිද්ධ වුගණ් ගභොකක්ද කිඹන ්ක 

ිළිතඵ කරුණහකය ගම් බහ දළනුත් කයන්න. ්ගවභ ගඩි 

ඊණ්ඩඹක් තිබුණහද, නළද්ද, කිේගේ තභඹක්ද කිඹන ්ක 

ඳළවළදිලි කයන්න.   

 
මූරහනහරඪ භන්ත්රී තුිකඹ 
(ெமயமெங்கும்  உரப்பனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

තභ භ  ඒ ම්ඵන්ධගඹන්- 

 
 රු රන්ත රගිඹන්න භවතහ 
(ண்புகு யசந்ெ அயகலன்ன) 

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 

ඒක තභඹක් නම් ඒ ගකො  වළන්හඩ් හර්තහගන් ඈත් 

කයන්න.  
 

මූරහනහරඪ භන්ත්රී තුිකඹ 
(ெமயமெங்கும்  உரப்பனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

 ඒ ම්ඵන්ධගඹන් හර්තහ භ  තභ රළබුගණ් නළවළ. 

රළබුණහභ ඈදිරිඳත් කයන්නම්.   
 

 රු රන්ත රගිඹන්න භවතහ 
(ண்புகு யசந்ெ அயகலன்ன) 

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 

වළභ ගදඹකදීභ ගම් හග  ඳට් ඳේ ගඵොරුභ තභයි කිඹන්ගන්.  

 
 රු ගයෝහිත ගේගුණර්ධන භවතහ (යහඹ වහ භවහභහර්  
භහතභතුභහ) 
(ண்புகு தஹெ அதபகுைலர்ென - துமமமுகங்கள், 

தநடுஞ்சமயகள் அமச்சர்)  

(The Hon. Rohitha Abeygunawardana - Minister of Ports 

and Highways) 

තභඹක් නම්  තභඹක් කිඹරහ කිඹන්න.  

 රු රන්ත රගිඹන්න භවතහ 
(ண்புகு யசந்ெ அயகலன்ன) 

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 

තභඹක්  නම් තභඹක්  කිඹරහ කිඹන්න. ්ගවභනම් ඒක 

වළන්හඩ් හර්තහගන් ඈත් කයන්න. තභඹක් නම් ඒක 

ඊහවිඹ  ලභ කයන ගදඹක්. ්ගවභ නම් ඊහවිඹ  ලභ 

කයන නඩු බහණ්ඩඹක් ්තුභහ ශෙ තඵහ  ළනීභ ිළිතඵ 

නීතභනුකර ක යුතු කයන්න. [ඵහධහ කිරීභක්] 

 
මූරහනහරඪ භන්ත්රී තුිකඹ 
(ெமயமெங்கும்  உரப்பனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ඒ හර්තහ රඵහ ගදන්න ක යුතු කයන්නම්.  

 
 රු ගයෝහිත ගේගුණර්ධන භවතහ  
(ண்புகு தஹெ அதபகுைலர்ென)  

(The Hon. Rohitha Abeygunawardana) 

්ගවභ ්කක් ග නහහද නළද්ද කිඹරහ කිඹන්න. 

ඳහර්ලිගම්න්තු ගකෝිළ කඩඹක් ගනොගයි. [ඵහධහ කිරීභක්] 

 
 රු රන්ත රගිඹන්න භවතහ 
(ண்புகு யசந்ெ அயகலன்ன) 

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 

 රු භන්ත්රී තුභහ, ගම්ක න ය බහක් කිඹරහ හිතහ ග නද 

කථහ කයන්ගන්? [ඵහධහ කිරීභක්] 

 
මූරහනහරඪ භන්ත්රී තුිකඹ 
(ெமயமெங்கும்  உரப்பனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

 රු නිගඹෝජභ ආභතිතුභහ. [ඵහධහ කිරීම්] 

 
 රු රන්ත රගිඹන්න භවතහ 
(ண்புகு யசந்ெ அயகலன்ன) 

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 

ගම් ිළිතඵ තීන්දුක් රඵහ ගදන්න. 

 
මූරහනහරඪ භන්ත්රී තුිකඹ 
(ெமயமெங்கும்  உரப்பனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

භභ ඒ  ළන ගොඹහ ඵරහ ක යුතු කයන්නම්. 

 
 රු රන්ත රගිඹන්න භවතහ 
(ண்புகு யசந்ெ அயகலன்ன) 

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 

ඔඵතුිකඹ ගම්  රු බහ කේ තිඹහ තීන්දුක් රඵහ ගදන්න. 

්ක්ගකෝ ්තුභහ  ප්රඛකහලඹක් කයන්න කිඹන්න, තභඹක් 

කිේගේ කිඹරහ.  

 
මූරහනහරඪ භන්ත්රී තුිකඹ 
(ெமயமெங்கும்  உரப்பனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ඈසගේරහ, භ  හර්තහ කයන්න ලභයි ගභොකක්ද තිබුගණ් 

කිඹරහ.  

 
 රු යණ ගුණර්ධන භවතහ  
(ண்புகு சை குைலர்ென )) 

(The Hon. Sarana Gunawardena)  

්තුභහ  ප්රඛකහලඹක් කයන්න කිඹන්න. 
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 රු රන්ත රගිඹන්න භවතහ 
(ண்புகு யசந்ெ அயகலன்ன) 

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 

නළත්නම් වළන්හඩ් හර්තහගන් ්භ ප්රඛකහලඹ ඈත් කයන්න. 

 
මූරහනහරඪ භන්ත්රී තුිකඹ 
(ெமயமெங்கும்  உரப்பனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

 හර්තහ රළබුණු ඳරක ගම් ම්ඵන්ධගඹන් ගම්  රු බහ 

දළනුත් කයන්නම්. ිළ විහදඹ ඈදිරිඹ  ග න ඹමු.  

 
 රු රන්ත රගිඹන්න භවතහ 
(ண்புகு யசந்ெ அயகலன்ன) 

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 

ඒ ම්ඵන්ධගඹන් දළනුත් කයන්න ගකොඳභණ ගරහ 

ඹනහද? 

 
මූරහනහරඪ භන්ත්රී තුිකඹ 
(ெமயமெங்கும்  உரப்பனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ගේ්රවධහරිතුභහ ගම් ම්ඵන්ධගඹන් භ  හර්තහ ඈදිරිඳත් 

කයන්න.  

ඉ ශෙ   රු විජිත ගවේයත් භන්ත්රී තුභහ කථහ කයන්න. 

 
[.බහ. 3.02] 

 
 රු විජිත ගවේයත් භවතහ 
(ண்புகு லஜெ தஹத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 

මූරහනහරඪ  රු භන්ත්රී තුිකඹනි, ළලිගේරිඹ, යතුඳසර 

ජනතහ ඈේලුගේ තුයයි. තුය කිඹන්ගන් වතවිතඹයි. වතවිතඹ 

ඈේරහ හි පු ජනතහ  තභයි ගම් අණ්ඩු ගඩි ඊණ්ඩ රඵහ 

දුන්ගන්. ඒක වං න්න ගදඹක් ගනොගයි. ඒක තභයි ආත්ත. 

යතුඳසර ජනතහ කහරඹක් තිසගේ මුහුණ දීපු වතත් ම භ  තිබුණු 

ආත්ත ප්රඛලසනඹ  ළන හකච්ඡහ කයන්න ගම් අණ්ඩුගේ 

ඵරධහරින්ග න් සථහන් ඈේලුහ. කන හටු  කරුණ ඒ 

වහ ලභ කයන භළදිවත්ම භ, හකච්ඡහ රඵහදීභ දහශ 

ආභතිරුන්ග න්, විඹබහය ආභතිරුන්ග න් සිදු වුගණ් නළවළ. 

යතුඳසර ජනතහ ඳක් ගේදගඹන් ගතොය ශ්රීර රංකහ නිදවස 

ඳක්ඹ, ්ක්ත් ජහතික ඳක්ඹ, ජනතහ විමුක්ති ගඳයමුණ ව 

විවිධ ගද්ලඳහරන ඳක්ර  යිති ඒ ප්රඛගද්ලගේ ජනතහ 

හනගේදී හකච්ඡහ භඟින් විඳුභක් රළගඵන්ගන් නළති නිහ 

තභයි ඊද්ගඝෝණ ක්රිෂඹහ භහර් ර  ගිගේ. ඒ ඊද්ගඝෝණ ක්රිෂඹහ 

භහර් ර  ඹද්දී ඔවුන්ග  තිබුණහ, ප්රඛධහන ඈේලීම් කිහිඳඹක්. ඒ 

ගන ගකො ත් ඒ ප්රඛගද්ලගේ ජනතහ ළක කශහ, ගභඹ  ඵරඳහන 

ප්රඛධහන ගවේතු තභයි ඒ අන්නගේ තිගඵන ගනිග්රKොස අඹතනඹ 

කිඹරහ.  

ගනිග්රKොස අඹතනඹ භඟින් ඳරියඹ  නිකුත් කයපු නයිට්රි ක් 

ආසිඩ් ඒ හග භ ේෆියුරික් ආසිඩ් නිහ ගම් තුයර අම්ලික 

 තිඹ ළඩි වුණහ කිඹන ළකඹ ඔවුන් තුශ තිබුණහ. ඒ නිහ 

ඔවුන්ග   ඳශමුළනි ඈේලීභ වුගණ් තහකහලික ගම් අඹතනඹ 

වන්න කිඹරහයි. නමුත් ගම් අණ්ඩු, ආභතිරු ්භ 

කර්භහන්තලහරහගේ ඳළත්ත  ත්තහ ිකක් ඒ කිසිභ වි කදී 

ජනතහග  ඳළත්ත  ත්ගත් නළවළ. ඒ කර්භහන්තලහරහගේ 

යිතිකහරුන් අයක්හ කශහ. ගම් යගට් රකප්රඛක  කළසිගනෝ 

භහඳහරිකඹන්ග  යිතිගේ තිගඵන ඒ අඹතනඹ අයක්හ කශහ 

ිකක් ජනතහග  ඳළත්ත  ත්ගත් නළවළ. ඒ නිහ තභයි 

හනගේදී ඒ ප්රඛගද්ලගේ ජනතහ  ඊද්ගඝෝණ ක්රිෂඹහ භහර් ර  

ඹන්න සිදු වුගණ්.  

දළන් ිළ ඳලසචහත් යතුඳසර හකච්ඡහ අයම්බ කයරහ 

තිගඵනහ. ගම් ඳලසචහත් යතුඳසර සිද්ධිඹ  ළන කථහ කයද්දී දළන් 

අණ්ඩු ඳළත්ගතන් පුන පුනහ කිඹනහ, "ිළ තුය දීරහ තිගඵනහ, 

ිළරිසිදු තුය දීරහ තිගඵනහ" කිඹරහ. ගිහිේරහ ඵරන්න. ගිහිේරහ 

වරිඹ  ඵළලුගොත් ඈතහ ඳළවළදිලි ගඳගනනහ, තහකහලික දීරහ 

තිගඵන ඒ තුය ිළිතඵත් ඵයඳතශ ප්රඛලසන තිගඵන ඵ. ඒ තුය 

 ළංකිලින් ්න තුය ගඳයහ  ළනීභ  ්ශහ තිගඵන රකදු ගඳගර්න 

කෆේර දුඹුරු ර්ණ න වළම ඒ ප්රඛගද්ලගේ ජනතහ ගඳන්නහ. 

කන්නිභවය ඳළත්ගත් තිගඵන තුය  ළංකි හුශෙ  ම සි ගරහ 

තිගඵනහ.  

කර  ගේරහ  තුය පුයන්ගන් නළවළ. ඒක තභයි ආත්ත 

තත්ත්ඹ. ඒ ආත්ත තත්ත්ඹ ගම් බහ  වරිඹ  හර්තහ 

ගන්ගන් නළවළ. තහකහලික තුය ගදන ්කත් ද ගන ගකො  

වරිඹහකහය සිදු කයරහ නළවළ. ඒ ජනතහ සථිය තුය ළඳයීභක් 

ඈේරහ සිමනහ. ඒ සථිය ජර ඳවරකකම් රඵහ දීගම්දී අණ්ඩු 

ගභොකක්ද ද කයන්ගන්? ජහතික ජර ම්ඳහදන වහ ජරහඳවන 

භණ්ඩරඹ හභහනභ ජනතහ  රඵහ ගදන අකහයගේ ජර 

ළඳයුභක් තභයි රඵහ ගදන්ගන්. ජහතික ජර ම්ඳහදන වහ 

ජරහඳවන භණ්ඩරගේ බහඳතියඹහභ ඈතහ ඳළවළදිලිභ 

කිඹනහ, භ  හසතු රුිළඹේ 17,900ක් ග න්න ගනහ, 

ඕනෆ නම් ඩු අදහඹම්රහභීන්  හරික ලගඹන් ග න්න 

වනඹක් ගදන්න පුළුන් කිඹරහ. ්ගවභ නළත්නම් භ මූලික 

ග ම භ රුිළඹේ 17,900යි. ඒකත් දුය නු ගනස ගනහ. ඒ 

කිඹන්ගන් 17,900  ළඩි ගන්නත් පුළුන්.  

ඈතින් ගම් ප්රඛගද්ලගේ ජනතහ ඵහුතයඹක් ඈන්ගන් සථිය 

රැකිඹහක් නළති ඹයි. භවය ඹ ගකොන්්රවහත් ඳදනභ ඹ ගත් 

භවය ගඳෞද් ලික අඹතනර ළඩ කයනහ. ්ගවභත් නළත්නම් 

තභන්ග  දු  හභන්ට් ්ගක් ළඩ  ගිහිේරහ ඒ වම්ඵ කයන 

අදහඹගභන් තභයි වතවිතඹ  ළ   ව  න්ගන්. ය තුහර ගරහ 

ගයෝවේ ත ගරහ ඈන්න ඒ ගයෝගීන්ග  වතවිත  ළ   ව  න්න 

තිඹහ ඒ ඹ  ලභ කයන ගඵගවත් මක  න්නත් ද ේලි 

නළතුයි ඈන්ගන්. ඈතින් ්ගවභ තත්ත්ඹක් තිගඵද්දී, " ගවන් 

ළටුණු ිකනිවහ  ග ොනහ නිනහ" හග  ගම් අණ්ඩු දළන් 

ගභොකක්ද කයරහ තිගඵන්ගන්? ේලිර  තුය  න්න 

තත්ත්ඹක් ආති කයරහ තිගඵනහ. 

ගම් අණ්ඩුගේ ඔශගභොට් ශ තීයණ නිහ, තභන්ග  ිත ගන් 

සහබහවික ගනොිකරගේ  ත්ත තුය මක ගනු  ේලිර  

තුය ගඵොන්න සිද්ධ න තත්ත්ඹක  ද ඒ ප්රඛගද්ලගේ ජනතහ 

ඳත්ගරහ තිගඵනහ. ගම් ප්රඛලසනඹ තභත් වරිඹහකහය විරහ 

නළවළ. ගභඹ  සථියහය ඊත්තයඹක් ගදනහඹ කිඹන ්ක , ඒ 

ප්රඛගද්ලගේ ජනතහ  ගනොිකරගේ තුය මක ගඵොන්න ගදනහඹ 

කිඹන ්ක  වතිකඹක් තභත්  අණ්ඩු ඳළත්ගතන් දීරහ නළවළ. 

ඉශෙ  ගම් සිද්ධිඹ ම්ඵන්ධගඹන්, විගලේගඹන් වමුදහ 

භළදිවත් ගරහ ගඩි තළබීම්, ඳවය දීම් සිද්ධ වුණහ  ඳසගේ භවත් 

අන්ගදෝරනඹක් ආති වුණහ. විවිධ ආභතිරු විවිධ තළන්ර විවිධ 

ප්රඛකහල නිකුත් කශහ. ඒ සිද්ධිඹ ිළටුඳ තුන්න ඳහර්ලසඹක් සිමඹහ; 

ඒ තුන්න ඳහර්ලසඹ ගඳපේ ගඵෝම්ඵ දභරහ  ළහුහ කිඹරහ ප්රඛකහල 

වුණහ.  රු නිභේ සිරිඳහර ද සිේහ ආභතිතුභහ ගම් 

ඳහර්ලිගම්න්තුගේදී කශ ප්රඛකහලගේදී ඳළවළදිලි කිේහ, තුන්න 

ඳහර්ල සගේ ඹ ගඩි තිඹරත් තිගඵනහඹ කිඹරහ. ්තුභහ ්ගවභ 

තුන්න ඳහර්ලසඹක්  ළන කථහ කශහ. අණ්ඩුගේ ආභතිරු 

කිඹනහ, ඒ ිළිතඵ න් ඳරීක්ණ තභත් ඈය ගරහ 

නළවළයි කිඹරහ; ඳරීක්ණ තභත් ගකරී ග න ඹනහඹ කිඹරහ. 

ඳරීක්ණ ගකරී ග න ඹනහඹ කිඹන  භන් නික් ඳළත්ගතන් 

විවිධ ඹ  භත ගචෝදනහ නෙනහ. ගම් ම්ඵන්ධගඹන් 

"ේලු   කිඹන්න ඕනෆ, ගම් ඹ   කිඹන්න ඕනෆ, ගම් ඹ 

තභයි ගභගවභ කගශේ" කිඹරහ ගචෝදනහ නෙනහ. ්ක ඳළත්තකින් 
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කිඹනහ, තභත් ඳරීක්ණ කය ග න ඹනහඹ කිඹරහ. නික් 

ඳළත්ගතන් ගචෝදනහ නෙනහ. තභත් ඳරීක්ණ ගකගයනහ නම්, 

තභත් ඳරීක්ණ ඈය නළත්නම් ේලු   කිඹන්න ඕනෆඹ 

කිඹරහ ගකොගවොභද න් නි භනඹක් ගදන්ගන්? ්තළනභ 

තිගඵනහ, ඳයසඳයඹක්. තභන්ග  ප්රඛකහලඹ තුශ තිගඵන 

ඳයසඳයඹත් ගත්ගයන්ගන් නළවළ, භවය ආභතිරුන් . ය 

කයපු ළරැද්ද, ඳයහධඹ, හවසික ක්රිෂඹහ ව න්න දළන් විවිධ 

ඹ  භත ගචෝදනහ නෙිකන්,  ගේ ේ කිඹිකන් ඈන්නහ. ්භ නිහ 

ිළ අණ්ඩු  ධහයණඹ කයනහ; භතක් කයනහ; දළන් ගම් 

ගේ ේ නතය කයන්න, ගම් ගේ ේ නතය කයරහ ඒ යතුඳසර 

ජනතහ  යුක්තිඹ ඈටු කයන්න, ඒ ිකඹ ගිඹ තරුණඹන් 

තුන්ගදනහ  යුක්තිඹ ඈටු කයන්න, ආත්ත ප්රඛලසනඹ  ඊත්තය ගදන්න 

කිඹරහ.  

හනගේදී ඒ ඊද්ගඝෝණඹ  කවුද භළදිවත් වුගණ්? ඒ 

ප්රඛගද්ලඹ නිගඹෝජනඹ කයන ආභතිරුද? නළවළ. ආභතිරු 

හකච්ඡහ ඳළළත් යහ. ඳළඹ  ණන් හකච්ඡහ ඳළළත් යහ. නමුත් 

ඊත්තය නළවළ. රෑ 8.00 න කේ නිගඹෝජභ ආභතිරු හකච්ඡහ 

ඳළළත් යහ. ගභොකක්ද ඊත්තයඹ? ජනතහ ඈේලීභක් කශහ,  

කර්භහන්තලහරහ තහකහලික වන්න කිඹරහ. පුළුන් වුණහද, 

්භ ඈේලීභ ඈටු කයන්න? කවුරුත් ඈටු කගශේ නළවළ. ගම් ප්රඛලසනඹ 

වින ගතක් කර්භහන්තලහරහ තහකහලි වන්න කිේහ. ඒ 

තීන්දු  න්න තිබුණහ. වළඵළයි ඒ තීන්දු  ත්ගත් නළවළ. ඒක  

බඹයි. ඒක  බඹ ආයි? ්ඹ භහතභහංල ගේකම්යඹකුග  

යිතිකහයත්ඹ තිගඵන factory ්කක්; රංකහගේ ඈන්න රකිළරි 

කළසිගනෝකහයඹකුග  factory ්කක්. ඒ කළසිගනෝකහයඹහ තභයි 

අණ්ඩු  ේලි විඹදම් කයන්ගන්. ඒහ යකින්න ඕනෆ. ඒහ 

යකින්න ඕනෆ නිහ තභයි යතුඳසර ජනතහ  ගඩි තඵන 

තත්ත්ඹ  ඳත් වුගණ්. ඒ අඹතනඹ රැක්කහ. ඒ භහඳහරිකඹහ 

රැක්කහ. ඒක තභයි අණ්ඩු කගශේ. ද න කේ ආභතිරු ගම් 

ප්රඛලසනඹ  වරිඹ  භළදිවත් වුගණ් නළවළ. ඒ ගඩි තළබීභ සිද්ධ වුණු 

දගේ ඊගද් කළබිනට් භණ්ඩරගේ රැසම භ තිබුණහ. ජර ප්රඛලසනඹ 

යගට් ප්රඛධහන ප්රඛලසනඹක්; වතත් ම ගම් යිතිඹ ිළිතඵ ප්රඛලසනඹක්. 

කළබිනට් භණ්ඩරඹ  හමූහික තීන්දුක්  න්න තිබුණහ. ඩුභ 

 ණගන් කළබිනට් භණ්ඩරඹත් තීන්දුක්  ත්ගත් නළවළ. 

හනගේදී කවුද භළදිවත් වුගණ්? අයක්ක ගේකම්යඹහ. සිවිේ 

ප්රඛලසනඹක  භළදිවත් ගන්න අයක්ක ගේකම්යඹහ  තිගඵන 

යිතිඹ ගභොකක්ද? ්ඹ යගට් සිවිේ ප්රඛලසනඹක්; ජරඹ ිළිතඵ 

ප්රඛලසනඹක්. මුේ සථහගේදී ජර ම්ඳහදන වහ ජරහඳවන 

ආභතියඹහත් භළදිවත් වුගණ් නළවළ. ජර ම්ඳහදන වහ 

ජරහඳවන ආභතියඹහග  ප්රඛකහලඹක්ත් දළක්ගක් නළවළ. වළඵළයි 

අයක්ක ගේකම්යඹහ ගභඹ  භළදිවත් වුණහ. ්තුභහ ජර 

ම්ඳහදන වහ ජරහඳවන ආභති ගනොගයි ගන්? ගකොගවොභද ඒක 

ගන්ගන්? කළබිනට් භණ්ඩරඹ තීන්දු  න්ගන් නළවළ. ආභතිරු 

තීන්දු  න්ගන් නළවළ. න්තිභ  ඒ ප්රඛලසනඹ යගට් වමුදහ ඳහරනඹක් 

දක්හ ග න ගිඹහඹ කිඹන ්ක තවවුරු වුණු, ගවො භ ඔේපු වුණු 

සථහක් වුණහ, අයක්ක ගේකම්යඹහ භළදිවත් ගරහ 

හකච්ඡහ ඳළළත්ම භ. අයක්ක ගේකම්යඹහ කළන 

හකච්ඡහ  තභයි භවය ආභතිරු, නිගඹෝජභ ආභතිරු ගිගේ. 

ඈතින් ඵරන්න ගකෝ ගරහ තිගඵන තත්ත්ඹ; යගට් තත්ත්ඹ? 

යගට් සිවිේ ඳරිඳහරනඹ බි ළමරහ යුදභඹ තත්ත්ඹක  ය  ඳත් 

ගරහ තිගඵනහ.  

්භ සිද්ධිගේදී භහධභගේදින්  ඳවය දුන්නහ. ්භ සිද්ධිඹ ඳ න් 

 න්න ගකො  ඈසගේරහභ  ළහුගේ භහධභගේදින් . 

භහධභගේදින්ග  කළභයහ යග න ගිහින් කුඩුඳට් ම් කශහ. භවය 

භහධභගේදින්ග  ගඵේගරන් ේරහ ග න ගිහින් රයිට් කණුර  

ගවේත්තු කයරහයි ඔවුන්   ළහුගේ. අණ්ඩුගේ නිගඹෝ ර  

්තළන  අපු වමුදහගේ නිරධහරින් ඵස ්ගකන් ඵළසගේභ ගඳොලු 

යග න. ගඳොලු යග න ්න්න වමුදහ  යිතිඹක් තිගඵන්ගන් 

ගකොගවේද? ගභොකක්ද ගම් යගට් තිගඵන නීතිඹ? ගභොකක්ද ගම් 

යගට් තිගඵන නිදව? ගම් යගට් නිදවක් නළවළ; නීතිඹක් නළවළ. 

වමුදහගේ නිරධහරින් හවගනන් ඵළසගේභ  සර ගඳොලු යග න. 

්ගවභ අපු වමුදහ නිරධහරින් ඈසය ගරහභ ඳවය දුන්ගන් 

භහධභගේදින් යි. ද තුන්ළනි ඳහර්ලසඹක්  ළන කථහ කයනහ. ඒ 

භහධභගේදින්  නිදවගේ තභන්ග  ක යුත්ත කය  න්න ඈඩ 

දුන්නහ නම් තුන්ළනි ඳහර්ලසඹ කවුද කිඹරහ ඡහඹහරඳලින් මුළු 

ය  භ, ගරෝකඹ භ ගවො  දළක  න්න තිබුණහ. ආයි ඒක 

ළහුගේ? ම දි රහම්පුර  ගඩි තිේඵහ. ම දි රහම්පුර  ගඳොලුලින් 

 ළහුහ. ්ගවභ කයරහ තභයි භහධභගේදින් ්තළනින් ඈත් කගශේ. 

ඒගකන්භ ගත්ගයනහ ගම් ඳවය දීභ ජනතහග න් වං න්න 

අණ්ඩු  වුභනහක් තිබුණු ඵ. ඒ වුභනහ නිහ තභයි භහධභ 

භඟින් ්ඹ ය   ඹන ්ක ළශළක් යගේ.  

 රු නිභේ සිරිඳහර ද සිේහ ආභතිතුභහ ්දහ ගම්  රු බහගේදී 

ගම් ිළිතඵ ඹම් ප්රඛකහලඹක් කශහ. ඒ ප්රඛකහලඹ තුිතන් ්තුභහග  

ඳළත්ගතන් ඹම් ඳළවළදිලි කිරීභක් කශහ. තුන්ළනි ඳහර්ලසඹක්  ළන 

කථහ කශහ; ගඳපේ ගඵෝම්ඵ  ළන කථහ කශහ; ගඩි තිේඵහ කිඹරහ 

කිේහ. ඒ හග භ ඳරීක්ණ ඳළළත්ගනහ කිඹරහත් කිේහ.  

දළන් ඳරීක්ණ තිඹනහ. භහන හිිකකම් ගකොිකගභන් කදහත් 

නළති තකවනිගේ -වදිසිගේ- ගම්ක  භළදිවත් වුණහ. ඒක ගවොයි. 

නමුත් ගභොකක්ද වුගණ්? ගකෝ, තභ හර්තහක් නළවළ. දළන් ගම් 

bullet ්ක  හර්තහක් ඈේරනහ. ගකෝ, යතුඳසර සිද්ධිගේ 

ඳරීක්ණ හර්තහ? දළන් ති  ණනක්  ත වුණහ. තභ ඒ 

හර්තහ නළවළ. ද ගම් විහදඹක් තිගඵන ගරහගේත් ගම් 

ඳහර්ලිගම්න්තු  ඒ හර්තහ අගේ නළවළ. ඳ දන්නහ ගයොගේන් 

චහනකග  භයණඹ ම්ඵන්ධ කරුණු ගොඹන්න ජනහධිඳති 

ගකොිකභක් ඳත් කශ ඵ. තිඹක් ආතුශත ඒ ිළිතඵ හර්තහක් 

ගදන්නම් කිඹරහ කිේහ. භවහනහභ තිරකයත්න භවතහග  

මුලිකත්ගඹන් කිකටුක් ඳත් කශහ. ගකෝ ඒ හර්තහ? ද න 

තුරු යගට් ජනතහ  ඒ හර්තහ ඈදිරිඳත් කගශේ නළවළ. ඕහ 

ප්රඛලසනර  ඊත්තය නළති වුණහභ, ප්රඛලසන කේ දභන්න,  තභන්ග  

ඒ භර්දනඹ ජනතහ ග න් න් කයන්න කයන ගඵොරු ගප්රඛෝඩහ. 

තභ ඒ ිළිතඵ නිළරැදි හර්තහක් ඈදිරිඳත් කය නළවළ. දළන් 

භගවස්රවහත් ඳරීක්ණ තිගඵනහ. ්ක ඳළත්තකින් භහන හිිකකම් 

ගකොිකභ ඳරීක්ණ ඳත්නහඹ කිඹනහ.  වරි පුදුභ ළගඩ්! 

නික් ඳළත්ගතන් වමුදහගනුත් ඳරීක්ණඹක් තිඹනහ. වමුදහ  

පුළුන් බභන්තය ඳරීක්ණඹක් තිඹන්න. ඒ ඳවය දීභ, ගඩි 

තළබීභ සිද්ධ කශ ්ක  වමුදහ නිරධහරින් නීති විගයෝධී විධිඹ  

ක යුතු කශහද, නළද්ද කිඹන ්ක ිළිතඵ ඳරීක්ණ කයන්න 

පුළුන්. නමුත් වමුදහ  යිතිඹක් නළවළ සිවිේ ජනතහග න් 

හක්ෂි කළන්න. දළන් ළලිගේරිඹ ජනතහ  සිතහසි ්හ 

තිගඵනහ, හක්ෂි ඈදිරිඳත් කයන්න   ගන්මුේර වමුදහ කවුය  

්න්න කිඹරහ.  

ගේ යගට් සිවිේ ඳහරනඹ ඹ ගත් ඳයහධ නඩුවිධහන 

ං්රKවගේ 108, 109  න්ති නු හක්ෂි විභන්න ඵරඹ 

තිගඵන්ගන් කහ ද? ්ක්ගකෝ ගඳොලීසිඹ , ්ගවභත් නළත්නම් 

ආභතියඹකු විසින් ඳත් කයන රද කිකටුක  ඒක කයන්න 

පුළුන්. ඒකත් කයන්න ඕනෆ විගලේ  ළට් නිගේදනඹක් භඟිනුයි. 

්ගවභ නළති වමුදහ  ඵළවළ සිවිේ ජනතහග න් හක්ෂි 

කළන්න. භ ලගඹන් දහචහයඹක් තිගඵනහ වමුදහගේ ඒ 

බභන්තය ඳරීක්ණඹ න් කයරහ ළඩිදුය ත් ගතොයතුරු රඵහ 

 ළනීභ වහ කිඹන ර්ථගඹන්ත් හක්ෂි ගදන ගර 

ජනතහග න් ඈේරහ සිමන්න. ්ගවභ නළති නිගඹෝ  කයන්න, 

සිතහසි ්න්න යිතිඹක් නළවළ. ්ගවභ යිතිඹක් තිගඵනහ 

කිඹරහ ිළිත න්නහ නම් ්යින්භ ඔේපු ගනහ යගට් තිගඵන්ගන් 

සිවිේ ඳහරනඹක් ගනොගයි වමුදහ ඳහරනඹක් කිඹරහ.   ගම්ක යගට් 

නීතිඹ, ගම්ක සිවිේ නීතිඹ කිඹරහ කවුරු වරි ිළිත න්නහ නම් භ  
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ගඳන්න්න ඳයහධ නඩුවිධහන ං්රKවගේ ඒක තිගඵන්ගන් 

ගකොගවේද කිඹරහ. ්ගවභ ්කක් නළවළ. වමුදහ ධිකයණඹ 

තිගඵනහ. වමුදහ ධිකයණඹ  පුළුන් වමුදහ නීතිඹ ඹ ගත් 

ක යුතු කයන්න.  වමුදහගේ බභන්තය නිරධහරිඹකු ගවෝ 

ගොේදහදුකු කයපු ළරැද්දක් ිළිතඵ ඳරීක්ණ කයන්න පුළුන්. 

්ගවභ නළති සිවිේ ජනතහ කළන්න වමුදහ  යිතිඹක් 

නළවළ. නමුත් ද සිද්ධ ගිකන් තිගඵන්ගන් ඒකයි. යතුඳසර 

ජනතහ, ළලිගේරිගේ ජනතහ ඒක  ගිගේ නළවළ.  ඔවුන් ඒක 

ප්රඛතික්ගේඳ කශහ. ඒ නිහ ්ඹ ළශකුණහ. ද අණ්ඩු 

වළසිගයන්ගන් ඒ විධිඹ යි.   

මූරහනහරඪ  රු භන්ත්රී තුිකඹනි, ගම් භහධභගේදීන්  ව 

හභකහව භළදිවත් වුණු ඊද්ගඝෝකඹන්  ඳවය ගදන්න, ගඩි 

තිඹන්න නිගඹෝ  කගශේ කවුද? ඒක ද න තුරු කවුරුත් 

කිඹන්ගන් නළවළ. ගඩි තිඹන්න නිගඹෝ  කගශේ කවුද? ඊතුගර් 

යුද්ධගේ ජඹ්රKවණඹ  නම් යිතිකහයගඹෝ ග ොඩක් හිමඹහ. 

්තගකො  කිේහ, "භභ තභයි නිගඹෝ  දුන්ගන්" කිඹරහ. 

"ග ෝඨහග  යුද්ධඹ" කිඹනහ; ගඳොත්  වනහ. ඒක  

යිතිකහයගඹෝ ඈන්නහ. යතුඳසර සිද්ධිඹ  නිගඹෝ  දීපු ගකනහ 

ගකෝ? ද න තුරු කිඹන්ගන් නළවළ "භභ තභයි නිගඹෝ  දුන්ගන්" 

කිඹරහ. ආයි ඵඹද? කිඹන්න ගකෝ, "භභ තභයි නිගඹෝ  දුන්ගන්, ඒ 

නිගඹෝ  දුන්ගන් වේ ගවේතු නිහ" කිඹරහ.  "තුන්ළනි ඳහර්ලසඹ 

භභ වඳුනහ  ත්තහ, ඒ තුන්ළනි ඳහර්ලසඹ ගභගවභ කශහ, ඒ නිහ 

තභයි භභ ගඩි තිඹන්න නිගඹෝ  කගශේ " කිඹරහ  ඒ නිගඹෝ  දීපු 

ගකනහ පුළුන් නම් ්ිතඹ  ආවිත් කිඹන්න. "තුන්ළනි ඳහර්ලසඹක් 

හිමඹහ, ඒ නිහ තභයි භභ නිගඹෝ  දුන්ගන්" කිඹරහ කිඹන්න. 

්ගවභ කිඹන්න නිගඹෝ  දීපු ගකනහ ්න්ගන් නළවළ.    ගන 

ගන කට්මඹ දභරහ කිඹනහ. ඒගකන්භ ඳළවළදිලියි ගභතළන 

නිගඹෝ  දුන්ගන් කවුද කිඹන ්ක.  

අයක්ක ගේකම්යඹහ ්ක ඳළත්තකින් ඒ දහශ වමුදහ 

භළදිවත් ම භ කශහ.  ඈේලීම් ඳරිදි වමුදහ ඳළත්ගතන් ඒ භළදිවත් ම භ 

සිද්ධ වුණහ. ඒ ිළිතඵ හකච්ඡහක් අයක්ක ගේකම්තුභහ විසින් 

කළහ තිබුණහ.  අයක්ක ගේකම්යඹහ ඒ හකච්ඡහ කළහ 

තිගඹද්දි සිද්ධිගඹන් ඳරක ඳලසචහත් යතුඳසර තත්ත්ඹ ඹ ගත් 

ඵළසිේ යහජඳක් ආභතියඹහ භහධභ වයවහ භහ  ත්තහ. 

 රු ආභතිතුභහ,  ගම්  රු බහ  කිඹන්න, ඔඵතුභහ භහ 

 ත්ගත් ගභොක  ද කිඹරහ. ඔඵතුභහ භහ  ත්ගත් භහධභගේදීන්  

ඳවය දීපු ්ක ද?  ඔඵතුභහ භහ  ත්ගත්  ඒ හිංක ජනතහ   

ගඩි  තිඹපු ්ක ද? ්ක ඳළත්තකින් ඵළසිේ යහජඳක් ආභතියඹහ  

භහ  ත්තහ. ගනක් ඳළත්ගතන් අයක්ක ගේකම්යඹහ  වමුදහ 

ඹළේහ.  ගභොකක් ද ගම් ඳයසඳයඹ? ගභොකක් ද ගම් ජයභයඹ? ගම්ක 

ආතුගශේ ජයභයඹක් ද? ගම්ක  අණ්ඩු බභන්තයගේ ආති වුණ 

ජයභයඹක් ද, ඳ රළවිේරක් ද?   ඒක ගත්රුම් කය  න්න ගම් යගට් 

ජනතහ  ලභයි.  ගභොකද,  භහ  න්ගන් ළරැද්දක් කශහ නම් 

ගන්;  ළරැද්දක් කයපු හින්දහ ගන්. ්ගවභ  නම් භහ  ත්ගත්  

භහධභගේදීන්  ඳවය දීපු හින්දහ ද? ඒ නිගඹෝ ඹ දීපු හින්දහ ද? 

්ගවභත් නළත්නම් ගඩි තිඹන්න  කිඹහ නිගඹෝ ඹ  දුන්ගන් තභන් 

නිහ ද  භහ  ත්ගත්? ඒක දළන  න්න  කළභළතියි, ගම්  රු 

බහ   ව  ගම් යගට් ජනතහ. ්ගවභ නළත්නම් කවුද නිගඹෝ  

දුන්ගන් කිඹන ්ක  ගම් යගට් ජනතහ  ඳළවළදිලි කශ යුතු 

ගනහ. ්ගවභ   කීභ බහය  ත්ත කට්මඹ  ළන ඳ දන්නහ. 

කටුනහඹක සිද්ධිගේදි  ඒ ගඩි තළබීභ ම්ඵන්ධගඹන් ගඳොලීසිඹ 

  කිඹන්න ඕනෆ කිඹරහ ්ක  සිම ගඳොලිසඳතියඹහ    කීභ 

බහය  ත්තහ. ඒ ගරහගේ හි පු ගඳොලිසඳතිතුභහ, ඵහරසූරිඹ 

භවත්භඹහ   කීභ බහය  ත්තහඹ කිඹහ භවත් අන්ගදෝරනඹක් ආති 

වුණහ.   කීභ බහය  ත්තහ   ඳසගේ දුන්නු දඬුභ ගභොකක් ද? ති 

ගදකයි විේහභ ඹන්න හිමගේ.   කීභ බහය  ත්ත 

ගඳොලිසඳතියඹහ   බ්රකන්රගේ තහනහඳතිකභ දුන්නහ. න්න දීපු 

දඬුභ. ්ළනි  ඈතිවහඹක්  ගම් අණ්ඩුගේ  තිගඵනහ. ්ළනි 

තත්ත්ඹක් ඹ  ගත් තභයි  ද ගම්ක  ණ දුන් ්ක්ගකනහ  

තභත් ගවිතදයවු  ගනොකය සිමන්ගන්.  

ඳරක ගිඹ කහරගේ රකහන්ත -චන්ද්රෝගේඛ්යහ  සිදුම ගම්දී  ඳ 

දළක්කහ,  වුරුදු  ණනක් ගිහිේරහ හනගේ ඒ සිද්ධිඹ    

කිඹන්න   ඕනෆ ගඳොලිස නිරධහරින්  දඬුම් රළබු ණු ඵ. ළයදි 

ගද්ලඳහරන නිගඹෝ  ිළිතඳදින්න ගිහිේරහ න්තිභ  භහරුගේ 

ළග න්ගන් ය  ගඳොලීසිගේ යහජකහරිඹ කයන ඳවශ නිරධහරින්. 

වළඵළයි තභ ගම්ක  ණ දීපු ඹ නිදළේගේ කිඹහ  රකහන්ත 

භවත්භඹහභ කිඹනහ. දත් සිද්ධ ගන්ගන්  ඒක. වළඵළයි  කදහ 

ගවෝ දක  ගම් ගඩි තළබීභ කයපු  වමුදහගේ ඳවශ නිරධහරින්   

දඬුම් විඳින්න   සිද්ධ ගනහ.  වළඵළයි, ණ දීපු ්ක්ගකනහ ය  

විධිඹ භ වළං   ග නහ.  ්තළන තභයි ඵයඳතශ ඳයහධකහයඹහ 

ඈන්ගන්. ළඵෆ විත්තිකරුහ ණ දීපු ගකනහයි. ළඵෆ විත්තිකරු හ 

ගම් යගට් ජනතහ දළන  ත යුතුයි. ළඵෆ විත්තිකහයඹහ  විත්තිඹ 

ඈදිරිගේ හක්ෂි ගදන්න කළන්න  ඕනෆ. තභත් ඒ ිළිතඵ 

කිසිගක් ත් ඩංගු  ය ග න නළවළ. කවුද ත් ඩංගු  ය 

ග න තිගඵන්ගන්? ්ක්ගකගනක් කිඹන්න.  ගම් ළලිගේරිගේ  

ගඩි තළබීගම් සිද්ධිගේ  ළකකරුන් කිසි  ගකගනක් ඊහවිඹක  

ඈදිරිඳත් කයරහ,  ගභොවුන් තභයි ගඩි තිේගේ කිඹරහ කිඹහ 

තිගඵනහ ද? තභ ්ගවභ ඈදිරිඳත් කයරහ නළවළ.  අණ්ඩු ගම් 

ඊත්හව කයන්ගන්   ආත්ත,  ංක ඳරීක්ණඹක් තිඹරහ, ගම් 

ිළිතඵ හධහයණ ඳරීක්ණඹක  ගිහිේරහ ගභොවුන්  දඬුම් 

ගදන්න ගනොගයි කිඹන ්ක  ්තළනින්භ ගේනහ. නළත ගභළනි  

සිදුම ම්  සිදු ගනොගන්න ක යුතු කිරීභ  ංක ඊත්හවඹක්  

තිගඵනහ  නම් අණ්ඩු ඳළත්ගතන්  ප්රඛභහද ම  ගවෝ   කයන්න  ඕනෆ 

කයන්ගන් ඒ  කහයණහයි.  නමුත් ්ගවභ ්කක්  නළවළ.  

භහන හිිකකම් ගකොිකගම්  බහඳතිරිඹ  නනීදන්  ිළේගේ 

25 ගනි දහ  රංකහ  ්නහ. ගම් අණ්ඩු දළන් ගභොකක් ද කය 

තිගඵන්ගන්? අණ්ඩු තර්කඹක් වදහ දී තිගඵනහ. ඊතුගර් ර්ධ 

ිකලි රි ඳහරනඹ ග න ඹන්ගන්  ගකගවොභ ද කිඹන ්ක  දහශ  

ඊදහවයණඹ ද දකුගණන් ඳඹහ තිගඵනහ.  නනීදන්  ිළේගේ  

ද තර්කඹක් ආති ගනහ.  වමුදහගේ ගොේදහදුන්  ගඵෝධි පජහ 

ඳත්න්න, වමුදහගේ ගොේදහදුන්    කන්න ගඵොන්න ගදන්න, ඒ 

ඹ  ගනුගන් අශීර්හද කයන්න තභන්ග  දවඩිඹ භවන්සිගඹන් 

ඈඳළය  මුදේ   ඳරිතභහ  කශ ජනතහ   ගම් විධිඹ  භහනුෂික 

ගර ගඩි තිඹන්න  නිගඹෝ  දුන්නහ  නම්,  අණ්ඩුගේ නිගඹෝ  

භත  වමුදහ ගම්  විධිඹ  වළසිරුණහ නම් ඊතුගර් ජනතහ තය 

ගකොගවොභ වළසිගයන්න  ආත් ද කිඹන තර්කඹ  ද ගම්  අණ්ඩු 

ඊදවයණඹක් දීරහ තිගඵනහ. ඒක දළන් නනීදන් ිළේගේ   

තභන්ග  රිගඳෝට් ්ක   ඈතහ ඳවරකගන්   ්කතු කයන්න තිගඵන  

ලුත් කරුණක් විතයයි. ඒක  ්කතු කයන්න  තිගඵනහ 

්රKෆන්ඩ්ඳහස  සිද්ධිඹ.  කවුද ගම් ජහතභන්තය කළම භ  කය  න්ගන්? 

කවුද භහන හිිකකම්  ඊේරංඝනඹ කයනහ කිඹන ්ක  ගරෝකඹ  

තවවුරු කය ඔේපු  කයන්ගන්? ඒක විඳක්ඹ ද කයන්ගන්?  

විඳක්ඹ  ගම්ක දඩවභහ කය ග න ගද්ලඳහරන හසි  න්න ඕනෆ 

නළවළ. ්ගවභ ඕනෆ නම්, ආයි ඔඵතුභන්රහ ඒක  සථහ 

ගදන්ගන්? විඳක්ඹ ගම්ක දඩවභහ කය ග න ගද්ලඳහරන හසි 

 න්නහඹ කිඹහ දළන් විඳක්ඹ   ඵණිනහ.  

 
මූරහනහරඪ භන්ත්රී තුිකඹ 
(ெமயமெங்கும்  உரப்பனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

 රු භන්ත්රී තුභනි, ඔඵතුභහ  ත විනහඩිඹක කහරඹක් 

තිගඵන්ගන්. 

 
 රු විජිත ගවේයත් භවතහ 
(ண்புகு லஜெ தஹத்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 

ඔඵතුභන්රහ කිඹනහ, විඳක්ගේ ඳ ගද්ලඳහරන හසි 

 න්නහඹ කිඹහ. ආයි හසි  න්න ඈඩ ගදන්ගන්? ඒක 
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ඳහර්ලිගම්න්තු 

ඔඵතුභන්රහග  ගභෝඩකභ ගන්. ඒක ඔඵතුභන්රහග  ළයදි 

බහවිතහ ගන්.  ද නනීදන් ිළේගේරහ ගම් සිද්ධිඹ ඳහවිච්ිත කය 

ග න ගේ යගට් භහන හිිකකම් ඊේරංඝනඹ කයනහඹ කිඹන  

ගචෝදනහ ඳ  ්ේර  කයනහ. 

ඒ ්ේර කයන්න  ලභ කයන ඈන්ධන ඳඹහ තිගඵනහ;  

ඳහය කඳරහ තිගඵනහ. ආත්ත භ  ත්ගතොත්, ද න තුරු ගම් 

ප්රඛලසනඹ  විඳුම් දීරහත් නළවළ.  ප්රඛලසන ආති කයනහ. ප්රඛලසන ආති 

කයරහ, ඉශෙ  විඳුම් ඳසගේ ඹනහ. ඒක තභයි ගම් අණ්ඩුගේ 

ගඳොදු මූර ධර්භඹ ගරහ තිගඵන්ගන්. ගකෝ දළන් ය ංගේදී 

නහඹකඹහ? ංගේදී නහඹකඹහග  ඳංගච්න්ද්රීනඹ නිර්වින්දනඹ 

ගරහද? හිරිළමරහද? ගකෝ, ංගේදී නහඹකඹහග  ඳපු ඊණු 

න්ගන් නළද්ද? හිංක ශිභඹන්  ගඩි තඵරහ භයණගකො , 

තුය ඈේල ජනතහ  ගඩි තඵන ගකො  ංගේදී නහඹකඹහග  

ඳංගච්න්ද්රීනඹ හිරිළමරහද? ආයි, ඒහ ළඩ කයන්ගන් නළද්ද?  ද ඒ 

ප්රඛලසනඹ යගට් ජනතහ  තිගඵනහ. ද ළලිගේරිඹ ජනතහ  

ලභ කයන තුය මක ගදන්න  ඵළරි වුණහ. ඔවුන්  දුන්ගන් ගඩි 

ඊණ්ඩයි. වළඵළයි, තභන්ග  ඳළ වුන්  ගඵෝර  වන්නත් 

අයක්හ ගදන ගම් අණ්ඩු, ඳළ හ  ගඵෝර  වන්න අයක්හ 

ගදන ගම් අණ්ඩු, තුය ඈේල යතුඳසර ජනතහ  -

ගකොේරන් - ගඩි තළබුහ. ඒ නිහ ගම් භර්දනඹ වහභ නතය 

කයරහ අණ්ඩු දළන්ත් වරිඹ  සථීය විඳුභක් ගදන්න; ඒ 

ප්රඛගද්ලගේ ජනතහ  ගනොිකගේ තුය රඵහ දීභ ම්ඵන්ධගඹන් 

සථීය ඊත්තයඹක් ගදන්න; ඒ හග භ ගභළනි ඳරිය විනහලඹන්, 

ඳරිය වහනි සිදුම භ ශක්හ  න්නත් වහභ ක්රිෂඹහත්භක න්න; 

ගඵොරු ගේ ේ නත්රහ  යතුඳසර ්භ ජනතහ  යුක්තිඹ ඈටු 

කයන්නඹ කිඹරහ ඈේරහ සිමිකන් භහ නිවඬ නහ.  

 
[.බහ. 3.22] 

 
 රු ර්ෂකසභන් ඹහඳහ ගේර්ධන භවතහ (අගඹෝජන 
ප්රඛර්ධන භහතභතුභහ) 
(ண்புகு யக்ஷ்ன் ப்ப அதபலர்ென - முெலீட்டு 

ஊக்குலப்பு அமச்சர்) 

(The Hon. Lakshman Yapa Abeywardena - Minister of 

Investment Promotion) 

මූරහනහරඪ  රු භන්ත්රී තුිකඹනි, ද දින ඈදිරිඳත් කය තිගඵන 

බහ කේ තළබීගම් ගඹෝජනහ  දහශ යතුඳසර සිද්ධිඹ 

ම්ඵන්ධගඹන් න විහදඹ ගනත් යමුණක  ගඹොමු කිරීභ 

වහ දළඩි ඊත්හවඹක් තිගඵන ඵ ගඳගනනහ. ගභොකද, ගම්  රු 

බහගේ සිමන ඳත්, ගම් භහජගේ ඕනෆභ ගකගනකුත් ිළිත න්නහ 

කහයණඹක් තභයි,  යතුඳසර සිද්ධිගේ දී ගඩි තළබීභ වම්ගඵන් 

සිදු  යක් කිඹන ්ක.  ගභොකද, ගම් සිද්ධිගේ දී  ජනතහ භීතිඹ  

ඳත් කයන්න , ්ගවභ නළත්නම් ජනතහ ඝහතනඹ කයන්න  

කිසිභ ගකගනක් ළරරකම් ව ත ක්රිෂඹහ කගශේ නළවළ. නමුත් ගම් 

 රු බහගේ භහතෘකහ කයග න තිගඵන්ගන්, "තුයර  ඊණ්ඩ" 

කිඹන ්කයි. දළන් ඒක තභයි භහතෘකහ. ්තගකො  භ ත් 

ප්රඛලසනඹක් වන්න  තිගඵනහ. ගප්රඛේභකීර්ති ද ේවිස, විජඹ 

කුභහයතුං , ගද් ඵණ්ඩහය ගේනහයත්න ඹන ඹ  ගඩි තළබුගේ 

ගභොනහ ඈේරරහද?  ඒ ඹ  ගඩි තළබුගේ ය ශ කයරහද?  ඒ 

 ළන භහ  ත්ගත් කවුද? කවුරුත් භහ  ත්තහද?  ගේ තින් 

ගභගවභ යදක් සිදු වුණහඹ කිඹරහ රහේ කහන්ත හි පු භන්ත්රී තුභහ 

කිේහ ිකක්, ගම් සිමන භන්ත්රී යගඹක් වරි, නහඹකගඹක් වරි, 

කවුරු වරි ගම් භහජගඹන් භහ  ත්තහද? ඒහ ළරරකම් ව ත 

කශ ඝහතනයි. නමුත් ගම්හ වම්ගඵන්  සිදු වුණු ඝහතනයි. ිළ 

නුභත කයන්ගන් නළති සිද්ධිඹක් සිදු වුගණ්; හනහන්ත 

සිද්ධිඹක් සිදු වුගණ්; හනහන්ත කහයණඹක් සිදු වුගණ්. ඒ 

කහයණඹ සිදු වුණු අකහයඹ ිළිතඵ කථහ කයරහ ළඩක් නළවළ. 

නමුත් ංක කිඹනහ නම් ගම් සිද්ධිගේ දී  ිකනිරකන් ඝහතනඹ 

කයන්න යජඹ  වුභනහක් තිබුගණ් නළවළ. ිකනිරකන් පීඩහ  ඳත් 

කයන්න ගම් යජඹ  වුභනහක් තිබුගණ් නළවළ. ගභොකද, ගම් 

යගට් භවජනතහ රැක  ත් වමුදහ , භවජනතහ  අයක්හ දුන් 

වමුදහ , ඵළරි කහරගේ වතවිත පජහ කශ වමුදහ , ිකනිරකන් 

ඝහතනඹ කයන්න ළරරකම් ව ත ක යුතු කයන්න කිසිභ 

වුභනහක් තිබුගණ් නළවළ. ගම් ඵ ඔඵ, ිළ කවුරුත් ිළිත න්න  

ඕනෆ. ගම් හග  ය ශඹක් ගරහගේ දී භවය ගරහ  ිළ 

ගනොහිතන ගදඹක් භතු ගරහ සිද්ධ න්න  පුළුන්. ගභතළන 

සිද්ධ වුගණ් ඒකයි. නමුත් යජඹක් වළමඹ   ගම්  රු බහගේ හි පු 

නිගඹෝජභ ආභතිරුන්, ඒ හග භ දිහඳතිතුභහ, අයක්ක 

ගේකම්තුභහ ඹන ගම් ඹ සිඹලු ගදනහ විමන් වි  ගම් ප්රඛලසනඹ 

ම්ඵන්ධගඹන් හකච්ඡහ කශහ. ගම් සිද්ධිඹ සිදු වුණු දගේ 

අයක්ක ගේකම්තුභහ භෙ ඳළළති  හකච්ඡහගේ දී ්තුභහ ගම් 

කර්භහන්තලහරහ වන්න තීන්දු කයරහ තිබුණහ. ්ගේ තිබිඹදී 

තභයි ගම් හනහන්ත සිද්ධිඹ ආති වුගණ්.  

මූරහනහරඪ  රු භන්ත්රී තුිකඹනි,  1978  භව ගකොශම 

අර්ථික ගකොිකන් බහ ඳනත ඹ ගත් තභයි අගඹෝජන 

භණ්ඩරඹ ිළහිග ේගේ. ගම් අගඹෝජන භණ්ඩරඹ ිළහිග ේහ  

ඳරක කර්භහන්තලහරහ ආති කගශේ අගඹෝජන භණ්ඩර භිකඹ තුශ 

ඳභණයි. ක ර්භහන්තලහරහර  නුභළතිඹ දුන්ගන් අගඹෝජන 

භණ්ඩර භුිකඹ තුශ ඳභණයි. නමුත් 1993 කහනුගේ දී 

අගඹෝජන භණ්ඩර භිකඹ  ිළමන් ගම් කර්භහන්තලහරහ ආති 

කයන්න  යඹක් දුන්නහ. ඒ යඹ ිළ  තභයි භවය 

කර්භහන්තලහරහ අගඹෝජන භණ්ඩර භිකඹ  ිළමන් ආති වුගණ්. 

හභහනභගඹන් අගඹෝජන භණ්ඩර භිකඹ තුශ වුණත්, අගඹෝජන 

භණ්ඩර භිකගඹන් ිළ  වුණත්  කර්භහන්තලහරහ ආති කයන්න  

භව ගකොශම අර්ථික ගකොිකභ ඹ ගත් තිබුණු අගඹෝජන 

භණ්ඩරඹ  ඒ  කීභ තිගඵනහ. ඒ නිහ ගම් ඵරඳ්රව රඵහ දීභ  

්ර භ ගදකක් නු භනඹ කයනහ.  

්කක් තභයි, අගඹෝජන භණ්ඩරගේ සථහිළත 

කර්භහන්තලහරහක් නම්, අගඹෝජන භණ්ඩරඹ  නුඵද්ධිත 

ඳරිය ඒකකඹ භඟින්  ඒ වහ  න ්ර භගේදඹන්, ඒ නීති-රීති  

නු කර්භහන්තලහරහ ඳත්හග න ඹහභ වහ යඹක් රඵහ 

දීභ. ්ගවභ ය රඵහ  ගදනගකො  භධභභ  ඳරිය ධිකහරිගේ 

්කෙතහක් රඵහ  ළනීභත් සිද්ධ ගනහ.  1994  භහර්තු  07ළනි 

දින, ඳනගත් 16ළනි  න්තිඹ ඹ ගත්  හභහනභ නීතිඹ  නු 

household and industrial category ්ක ඹ ගත් ත් ළරකම් 

නිසඳහදනඹ කිරීභ වහ  ගම් කර්භහන්තලහරහ ඳත්හග න 

ඹහභ  යඹක් දුන්නහ. ඒ ය දීගභන් ඳරක 1994 

ළේතළම්ඵර් 20ළනි දහ ඒ අගඹෝජකඹහ අගඹෝජන භණ්ඩරගඹන් 

ඈත් වුණහ. ්ගවභ ඈත් ගරහ, 1994 ග ෝසතු 03 දයන  

ලිිළගඹන්  ඈේලීභක් කයිකන්  ගනිග්රKොස  කිඹන භහ භ භඟින්  

ඔහු ගම් කර්භහන්තලහරහ  ක්රිෂඹහත්භක කශහ. 1995  ජනහරි 

12ළනි දහ ගම්  නුභළතිඹ ඈත්  කයරහ දුන්නහයින් ඳරක හභහනභ 

නීතිඹ නු ඳනගත් 16ළනි  න්තිඹ ඹ ගත් අගඹෝජන 

භණ්ඩරඹ නළති ගම් කර්භහන්තලහරහ ඳත්හග න ගිඹහ. 1995 

ගඳඵයහරි භහගේදී නළත අගඹෝජන භණ්ඩරගඹන් ය 

 ත්තහ, අගඹෝජන භණ්ඩරඹ ආතුශ  ්න්න ඕනෆඹ කිඹහ.  ගේ 

නීති-රීතිර  නු ඒ කර්භහන්තලහරහ නළත අගඹෝජන 

භණ්ඩරඹ ආතුශ  අහ. 2000 න තුරු කර්භහන්තලහරහ  

ඳත්හග න ඹහභ  ඳරිය අයක්ණ ඵරඳ්රව, භධභභ ඳරිය 

ධිකහරිගේ ්කෙතහ භත නිකුත් කශහ. හභහනභගඹන් 

අගඹෝජකගඹකු  කර්භහන්තලහරහක් ඳත්හග න ඹහභ  

ඳරිය ධිකහරිගඹන් ය ගදන්ගන්,  භවජනතහ   පීඩහක් 

ගනොන ඳරිදි නීති-රීතිර   නුකර ඳ ද්රෝභ ඵළවළය කයලීභ 

සිද්ධ කයනහ නම් විතයයි.  අගඹෝජන භණ්ඩරගඹන්  ඵරන්ගන් 

ඒ මක විතයයි.   
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මූරහනහරඪ  රු භන්ත්රී තුිකඹනි, ගභහිදී ංක ිළිත න්න  

ඕනෆ ්ක ගදඹක් තිගඵනහ. දත් ඳ  ළකඹක් තිගඵනහ, ගම් 

ප්රඛලසනඹ ඒ කර්භහන්තලහරහ  නිහභ සිදු  යක්ද, ්ගවභ නළති ඒ 

  නිකුත්  මුළු basin ්ගක්භ pH  ඹ ඩු ම භ නිහ සිද්ධ 

ගරහ තිගඵනහද  කිඹන ්ක ිළිතඵ. ද  මුළු රංකහ පුයහභ 

 ත්තත්, ඳරීක්ණඹක් කගශොත් ත ගකගනකු  ගව   කිඹන්න 

පුළුන් ගම් යහඹනික ද්රෝභ භතු ගරහ acidity ්ක ළඩි ගරහ 

ගම් තත්ත්ඹ   රංකහගේ  විවිධ තළන් ්න්න පුළුන්ඹ  කිඹහ.  

ඒක මුතු ගදඹක් ගනොගයි. ඒ නිහ ගම් ප්රඛලසනගේදී ඳරිය 

ධිකහරිඹ ත්, ්ගවභ නළත්නම් ගම් අණ්ඩු ත් ආඟිේර දික් 

කිරීභ ළයදියි කිඹන්ගන් ගභඹ මුළු රංකහගේභ ගනභභ  

ඳරීක්ණඹක්  කශ යුතු කහයණඹක් නිහයි. රංකහ විතයක් 

ගනොගයි ගරෝකඹභ ද ගම් ප්රඛලසනඹ  මුහුණ දීරහ තිගඵනහ. ඒ 

නිහ ද අගඹෝජන භණ්ඩරඹ වළමඹ , ති රු ජනහධිඳතිතුභහග  

තීන්දුක් නු ිළ තීන්දු කිහිඳඹක්  න්නහ. ඳශමුන ්ක තභයි 

ගම් නිර්ගද්ල  ක්රිෂඹහත්භක න තුරු කර්භහන්තලහරහ ඳත්හග න 

ඹන්න ඵළවළ කිඹන ්ක. තහතහලික ඒ කර්භහන්තලහරහ  

වන්න ඕනෆ, නඩත්තු විතයයි කය ග න ඹන්න පුළුන්.  

අණ්ඩු ද ඒ තීන්දු යග න තිගඵනහ.  

ගදළනි ්ක තභයි,  ප්රඛගද්ලගේ ිතංර ජරගේ අම්ලිකත්ඹ 

ළඩි වුගණ්  කර්භහන්තලහරහගේ ක්රිෂඹහකහයකම්ර ඵරඳෆභක් 

ගනොභළති ඵ කිකටු හර්තහ අහභ තවවුරු වුගණොත් 

තහකහලික  ගම් කර්භහන්තලහරහ ඳත්හග න ඹන්න පුළුන් 

කිඹන ්ක. වළඵළයි නිහර්ඹගඹන්භ ඒහ අගඹෝජන කරහඳඹ  

තුශ  ්න්න ඕනෆ. ඈදිරි කහරගේදී ඒ කර්භහන්තලහරහ අගඹෝජන 

කරහඳඹ තුශ   ්න්න ඕනෆ. ඒ තීන්දු අත් ්න්න ඕනෆ; නළතත් 

්න්න ඕනෆ. කර්භහන්තලහරහ අගඹෝජන කරහඳඹ තුශ  

ග ගනන්නඹ  කිඹහ  ති රු ජනහධිඳතිතුභහ විසින් ඳ  නිඹභ කය 

තිගඵනහ. ඒ ගදළනි ්කයි.  

තුන්ළනි ්ක තභයි,  ත් ළරකම් අදී ඒ ග ොේරන් නිසඳහදනඹ 

කය තිගඵන ගද්ේ  ිළ ත  ග න ගිහින් ගශවි කය  ළනීභ වහ 

ඒ ග ොේරන්   රකදුරක  කහරඹක් ගදනහඹ කිඹන ්ක. ඔවුන්  

නිසඳහදනඹ කයන්න  පුළුන් නම්, කරහඳඹ  තුශ ගන තළනක් 

යග න ඒ නිසඳහදනඹ දළන ත් ඔවුන්  අයම්බ කයන්න පුළුන්.  

වතයළනි ්ක තභයි, ිකන් ඈදිරිඹ  ගභළනි කර්භහන්තලහරහ 

ඳත්හග න ඹන්න ගදන්ගන් ඳනඹන කරහඳඹක් තුශ ඳභණයි 

කිඹන කහයණඹ. ද ිළ ඒ තීන්දු යග න තිගඵනහ. අණ්ඩුක් 

වළමඹ  ිළ ගම් තීන්දු කිහිඳඹභ  ත්ගත් නහ තගේදී ගම් යගට් 

ගභළනි ප්රඛලසන ආති ගනොගන්නයි.  

 
 රු භන්ත්රී යගඹක් 
(ண்புகு உரப்பனர் எருலர்) 

(An Hon. Member) 

භළරුණහ  ඳසගදි.  

 
 රු රක්සභන් ඹහඳහ ගේර්ධන භවතහ  
(ண்புகு யக்ஷ்ன்  ப்ப  அதபலர்ென) 

(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 

භළරුණහ  ඳසගේ  ත්තු තීන්දු හුෙක් තිගඵනහ. ඒහ  ළන 

කිඹනහ නම් භ ත් ඈතිවහගේ සිදු වුණු ඒහ ඔක්ගකෝභ කිඹන්න 

පුළුන්.  රු ගජෝන් භයතුං  භන්ත්රී තුභනි,  ම්ඳව දිසත්රිනක්කගේ 

නහඹකඹහ වළමඹ  ංක ඔඵතුභහග  වදත  තට්ටු කයරහ කථහ 

කයන්න. ද ගම්  basin ්ගක්භ pH  ඹ ගනස ගරහ 

තිගඵනහද, නළද්ද? ගම් කර්භහන්තලහරහ නිහභද ගම්ක වුගණ්?  

ඒහ ඔේපු ගයි, ගම් ඳරීක්ණ කයරහ ඈය වුණහභ. ඒ නිහ ගම් 

ප්රඛලසනඹ තුිතන් ගද්ලඳහරන ග ොඩ ම භක් කයන්න කවුරු ගවෝ 

ඊත්හව කයනහ නම් ඒක ගඵොරු ළඩක්.   

 රු ගජෝන් භයතුං  භවතහ 
(ண்புகு தஜன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
 රු ආභතිතුභනි, ගම් කහයණඹ ගවො  භතක තිඹහ  න්න. 

ගම් කර්භහන්තලහරහ විතයක් ගනොගයි, ත කර්භහන්තලහරහ 

යහශිඹක් තිගඵනහ ඒ   ප්රඛගද්ලර. ඒහයිනුත්  ඳවි්රව ද්රෝභ 

ගිහිේරහ දළන් ජරගේ  pH   ඹ 4 , 3  ඵළවළරහ.  

 
 රු රක්සභන් ඹහඳහ ගේර්ධන භවතහ  
(ண்புகு யக்ஷ்ன்  ப்ப  அதபலர்ென) 

(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 

ඒක ිළිත න්නහ.  රු භන්ත්රී තුභනි, ඒ තත්ත්ඹ ආති ගරහ 

තිගඵන්ගන් ඔඹ කිඹන කර්භහන්තලහරහ විතයක් නිහ ගනොගයි. 

භව ජනතහ ඳරියඹ  වහනි කිරීගම් ක්රිෂඹහර ගඹගදන නිහත් ගම් 

තත්ත්ඹ ආති ගරහ තිගඵනහ. ගඳොදු ජනතහග  ක්රිෂඹහකහයකම් 

නිහත් ගම් තත්ත්ඹ ආති ගරහ තිගඵනහ. ඒ නිහ වළභ 

ගකනහ භ ගම්  ළන   කීභක් තිගඵනහ. ඒ නිහ ගම් ප්රඛලසනඹ 

 ළන ඳරිය ධිකහරිඹ ත්, කර්භහන්තලහරහක ත් ත දිගු 

කයන්න ඵළවළ. ගම්ක භසත ජනතහ නිහභ ආති  ය  ප්රඛලසනඹක්.  

 
 රු ගජෝන් භයතුං  භවතහ 
(ண்புகு தஜன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
ඔඹ කර්භහන්තලහරහගේ ඳද්රෝභ ිළරිසිදු කිරීගම් ඹන්්රවඹ 

කළඩුණහභ, ඒක වදන්ගන් නළති ඒ ඳද්රෝභ නිකම්භ ගඳොගශො  

දළම්භහ.  ඒකයි ගම් ප්රඛලසනඹ. 

 
 රු රක්සභන් ඹහඳහ ගේර්ධන භවතහ  
(ண்புகு யக்ஷ்ன்  ப்ப  அதபலர்ென) 

(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 

නළවළ, නළවළ. ගම් කර්භහන්තලහරහ ක්කය 15ක තිගඵන 

කර්භහන්තලහරහක්. ක්කය 14ත්-15ත් තය ප්රඛභහණඹක් 

තිගඵනහ. ඒ හග භ 600ක ඳභණ ිළරික් ෘජු රැකිඹහර නියත 

ගනහ. රුිළඹේ ිකලිඹන වත්රක් තිසතුන්දවස වඹසිඹසූක් 

අගඹෝජනඹ කයරහ තිගඵනහ ගම් කර්භහන්තලහරහ . ද  

ත්ළරකම් ්ක්රක් සූඳන්දවක් නිසඳහදනඹ කයනහ. ිළ  

යමන් ගම්ස ග න්න්ගන් නළති ගම් කර්භහන්තලහරහගන් තභයි 

විගලේගඹන්භ ගෞඛ්යභ ංලඹ  ලභ ගම්ස රඵහ දුන්ගන්. ිළ ගම් 

හග  කර්භහන්තලහරහක් වන ගකො  රැකිඹහ සථහර  ව 

ජහතික අර්ථිකඹ  ප්රඛලසනඹක් ආති ගනහ. ඒ වුණත් ගම් අණ්ඩු 

කේඳනහ කයනහ, ඒ සිඹලු ගද්ේ නළති වුණත් ගම් 

කර්භහන්තලහරහර ක යුතු ජනතහ  ඵරඳහනහ නම් ගම් සිඹලු 

කර්භහන්තලහරහ අගඹෝජන කරහඳඹ තුශ  ග න අ යුතුයි කිඹරහ. 

ඒ තීන්දුගේ අණ්ඩු ඈන්නහ. ඒක  ඔඵතුභන්රහත් වගඹෝ ඹ 

රඵහ ගදන්න. ඒ  කර්භහන්තලහරහ ිළ අගඹෝජන කරහඳඹ තුශ  

ග ගනන්න ක යුතු කයමු. අණ්ඩු, විඳක්ඹ විධිඹ  ගනොගයි,  

ගම්  ළන ගඳොදුගේ ක යුතු කශ යුතුයි. ගම් ප්රඛලසනඹ වයවහ 

ගද්ලඳහරන ලගඹන් ග ොඩ ්න්න  ඵළවළ.  තීතගේ ව  ඩහ 

සිද්ධීන් වුණහ. ඒහයින් ගද්ලඳහරන ලගඹන් ග ොඩ අපු ඹ 

නළවළ. ගම්හ තිගඵන්ගන් මක කරයි. ඒ නිහ ගම්හයින් 

ගද්ලඳහරන ලගඹන් ග ොඩ ්න්න ඵළවළ. ගම් ක්රිෂඹහකහයකම් තුිතන් 

ඳ , භව ජනතහ  ්ේර න ඵහධහ ගකොගවොභද ිළ භ 

කයන්ගන් කිඹරහ යුක්ති ව ත ඵරන්න ඕනෆ.  ්ගවභ නළති 

ගේ ය  , අර්ථිකඹ  කර්භහන්තලහරහ නළති ඵළවළ.  ගේ  රු 

භන්ත්රී තුභන්රහ දන්නහ, ගම් කරහඳ තුශ කී ගදනකු ළඩ කයනහද 

කිඹරහ. අගඹෝජන කරහඳගඹන් ිළ  ඒ ප්රඛගද්ලගේ විතයක් 

කර්භහන්තලහරහ 750ක  ළඩි ප්රඛභහණඹක් තිගඵනහ. ඒහ ්ක 

ඳහය  වරහ දභන්න ඵළවළ.  ඒහගේ  සිමන සිඹලුභ ිකනිරකන්  

රැකිඹහ සථහ තිගඵන්න ඕනෆ. ගම් සිඹලු ගද්ේ ්ක්ක තභයි 

ඳ   නු ගදනු කයන්න සිද්ධ ගරහ තිගඵන්ගන්.  
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ඳහර්ලිගම්න්තු 

ද ගම් යතුඳසර සිද්ධිඹ ඈදිරි කහරගේ ඳශහත් තුනක 

ඳළළත්ගන ඡන්දඹ ත් ඵරඳහන අකහයඹ  වරකයන්න හුෙක් ඹ 

ඊත්හව කයනහ. ඒක කදහත් ගන්ගන් නළවළ. ද භව ජනතහ 

ිළිත න්න ්ක ගදඹක් තිගඵනහ. භහ මුලින්භ කිේහ හග  ගම්ක 

වම්ගඵන් සිද්ධ වුණු කන හටුදහඹක සිද්ධිඹක්. ඳ   කීභක් 

නළවළ කිඹරහ ිළ කිඹන්ගන් නළවළ. ගම්  ළන ිළ අණ්ඩුක් 

වළමඹ  ලභ ඈදිරි කහර්ඹබහයඹ කයන්න ඕනෆ. ඒක ිළ කයනහ. 

නමුත් ගම්ක "තුය ගනු  ඊණ්ඩ" කිඹන භහතෘකහ  

ග ගනන්න, රඝු කයන්න හුෙක් ඹ ඊත්හව කයනහ නම් ඒක 

ඈතහභ කන හටුදහඹකයි. ගම් අණ්ඩු තුය ගනු  ඊණ්ඩ දීපු 

අණ්ඩුක් ගනොගයි. යුද්ධඹක් තිබිඹදීත් ිකනිරකන්  කන්න දීපු 

අණ්ඩුක්. යුද්ධඹක් තිබිඹදී ිකනිසරක අයක්හ කයපු අණ්ඩුක්. 

යුද්ධඹක් තිබිඹදී ිකනිරකන්ග  වතගනෝඳහඹ භහර් , වනහධහය ඒ 

සිඹේරභ අයක්හ කයපු අණ්ඩුක්. ගකොයි විධිඹ  යුද්ධඹ 

තිබුණත් ිළ ජනතහ  කිේගේ නළවළ, ඳම තද කය  න්න කිඹරහ. 

ඳ  භතකයි, ඹම් ඹම් නහඹකගඹෝ ගිහිේරහ කිේහ, "අර්ථිකඹ 

කඩහ ග න ළමරහ, ගඳොගවොය ගදන්න ඵළවළ, ගනත් වනහධහය 

ගදන්න ඵළවළ,  ගම්හ කඳහ වරින්න ඕනෆ" කිඹරහ. යුද්ධඹ තිබිඹදීත් 

ගම් අණ්ඩු ිකනිරකන්  පීඩහක් දුන්ගන් නළති අණ්ඩුක්. ඒ නිහ 

 ිකනිසරක භයන්න සූදහනම් ගන අණ්ඩුක් ගන්ගන් නළවළ.  

ඒක ිළිත න්න ඕනෆ. ඒක ගම් යගට් භවජනතහ ිළිත න්නහ.  

ගම් සිඹලු ගදඹක්භ ගිහින් ගේදිකහර කිඹන්න. අණ්ඩුද ිකනී 

භළරුගේ කිඹරහ ළේතළම්ඵර් භහගේ 21 න දහ ිකනිසරක  තීන්දු 

ගදයි. ළේතළම්ඵර් භහගේ 21 න දහ ිකනිසරක ඒක කිඹයි. ඹඹින් 

තුගනන් ගදකක ඡන්ද රළගඵන ගකො , ගනක් ඳශහතුත් දිනන 

ගකො  ඒක ඵරන්න පුළුන්. ඔඹ කිඹන ඒහද ිකනිසරක ිළිත ත්ගත් 

කිඹරහ ්තගකො  දළන  ත වළකියි. ිකනිසරක දන්නහ, ගච්ච 

සිද්ධිඹ ගභොකක්ද කිඹරහ.  

 
 රු ්ම්.ඒ. රකභන්තියන් භවතහ 
(ண்புகு ம்.. சுந்ென்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

ඊතුගර් ගභොනහද ගන්ගන්? 

 
 රු රක්සභන් ඹහඳහ ගේර්ධන භවතහ  
(ண்புகு யக்ஷ்ன்  ப்ப  அதபலர்ென) 

(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 

ගම් සිදුම භ ගභොකක්ද කිඹන ්ක ිකනිසරක දන්නහ 

මූරහනහරඪ  රු භන්ත්රී තුිකඹනි. ඒක ිළිත නියි, ිකනිසරක.   

ගම් හනහන්ත සිද්ධිඹ ිළිතඵ ිළ කන හටු ගනහ. 

යජඹක් වළමඹ  ඒ ිළිතඵ  න්න ඕනෆ ිළඹය ිළ  න්නහ; 

න්දි ගදන ්ක ගදනහ; භවජනතහග  ගනක් ඳවරකකම් 

ගනුගන් ක්රිෂඹහ කයනහ. ඒහ ්කක්ත් භෙ වරින්න ඳ  

වුභනහක් නළවළ. ඒ යුතුකම් ඈටු කයන්න ිළ ලභ ක යුතු 

කයන ඵ ප්රඛකහල කයිකන් භග  චන සේඳඹ න් කයනහ.  

 
[.බහ. 3.38] 

 
 රු කරු ජඹසූරිඹ භවතහ  
(ண்புகு கரு ஜசூ) 

(The Hon.  Karu Jayasuriya) 

මූරහනහරඪ  රු භන්ත්රී තුිකඹනි,  ම්ඳව ප්රඛගද්ලඹ 

නිගඹෝජනඹ කයන භවජන නිගඹෝජිතඹකු ලගඹන් භභ ද කථහ 

කයන්ගන් ගඵොගවොභ ගේදනහගන්. ගභොකද, ගම් විඳත  ඳත් ඹ, 

තුහර වුණු ඹ ගඵොගවෝ ගදගනක් ඳ දන්නහ ඳවුේර ඊදවිඹ 

නිහ. ඳ භෙ අේඹ කශ ගඵොගවෝ ගදගනක් ගම් තය ඈන්නහ.  

ගනක් තින් භභ හි පු වමුදහ නිරධහරිඹකු ලගඹන් 

කන හටු ගනහ, ගම් සථහගේදී යුද වමුදහ ත් ගචෝදනහ ඒභ 

 ළන. විනඹක් නළති කීඳ ගදගනකුග  දඩේඵය ක්රිෂඹහක් නිහ මුළු 

යුද වමුදහගේභ  කීර්ති නහභඹ  ගම් සථහගේදී ඹම්කිසි වහනිඹක් 

ඳළිකණුනහ.  මූරහනහරඪ  රු භන්ත්රී තුිකඹනි, ඈසිළරිතහරඹ  ගිඹ 

සථහගේදී, ඒ භයණ ග ේර  ගිඹ සථහගේදී  ඒ ජනතහ 

ගේ ත් ේරහග න කිඹපු ගදේ භ  ද ගභතළනදී භතක් 

ගනහ. "ගම් යණ විරුන් ගනුගන් ිළ ගේ දුන්නහ, ිළ යණ 

විරුන් ගනුගන් ගඵෝධි පජහ කශහ, ්ගවභ කයරහත් ආයි ඳ  

ගභගවභ ගදඹක් වුගණ්?" කිඹන කථහ ෆභ වි භ ඳ  වන්න 

රළබුණහ.  

මූරහනහරඪ  රු භන්ත්රී තුිකඹනි, ඒ නිහ භභ වන් 

කයනහ, ගම්ක සිදු ගනොවිඹ යුතු සිද්ධිඹක්, ඈතහභ  කන හටුදහඹක 

සිද්ධිඹක් ඵ. ඒ හග භ ්තළන ්රවසතහදීන් සිමගේ නළවළ; ගකොම 

සිමගේ නළවළ. ්තළන සිමගේ හිංක ජනතහක්. ඒ ඹ ඈේරහ 

සිමගේ ගඵොන්න ිළරිසිදු තුය ඳභණයි.  

භවය සථහරදී යජගේ ඳහර්ලසගඹන් ගචෝදනහ කශහ, 

්තළන කඩහකේඳේකහරී කණ්ඩහඹභක් සිමඹහ, ඒ හග භ තුන්න 

ඳහර්ලසඹක් සිමඹහ කිඹරහ. භභ නම් කිසිභ විධිඹකින් විලසහ 

කයන්ගන් නළවළ, තුක්කු  ත්තු, ගඵෝම්ඵ  ත්තු, කඩු කිණිසි 

 ත්තු කිසි ගකගනක් ඒ සථහගේදී ්තළන සිමඹහඹ කිඹරහ. 

වමුදහ තින් ඝහතනඹ වුගණ් හිංක ඳහේ සිරකන් ගදන්ගනක්.  

ඒ ්ක භශ ග දයක  ගිඹහභ භභ දළක්කහ, ඉ  දින කීඳඹක  

ඳරක ඳළළත්ගන විබහ ඹ  ඹෆභ  කස කය ග න තිබ   ඳහේ 

ආඳුම්,  යි ්ක ඒ දරුහග  ිකනී ගඳට්මඹ  හභ තිඹරහ තිබුණ 

න්දභ. ඒ හග භ ිකඹ ගිඹ ගනක් දරුහත් ශිභගඹක්. ඉ  

භතය ිකඹ ගිගේ  ම්ගඳොශ ප්රඛගද්ල ගේ ඳදිංිතකරුකු  ය  වුරුදු 

26ක් ඹළති, කහද ඵළපු, යසහක් කශ තරුණගඹක්. ඒ 

තරුණඹහ රැකිඹහ වහ ඹෆභ  ්තළන  ඳළිකණි සථහගේදී 

තභයි ගභභ හනහන්ත සිද්ධිඹ ආති වුගණ්.   

ිළ අගයෝ භලහරහර  ගිඹහ. තුහර රත් විසිඳස ගදගනක් 

තිස ගදගනක් ඳභණ ිළරික් ිළ ඵළලුහ.  ඒ ඹත් ්ක්ක කථහ 

කයන්න  ඳ  පුළුන් වුණහ. ඒ හග භ භභ දුටු ්ක ගදඹක් 

තභයි ගම් ගඵොගවෝ ගදගනකු  ගඩි ළදිරහ තිබුගණ් ්ක්ගකෝ 

ඳපු ප්රඛගද්ලඹ ,  ්ගවභත් නළත්නම් ඵඩ ප්රඛගද්ලඹ  ිකක් දණින් 

ඳවශ  ගනොගයි කිඹන ්ක.  

ශිභඹන් ගදගදගනක් ගඩි ඊණ්ඩලින් ිකඹ ඹන ගකො  

 ම්ගඳොශ තරුණඹහ ිකඹ ගිගේ ඔළු  ඳවය දීගභන්. ඒ භයණ 

ඳරීක්ණ හර්තහ ගේ නීතිනරුන් ඳරීක්හ කය ඵරරහ 

තිගඵනහ. ඒ නිහ ඈතහ  කීගභන් යුතු භභ ගම් සථහගේ 

වන් කයනහ, ඒ තරුණඹහ ඝහතනඹ කගශේ ඳවය දීරහ ඵ. ්ඹ 

භයණ ඳරීක්ණ ර්තහගේ වන් ගරහ තිගඵනහ. ්ගේ ඳවය 

දුන්ගන් ගකොගවේදීද? ඳේලිඹ තුශ.  ඒ ඳේලිඹ තුශ ගම් තරුණඹහ  

ඳවය ගදනහ  දළකපු ඵ  හක්ෂි ගදන්න පුළුන් ගඵොගවෝ 

ගදගනක් තභ ඈන්නහ.  සහධීන නීතිනරුන් ගිහින් ඒ ඹ 

භෙ කථහ කශහ. ඒ ගඵොගවෝ ගදගනක් ඈදිරිඳත් ගරහ තිගඵනහ, 

ගම් වහ හක්ෂි ගදන්න. ගම් තරුණඹහ  ඳවය ගදනහ ආසින් දුටු 

ඹ  ඈන්නහ. ඒ නිහ භභ ගම්ක දකින්ගන් මූරහනහරඪ  රු 

භන්ත්රී තුිකඹනි, ිකනී භළරුභක් විධිඹ ; ඝහතනඹක් විධිඹ .  

  කිඹ යුතු ඳක්ඹක් ලගඹන් ිළ කිඹනහ, ගම් සිද්ධිඹ  

ගින්දය තිඹන්න ිළ  කිසිභ වි ක ඊත්හව කගශේ නළති ඵ. ිළ 

ෆභ වි භ ක්රිෂඹහ කගශේ   කීගභන් යුතුයි. ජනතහ වළඟීම් කුිළත 

කයන්න  ිළ ඊත්හව කගශේ නළවළ. ඉ  ති  ණනක  ඈසය, 
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ගම් හර්තහ අපුහභ ඒ ප්රඛගද්ලගේ ජනතහ, ඒ ප්රඛගද්ලගේ 

නිගඹෝජිතයින් ඳ  ගම් කරුණු ඈදිරිඳත් කශ සථහගේ ිළ 

දහශ ඵරධහරින් භෙ කථහ කශහ. ගම් ම්ඵන්ධගඹන් ක්රිෂඹහ කයන 

ගර ිළ ඒ ඹග න් ඈේරහ සිමඹහ. ජනතහ  ඳළවළදිලි කයන්න 

කිඹරහ ිළ ගම් ඹග න් ඈේරහ සිමඹහ. නමුත් ඒ කිසි ගදඹක් 

වුගණ් නළවළ. ඒ නිහයි ිළ හුෙක්භ කන හටු  ඳත් න්ගන්. 

හන ප්රඛතිපරඹ ගර ගභොකක්ද වුගණ්? හිංක වතවිත තුනක් 

නළති වුණහ. ිළ දරුන්  අදගයයි. ගම්  රු බහගේ සිමන සිඹලුභ 

ගදභවුිළඹන් දරුන්  අදගයයි. ජනහධිඳතිතුභහ ්තුභහග  

දරුන්  අදගයයි. ඒ භළරුණු ඹග  භවය භයණ ග ේර  

ගිඹහභ ඒ භෆණිරුන්ග , ිළඹරුන්ග  ආසලින් ්න කඳුළු 

දළක්කහභ ඳ  විලහර ගේදනහක් ආති ගනහ. ගම් ඹ ්තළන  

ගිගේ තභන්ග  දරුගෝ භයහ  න්න ගනොගයි. ඒ හග භ 

ගභතළනදී කිසිභ ්රවසතහදිගඹකු  ගවෝ කිසිභ මුයණ්ඩු 

පුද් රගඹකු  ගඩිේරක් ළදිරහ තිබුගණ් නළවළ; ඳවය දීරහ 

තිබුගණ් නළවළ. ගභතළන ඳවය දීරහ තිබුගණ් යණ ශිභයින්  

ව රැකිඹහක් කයන යණ භනුභගඹකු . ඒ නිහ භභ දකින 

විධිඹ  ගභතළන වුගණ් යජඹ ගම් ප්රඛලසනඹ වරිවළම ගත්රුම් 

ගනො ළනීභයි. ්ගවභ ගත්රුම්  ත්තහ නම් ගභළනි සිදුම ම් න්ගන් 

නළවළ. භ  ගඳය විඳක්ගඹන් කථහ කශ භන්ත්රී තුභන්රහ වන් 

කශහ, ගම්  ළන ව  ඩහ ඈක්භන් ිළඹයක්  න්න තිබුණහ කිඹරහ. 

භභ දකින විධිඹ  ගම් ප්රඛලසනඹ වරිවළම කශභනහකයණඹ වුගණ් 

නළවළ.  ගම් ප්රඛලසනඹ ඔඩු දුන්න  ඈඩ දුන්නහ.  

ගම් කර්භහන්තලහරහගේ 700ක් ඳභණ ගේකයින් ළඩ 

කයනහ. ිළ කිසිභ වි ක ගම් ගේකයින් 700 ගදනහග  රැකිඹහ 

හිික කයන්න  ගඹෝජනහ කයන්ගන් නළවළ. ගේකයින් 700කග  

ළටුගඳන් තුන්දහවකග , වහයදහවකග   ක ේර  අවහය 

ඳඹනහ. ගම් ඹග  ඵඩ   වන්න , ගම් ඹග  වතගනෝඳහඹ 

හිික කයන්න  ිළ කිසි විග ක ගඹෝජනහ කයන්ගන් නළවළ.  

ගම් යගට් කර්භහන්ත ක්ගේ්රවඹ දියුණු කශ යුතුයි. ඒ හග භ 

ගම් යගට් ගඳෞද් ලික ංලඹ ව ඳනඹන කර්භහන්තඹ දියුණු කශ 

යුතුයි. ඒ නිහ තභයි භභ වන් කගශේ ගභතළනදී වරි විධිඹ  

ගතොයතුරු  රහ ග න අගේ නළවළයි කිඹරහ. ගම් සිදුම භ  ප්රඛධහන 

ගවේතු ලගඹන් භභ දකින්ගන් සිඹලුභ ඳහර්ලසර  ඒ ලභ 

ගතොයතුරු ගනොරළබීභයි. ගම් නිහ තභයි ිළ ඳරක ගිඹ වුරුද්දකදී 

ගතොයතුරු රඵහ  ළනීගම් නිදව ඳනත් ගකටුම්ඳත ගම් 

ඳහර්ලිගම්න්තු  ඈදිරිඳත් කගශේ. ඒ ඳනත් ගකටුම්ඳත ම්භත 

වුණහ නම් ද ගභළනි ගද්ේ සිදු න්ගන් නළවළ. ්ගවභ නම් ඳ  

රුිළඹේ 5ක් ළඹ කශහභ  ගම් සිඹලු සිද්ධීන්, සිඹලු විසතය  දළන 

 න්න  පුළුන් ගනහ. ඒ ඳනත් ගකටුම්ඳත ඳහර්ලිගම්න්තු  

ඈදිරිඳත් කශ ගරහගේ  ්ඹ ඳයහජඹ  ඳත් කශහ. භභ ඒ  ළන දීර්ඝ 

ගර කථහ කයන්ගන් නළවළ. භභ ්ඹ දකින්ගන් ප්රඛජහතන්්රවහදඹ  

 වපු ගරොකුභ ඳවයක් ගරයි. ගතොයතුරු දළන  ළනීගම් යිතිඹ 

ය ේ 90ක තිගඵනහ. ගේ හර්ක් ය ේ තරින් 

භහරදියිගන්ත්, භ  හනගේත් තිගඵනහ. හර්ක් ය ලින් රංකහගේ 

තභයි ඒ යිතිඹ නළත්ගත්. ඒ නිහ දළන්ත් ගම් ිළිතඵ ධහනඹ 

ගඹොමු කගශොත් ගවොයි. 

මූරහනහරඪ  රු භන්ත්රී තුිකඹනි, ඒ හග භ ිළ කථහ කිරීගම්දී 

දළන  ත්තහ ගම් ඳවය දුන් සිද්ධිගේදී සිඹ  ණනක් ජනතහ සිම 

ඵ. ිළ කථහ කිරීගම්දී ඒ සිඹලු ගදනහග න්භ දළන  ත්ත ්ක් 

ගදඹක් තභයි ඳවය දීභ සිදු කගශේ ගනෙ ්ර භගඹන් විසිය ඹන 

සථහගේදී ඵ. ඒ ප්රඛගද්ලගේ සහවන් වන්ගේරහ, පජක 

ඊතුභහණන් වන්ගේරහ ව කනභහ ගොගවොයුරිඹන් ගම් ප්රඛලසනඹ 

ගත්රුම්  ත්තහ. ඒ ඹ ගම් ජනතහ  අයක්හ ළඳයහ. ඒ 

හග භ නිර්භීත තරුණ හිිකනභක් සිමඹහ ගත්රිඳළවළ සිරිධම්භ 

කිඹරහ. ඊන්වන්ගේ තභයි ඊඳහඹක් අයම්බ කගශේ. 

ඊන්වන්ගේත් ගම් දහශ ඹ භෙ හකච්ඡහ කශහ. භ  භතකයි 

ඊන්වන්ගේ හනගේදී ගම් ජනතහ න්රකන් කශහ. න්රකන් 

කයරහ, ඒ ඹ ්තළනින් ඈත් න්න  සූදහනම් න සථහගේදි 

තභයි ඳවය දී තිගඵන්ගන්. භ  ගත්රුම්  න්න භහරුයි, ්ළනි 

සථහක විදුලි ඳවන්ර  ගඩි තිඹරහ, විදුලි ඳවන් විනහල 

කයරහ, භහධභගේදීන්  ඳවය දීරහ භහධභගේදීන් ඳළන්නුගේ ආයි 

කිඹරහ. 

 ිළ ඒ ඳේලිඹ  ගිඹ සථහගේදී, -ගද්සථහනඹ  ගිඹ 

සථහගේදී- ගඩි ළදුණු තළන් කිහිඳඹක් දළක්කහ. ඒහගේ 

ඡහඹහරඳ පුත් ඳත්ර ඳශ වුණහ. ඳළවළදිලි ගඩි ඊණ්ඩ ආතුළු 

වුණු සථහන කිහිඳඹක් ිළ දුටුහ. ිළ ඊගද් ඹන වි  ්තළන ගේ 

ඳළේරම් තිගඵනහ දුටුහ. ඒ හග භ ්තළන කථහ කශ භවය ඹ 

ව පජක ඳක්ගේ භවය ඹ ඒ ඹ  රකපු අකහයඹ, ඒ ඹ  

කුණුවරුඳගඹන් ඵළණපු අකහයඹ, ඒ ඹ  ඳවය දුන්න අකහයඹ, ඒ 

ඹ ඳරහ වළරිඹ අකහයඹ  ළන සිඹේර ඳ  ඳළවළදිලි කයරහ 

දුන්නහ. මූරහනහරඪ  රු භන්ත්රී තුිකඹනි, ඒ නිහ භභ හිතනහ ගම් 

සිදුම භ ම්ඵන්ධගඹන් ිළ රේජහ විඹ යුතුයි කිඹරහ. 

ප්රඛජහතන්්රවහදඹ යකින ය ක ගභළනි ගද්ේ සිදු න්ගන් නළවළ.  

 ද ිළ ඹව ඳහරනඹ  ළන කථහ කයනහ. ඒ  හග භ ිකනිස 

යිතිහසිකම්  ළන කථහ කයනහ. ගම් සිද්ධිගේදී ආති න්ගන් 

ගකිතන්භ ිකනිස යිතිහසිකම් දරුණු ගර ඊේරංඝනඹ කිරීභක්. 

ගභතළනදි න්තර්ජහතික ලගඹන් ිළ ගරෝකඹ  ගදන 

ඳණිවුඩඹ ගභොකක්ද? ගරෝක ප්රඛජහ ගම් දිවහ ඵරන්ගන් 

ගකොගවොභද? ඒ නිහ ගම්  ළන යජඹ  ගචෝදනහ ්න වි  

විඳක්ඹ  ආඟිේර දිගු කයන්න ්ඳහ කිඹරහත් භභ වන් 

කයනහ.  

මූරහනහරඪ  රු භන්ත්රී තුිකඹනි, ඒ හග භ ගම් සිද්ධිඹ වුගණ් 

දකුගණ්. දකුගණ් ගභළනි සිද්ධීන් ආති න ගකො  ඊතුගර් පීඩනඹ 

 ළන නළතත් ජනතහ  කථහ කයන්න; න්තර්ජහතික ප්රඛජහ  

කථහ කයන්න ිළ සථහ රඵහ ගදනහ. න්න ඒ නිහයි භභ ගම් 

 ළන වන් කගශේ. ගම්හ  ළන ිළ ටුහ ටීකහ කථහ කයන්න 

ලභ න්ගන් නළවළ. නමුත් යජඹ ගම්  ළන ව  ඩහ ඈක්භනින් 

ක්රිෂඹහත්භක වුණහ නම්, ගම් ප්රඛලසනඹ කශභනහකයණඹ කශහ නම්, 

ගභළනි වතවිත විනහලඹක්, ඒ හග භ හිංක ිකනිරකන්  ඳවය දීම්, 

හිංක ිකනිරකන් පීඩනඹ  ඳත් කිරීභක් සිද්ධ න්ගන් නළවළ 

කිඹරහ භභ හිතනහ. 

මූරහනහරඪ  රු භන්ත්රී තුිකඹනි, ඒ හග භ ගම් ඳවය දීභ 

 ළන, ගම් ගඩි තළබීභ  ළන ිළ ළයදි පර්හදර්ලඹක් දකිනහ. 

ගභොකද  ප්රඛජහතන්්රවහදී ය ක ගභගවභ ගදඹක් සිද්ධ න ගකො  -

ජනතහ ගම් විධිඹ  ඊද්ගඝෝණඹ කයන ගකො - ඒ ජනතහ 

ඳරහ වරින්න, ්ගවභ නළත්නම් ඒ ජනතහ විරකරුහ වරින්න ඕනෆ 

නම්, ඈසගේරහභ කශ යුත්ගත් තුය ප්රඛවහයඹක් ්ේර කිරීභයි. 

්ගවභ නළත්නම් කඳුළු  ෆස ප්රඛවහයඹක්, ්ගවභ නළත්නම් ඵළට්න් 
ප්රඛවහයඹක් ්ේර කිරීභයි. ්ගවභ නළත්නම් යඵර් ඊණ්ඩලින් ගඩි 

තළබීභයි. නමුත් ගභතළනදි සිදු වුගණ්ගභොකක්ද? ගභහිදී 

ඈසගේරහභ ගඩි තළබුගේ වත ඊණ්ඩලින්. ආයි ගම් විධිඹ  

ක්රිෂඹහ කගශේ කිඹරහ ඳ  ගත්රුම්  න්න භහරුයි. ගම්ක  මුේ 

වුගණ් කවුද? ගඩි තළබීගම් ගම් ඊඳගද්ලඹ, ගම් නිගඹෝ ඹ දුන්ගන් 

කවුද? භ  අයංිත වුණු විධිඹ  ගම් ගඩි තළබීභ සිදු කයරහ 

තිගඵන්ගන් තුන්, වතය ගදගනක් ඳභණයි. ගම් ගවේතු නිහ මුළු 

වමුදහ භ ගචෝදනහ කයනහ නම්, ඒකත් ඈතහභත්භ හධහයණයි. 

ශ්රීර රංකහ යුද වමුදහ කිඹන්ගන් ඈතහ විනඹ රුක යුද වමුදහක්. ඒ 

හග භ ගම් යගට් ්රවසතහදඹ නිභ කයන්න විනඹ රුක ක්රිෂඹහ 

කයපු වමුදහක්. ඒ ෆභ ගදනහ භ ්ගවභ ගචෝදනහ කයනහ නම්, 

ඳ  ඒක  ්කෙ න්න ඵළවළ.  

ගම් සථහගේදී ගභගවභ සිද්ධ න ගකො  ඳ  තත් 

ප්රඛලසනඹක් ආති නහ. ිළ ද රඳහහිනිඹ ඵරන ගකො , ගුන් 

විදුලිඹ  න් ගදන ගකො  ිළ දකිනහ, වනහ, ඉජිේතු ඒ 
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ඳහර්ලිගම්න්තු 

යගට් ජනතහ  ගඩි තඵන අකහයඹ. ඒකහධිඳති ඳහරනඹක් 

ඳතින සිරිඹහ  ඒ යගට් ිකනිරකන්  ඳවය ගදන අකහයඹ, ගඩි 

තඵන අකහයඹ දළක්කහභ භවය වි  ඳ  හිගතනහ, ගම්ක 

නහ තගේ ගඳය නිිකත්තක්ද කිඹරහ. ඒ නිහ භභ විගලේගඹන්භ 

ඈේරහ සිමන්ගන් යුද වමුදහගේ කීර්ති නහභඹ, ඒ හග භ යුද 

වමුදහගේ  රුත්ඹ අයක්හ කයන්න වහභ ඳරීක්ණඹක් 

ඳත්න්න කිඹරහයි. ඳරීක්ණඹක් ඳත්රහ ළයදි කයපු ඹ  

දඬුම් කයන්න. පීඩහ  ඳත් ජනතහ  වනඹක් රඵහ ගදන්න. ඒ 

හග භ ්හිදී ිකඹ ගිඹ ඹ  න්දිඹක් රඵහ දිඹ යුතුයි. තුහර  ය 

ඹ  න්දිඹක් රඵහ දිඹ යුතුයි.  

මූරහනහරඪ  රු භන්ත්රී තුිකඹනි, ඒ හග භ ඳ විලසහ 

කයනහ, 700කග  ඳභණ රැකිඹහ රකයක්ෂිතබහඹ අයක්හ කය 

 ළනීභත් යජගේ යුතුකභක් කිඹරහ. දළන් ිළ දන්නහ, ගම් 

ප්රඛගද්ලගේ ජනතහ  තුය ඳඹන්න යජඹ විසින් ඹම් කිසි 

ක්රිෂඹහදහභඹක් ආති කය ග න ඹනහ කිඹරහ. භ  අයංිත වුණු 

විධිඹ  ්ගර තුය ඳඹන වි  භවය ඹ  රුිළඹේ 25,000, 

රුිළඹේ 30,000 ග න්න සිද්ධ ගරහ තිගඵනහ. ගම් ඹ ්ළනි 

මුදරක් ග න්න පුළුන් තත්ත්ගේ සිමන ඹ ගනොගයි. භවය 

ඹ ිතං ඳහවිච්ිත කයපු ඹ. ඔවුන් තුය වහ ලත ඳවක්ත් විඹදම් 

කගශේ නළවළ. ඒ නිහ ගභතළනදී යජඹ ගම් ඹ දිවහ ඵළලිඹ යුත්ගත් 

ගනත් ආකින්. ්ක්ගකෝ ඒ ඹ  ගනොිකරගේ ඒ ඳවරකකම් රඵහ 

ගදන්න. ්ගවභ නළත්නම් ඒ ළඳයීම්  හසතු ඈත් කයන්න. ්ගවභ 

නළත්නම් ඒ ළඳයීම්  හසතු වුරුදු ඳවකින් දවඹකින් ග ගන 

විධිඹ  හධහයණ ළරරකභක් කස කයන්න. ගභොකද ඒක යජගේ 

යුතුකභක් ලගඹන් භහ දකිනහ. ගම් සථහගේදී ඒ දුේඳත් 

ජනතහ  ඒ විධිඹ  මුදේ ග න්න ඵළවළ. ඒ නිහ ගම් කරුණ භභ 

යජගේ ධහනඹ  ගඹොමු කයනහ. 

මූරහනහරඪ  රු භන්ත්රී තුිකඹනි, ඒ හග භ භභ තත් ්ක 

ඳළවළදිලි කිරීභක් කයන්නම්. භභ හභහනභගඹන් තීතඹ  ළන කථහ 

කයන්ගන් නළවළ. නමුත් ගභතළනදී  රු රකසිේ ගප්රඛේභජඹන්ත 

ආභතිතුභහ -භග න් ඳසගේ ඳත් වුණු විදුලිඵර ව ඵරලක්ති 

ආභතිතුභහ- කරුණු කීඳඹක් වන් කශහ. ඒ  ළනත් දළනුත් කශ 

යුතුයි කිඹරහ භභ හිතුහ. ්තුභහ වන් කශහ, 2005 දී ගම් යගට් 

විදුලිඹ තිබුගණ් සිඹඹ  40ක යි කිඹරහ. ඒක ම්පර්ණගඹන්භ 

ළයදි ප්රඛකහලඹක්. භභ ගම් සථහගේදී ්තුභහ  භතක් කයනහ, 

2001 දී ිළ බහය  ත්ගත් ඳළඹ  ක විදුලි කේඳහදුක් තිබුණු ය ක් 

කිඹරහ. ්දහ ඒ යජඹ විසින් ග නහපු GT 7 කිඹන විදුලිඵර unit ්ක 

ම්පර්ණ ගඹන්භ ක්රී ඹ ගරහයි තිබුගණ්. ඒ හග භ ඈවශ 

ගකොත්භගේ වහ ලභ මුදේ ම්පර්ණගඹන්භ ්දහ ගේ යජඹ 

විසින්  රඵහ  ත්තහ. ඒ හග භ කුකුගශේ  ෙ භහඳහයඹ ක්රී ඹ 

ගරහ තිගඵන ගකො  ඒ භහඳහයඹ ිළ ම්පර්ණගඹන්භ 

ක්රිෂඹහත්භක කයරහ දිඹත් කශහ. ඒ හග භ ගනොගයොච්ගචෝගේ 

ගනු  ිළ වම්ඵන්ගතො  නම න තහක්ණඹ ගඹොදහ ලුත් 

කර්භහන්තලහරහක් ආති කයන්න ක යුතු කශහ. 

මූරහනහරඪ  රු භන්ත්රී තුිකඹනි, ඒ හග භ ්තුභහ 1989 

ර්ඹ  ළන වන් කශහ. 1989 ර්ඹ  ළන වන් කයන 

ගකො  භ  1971 ර්ඹ  ළන කථහ කයන්න පුළුන්. ගභොකද, 

1971 දී භභත් වමුදහගේ සිමඹහ. 1989 දී සිද්ධිඹක් වුණහ. ඒ හග භ 

1971ත් ්ළනි සිද්ධීන් වුණහ. ඒ හග භ ්තුභහ 1993 භළතියණඹ 

 ළන වන් කශහ. ්තගකො  භ  1999 ර්ගේ ඹම 

භළතියණඹ  ළන වන් කයන්න පුළුන්. ඒ කිඹන්ගන් රංකහ 

ඈතිවහගේ ආති වුණු ඈතහභත් රේජහ ව ත භළතියණඹ 

ම්ඵන්ධගඹන්. ඒ හග භ නීතිනයින් ඝහතනඹ කිරීභ ම්ඵන්ධ 

්තුභහ වන් කශහ. භ  වන් කයන්න පුළුන්, පුත් ඳත් 

කර්තෘරු 15ක්, 20ක් ඝහතනඹ කිරීභ ිළිතඵ. ඒ නිහ භභ හිතුහ 

ගභතළනදී තීතගේ කුණු වහයන්න ලභ නළවළ කිඹහ. නමුත්, ඒ 

 ළන වන් කශ නිහ ඳභණයි භභත් ඒ  ළන වන් කගශේ. 

 ගම් කථහක් තිගඵනහ, "වළභ කිේගරෝ ඹකභ හුණු තිගඵනහ 

ලු" කිඹරහ. ඒ කථහත් භතක් කය ගදිකන් භ  ගම් සථහ රඵහ 

දීභ ිළිතඵත් සතුතින් ගිකන් භග  චන සේඳඹ න් 

කයනහ. 

[.බහ. 3.53] 

 
 රු  ෆීලික්ස ගඳගර්යහ භවතහ (භහජ ගේහ භහතභතුභහ) 
(ண்புகு பீலிக்ஸ் தபத - சமூக தசமலகள் அமச்சர்) 

(The Hon. Felix Perera - Minister of Social Services) 

මූරහනහරඪ  රු භන්ත්රී තුිකඹනි,   ම්ඳව දිසත්රිනක්කගේභ  රු 

භන්ත්රී යගඹකුග  කථහකින් ඳරක භ  කථහ කයන්න  රළබීභ 

ිළිතඵ භභ න්ගතෝ ගනහ. වළඵළයි, භභ ්තුභහ ත් සතුති 

කයනහ, වළභ වමුදහ ගේකඹකු භ ගචෝදනහ කයන්න ්ඳහඹ 

කිඹන ්ක ප්රඛකහල කිරීභ ිළිතඵ. ්ඹ ගේම පී ්ක  දුන් ිළිතතුයක් 

ලගඹන් තභයි භභ දකින්ගන්. 

ගකගේ ගතත්, ද ඳෘතුවිඹ වතම න්  රකදුරක ්රKවගරෝකඹක් 

ගරහ තිගඵන්ගන් ජරඹ නියි.  ගරෝකගේ තිගඵන ජරගඹන් 

සිඹඹ  1ක්ත් ඳහනඹ කිරීභ  රකදුරක නළවළ. තුගනන් ගදකක්භ 

තිගඵන්ගන් කයදිඹ; මුහුදු ජරඹ. මුහුදු ජරගේ ලුණු ප්රඛභහණඹ - 

salinity - ළඩි ගරහ තිගඵන්ගන් ඒහ  රන්ගන් නළති නියි. 

 රන්ගන් නළතු ්ක තළන ඳේ න නිහ තභයි විගලේගඹන්භ 

මුහුදු ජරගේ රණතහ ළඩි ගරහ තිගඵන්ගන්. රංකහ දිවහ 

ඵරන ගකො  ිළ තුටු ගන්න ඕනෆ. ළේ මක, ඒ හග භ  ං හ 

මක, ය  භළද කඳු මක, ඒ සිඹේරභ තිගඵන නිහ ජරඹ තින් 

ගනක් ය ර  තිගඵන ප්රඛලසන ඳ  නළවළ. සිං ේපරු  ජරඹ 

ග න්ගන් භළගේසිඹහගන්. ජරඹ ම්ඵන්ධගඹන් න ආත්ත 

තත්ත්ඹ ඒකයි. 

 ම්ඳව දිසත්රිනක්කඹ යග න ඵළලුත් ජරඹ ගනුගන් ිළ 

විලහර අගඹෝජනඹක් කය තිගඵනහ. භභ ඒක ගකොගවොභද කිඹරහ 

කිඹන්ගන් නළවළ කහරඹ න්භහ හිත නිහ. කහරඹ ඈතිරි වුගණොත් 

කිඹන්නම්. බිඹ භත් ජරහලඹක් විෘත කශහ. අර්ථික ංර්ධන 

භහතභතුභහ ඒ භඟින් මුළු  ම්ඳව දිසත්රිනක්කඹභ අයණඹ න 

විධිඹ  ක යුතු කයරහ තිගඵනහ. ්තුභහ ඈතහභත්භ ගවොඳින් ඒ 

ක යුත්ත කය ග න ඹනහ. ඒ හග භ ජනහධිඳතිතුභහ ප්රඛතිඳහදන 

ගන් කිරීභ නිහත් ්ඹ ගවොඳින් කය ග න ඹන්න පුළුන් ගරහ 

තිගඵනහ. 

ජහ-ආර ප්රඛගද්ලඹ ඵළලුත් ගඳගනනහ, ඒ මුළු අනඹ භ 

ඳහනීඹ ජරඹ ගදන්න ිළ ක යුතු කය ග න ඹනහඹ කිඹරහ. ජහ-

ආර, ක හන, ගදොම්ගේ, කළරණිඹ හග  ප්රඛගද්ලරත් ්ගවභයි. 

කළරණිගේ ජර ලභතහගන් සිඹඹ  90ක ත් ළඩිඹ දළන් රඵහ 

දීරහ තිගඵනහ. ඒ තයතුය තභයි ගම් ප්රඛලසනඹ ආති ගන්ගන්. ගම් 

ප්රඛලසනඹ ආති ගද්දී ඳ  ්ක ගදඹක් කිඹන්න පුළුන්. ඒ ප්රඛලසනඹ 

ිළිතඵ කථහ කයන ගකො  කිඹන්න ඕනෆ, ගම් හග  ප්රඛලසනඹක් 

ආති වුණහභ ගද්ලඳහරනනගඹෝ ලගඹන් ිළ සිඹලුභ ගදනහභ 

්ක  ්කතු ගරහ ඒක ජනතහ  ගත්රුම් කයරහ ගදන්න ඕනෆ 

කිඹන ්ක. ්ගවභ ගත්රුම් කයරහ දුන්ගන් නළත්නම්, ඳයහගද් 

හිංක ජනතහ පීඩහ  ඳත් ගනහ. 

භභත් ්භ දිසත්රිනක්කගේ ආභතියගඹක්, භන්ත්රී යගඹක් නිහ 

යතුඳසර ගනිග්රKොස කර්භහන්තලහරහ ිළිතඵ ගොඹහ ඵළලුහ. 

්භ කර්භහන්තලහරහ අයම්බ කයරහ තිගඵන්ගන් 1995දී; 1995 දී 

non-BOI project ්කක් විධිඹ . ඉ  ඳසගේ Environmental 

Protection Licence ්කක් දීරහ තිගඵනහ. 1998 ළේතළම්ඵර් 

භහගේ කර්භහන්තලහරහගේ නිසඳහදන ක යුතු ඳ න් යග න, 

ඉශෙ  1998 ගනොළම්ඵර් භහගේ 16 ළනි දහ අගඹෝජන 

485 486 

[ රු කරු ජඹසූරිඹ භවතහ] 
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භණ්ඩරගේ අගඹෝජන භහඳෘතිඹක් ගර නුභත කයරහ, ඉශෙ  

1999 ළේතළම්ඵර් භහගේ 17 ළනි දහ අගඹෝජන භණ්ඩරඹ 

විසින්, බහවිත කයන රද ජරඹ ිළරිසිදු ගකො  කර්භහන්ත ක යුතු 

වහ, හරි ක යුතු - irrigation purposes - වහ නළත බහවිත 

කශ යුතුයි කිඹන  ඳරිය ධීක්ණ ගකොන්ගද්සිඹ  ඹ ත් තභයි 

ඒක  ය දීරහ තිගඵන්ගන්. දළන් ජහ-ආරත් factory ්කක් 

තිගඵනහ. ගඩනිම් කලිම් ගේයභ ගෝදන්ගන් ්තළන. භභ ඒක 

ඳරීක්හ කයරහ ඵළලුහ. ජහ-ආර කර්භහන්තලහරහ 160ක් තිගඵනහ. 

රුිළඹේ රක් 55,000ක් විඹදම් කයරහ ඒ කහර්ිකක ඳද්රෝභ ශුද්ධ 

කයරහ, ිළරිසිදු  කයරහ, ඳහනඹ කයන්න පුළුන් තුය රඵහ ගදන 

system ්කක් ිළ විෘත කශහ, අර්ථික ංර්ධන භහතභතුභහත් 

්ක්ක. ගිහිේරහ ඵරන්න ඒක. ඒක ඵළලුහ නම් ගම් ප්රඛලසනඹ 

ඈයයි. 

ඉශෙ  ගම් sludge  ළන කිඹන්න ඕනෆ. හභහනභගඹන් තුය 

ිළරිසිදු කශහභ ඈතිරි න heavy metal, ඹම්කිසි ඳද්රෝභ, ඒ හග භ 

ඒගකන් ්න භණ්ඩි - sludge - මක pack කයරහ දළන් Holcim 

Lanka Limited අඹතනඹ  ඹනහ. ඈතින්, ගම් කරුණු කහයණහ 

ිළිතඵ තමුන්නහන්ගේරහ ගවො  කේඳනහ කයන්න ඕනෆ. විලහර 

ිළරික් ගභභ කර්භහන්තලින් වතත් ගනහ. ඹම් විධිඹක ගනත් 

ඹම යමුණක් තිබුණහද කිඹහත් භ  ළකඹක් තිගඵනහ. ්භ 

කර්භහන්තලහරහ ිළිතඵ   කි යුත්තන් රහ ඒහ ළහුහ නම් 

ජහතභන්තයඹ  ඹන්ගන්; "ගභගවේ ගභොකුත් කයන්න ඵළවළ" කිඹහයි. 

"ගභොක ද ගභගව ්න සගන්? ගද්ලඳහරනනගඹෝ ගිහින් 

කර්භහන්තලහරහ වනහ ගන්" කිඹරහයි.  ඉශෙ  කිඹන්ගන් 

ඒකයි. ඒකත් කිඹන්න ක  ආයග න ඵරහග න හිමඹහ. ගම් 

හිංක වතවිත නළති කිරීභ  ළන ිළ  විලහර කන හටුක් 

ගේදනහක් ආති ගනහ. ඒ ගේදනහ විතයක් ගනොගයි. ගම් 

සිද්ධිඹ ම්ඵන්ධ අර්ථික ංර්ධන භහතභතුභහ ළද ත් විධිඹ  

භහ ඈේලුහ. 1952 වර්තහරගේදී ගඩි තළබුහභ භහ 

ඈේලුහද? Batalanda case ්ගක්දී භහ ඈේලුගේ කවුද? 

කිඹන්න ඵරන්න. ඉශෙ  ගකොගවේද භහ ඈේරහ තිගඵන්ගන්? 

ජනතහ විමුක්ති  ගඳයමුණ ගකොගවේත් භහ ඈේලුහද, ගම්හ 

ගඳන් වුණු ළරැදි කිඹහ. නමුත් ්වහ  ගභවහ  ගඵෝරඹ ඳහස 

කයන්ගන් නළතු- [ඵහධහ කිරීභක්] ගකොගවේද භහ ඈේරහ 

තිගඵන්ගන්? ගම් ප්රඛලසනඹ ිළිතඵ නහඹකගඹක් ලගඹන්   කීභ 

බහය යග න කශභනහකයණඹ කයන්න ක යුතු කයන ඵ  

ගඳොගයොන්දු ගිකන් තභයි භහ ඈේලුගේ. ඈසය අයක්ක 

ංලර ගේඹ කයන ඹ  කිේගේ, "ගඳොලිසකහයඹහ, අිකකහයඹහ, 

්ඹහර්  ගෂෝසකහයඹහ, ගන්විකහයඹහ" කිඹහයි. [ඵහධහ කිරීම්] භහ 

කිඹන තුරු ගඳොඩ්ඩක් ඈන්න. දළන් "යණවිරුගෝ" කිඹනහ. [ඵහධහ 

කිරීභක්]  රු ජිත් භහන්නේගඳරුභ  භන්ත්රී තුභනි, භග  කථහ 

හන න තුරු වග න ඈන්න. භහ ඔඵතුභහ  ඊත්තය ගදන්නම්. 

ඊත්තය ගදන්න ඵළරිකභක් භ  නළවළ.  

 
 රු ජිත් භහන්නේගඳරුභ භවතහ 
(ண்புகு அஜத் ன்னப்தபரு) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ගඩි තිඹරහ භතකයි කිේහභ වරි. 

 
 රු ෆීලික්ස ගඳගර්යහ භවතහ 
(ண்புகு  பீலிக்ஸ் தபத) 

(The Hon. Felix Perera) 

නළවළ. ඔඵතුභහ  භතක වුණත් භහ භතක කයන්ගන් නළත 

කිඹන ්ක හිතහ  න්න. "ඔඵ  භතක නළවළ භ  භතක නළවළ" 

කිඹහ සින්දුකුත් තිගඵනහ. ඒක විතයක් වදහ  ත්තහ නම් වරි. 

ඔඵතුභහග  ිළඹහ භග  ඹහළුගක් කිඹන ්කත් භතක තිඹහ  න්න.  

භවය ය ේ ජරඹ රඵහ  න්ගන් මුහුදු තුරින්. ිළ ජරඹ 

කශභනහකයණඹ කයන්න ඕනෆ. කර්භහන්ත තිගඹන්නත් ඕනෆ. 

ඳරිය ංයක්ණඹ කයිකන් කගශොත් විතයයි ගම්ක කය  න්න  

පුළුන් න්ගන්. ිකනිසරක කුිළත කයරහ ඊද්ගඝෝණඹ කිරීගම් 

යිතිඹ තිගඵනහ. ජහ-ආර ධිගේගී භහර් ඹ ඹන වි  ප්රඛලසනඹක් 

භතු වුණහ ගන්. භභ කිේහ, ඊද්ගඝෝණඹ කයන්න; ඒක  කභක් 

නළවළ; නමුත් ඳහය හිය කයන්න ්ඳහ කිඹහ. ගභොකද, ගරඩ්ඩු 

ගයෝවේර  ඹනහ. ිකනිසරක යක්හර  ඹනහ. ්දිගනදහ 

යක්හ  ගිහින් ආඟිලි රකුණ  ළහුගේ නළත්නම් විලහර මුදරක් 

හිික ගනහ. දළන් තත්ත්ඹ ගභොකක්ද? ගම්ක ඳළවළදිලි කශහ  

ඳරක ගදඳක්ඹභ කළභළතියි කිඹනහ. ගම් ග ොේර  ත්ත තීන්දු 

වරි. ිළ full support ්ක ගදනහ කිඹන තත්ත්ඹ  ඒ ග ොේරන් 

ග නළවිත් තිගඵනහ. ගම් කරුණු ම්ඵන්ධ කදහත් ක යුතු 

කයන්න ඵළවළ. ගම් කරුණු ගවො  භතක තිඹහ ග න ිළ ළඩ මක 

කය  න්න ඕනෆ.  

ඊදහවයණඹක් ලගඹන් ජහ-ආර කර්භහන්තලහරහ 160ක් 

තිගඵනහ. ගේ ගජෝන් භයතුං  භන්ත්රී තුභහ යනිඹන් කහඵයිඩ් 

භහ භ දන්නහ ගන්. යනිඹන් කහඵයිඩ් භහ ගම් "ඵළට්රි" ගන් 

වළදුගේ. ම්පර්ණගඹන් ්හි ඳස  වහයහ ඵළලුහභ තනිකය කළුයි. 

ිළ ගභොනහද කිේගේ? ිළ දළනුත් කශහ. තුය ගඵොන්න ්ඳහ. ිළ 

ප්රඛජහ ජර භහඳෘතිඹක් වදරහ තුය යග න දුන්නහ. තුය 

ඵවුර්ලින් ග නළවිත් දුන්නහ. ගම්හ ම්ඵන්ධ ිකනිරකන් 

දළනුත් කයන්න ඕනෆ. දළනුත් ගනොකිරීභ  ළන ගඳොඩි ළරැද්දක් 

තිගඵනහ. 

Tsunami Warning System ්කක් දළම්භහ. ඒ කහරගේ ිකනිසරක 

"රකනහික" කිඹන චනඹත් වරහ තිබුගණ් නළවළ. "රකනහික" කිඹන 

චනඹ දළන  ත්තහ  ඳරක අණ්ඩු භළදිවත් ගරහ Tsunami 

Warning System ්කක් වළද නිහ ද ගේරහන කිඹනහ, 

ගභන්න මුහුගද් තුය ගභච්චය ඊස ගනහ කිේහභ සිමන 

තළන්ලින් ඈත් විඹ යුතු ඵ ිකනිසරක දන්නහ. ්ක තකින් 

ගම්ක ගසරහ ත් අශිර්හදඹක්ද දන්ගනත් නළවළ. ඒක ගනත් 

විධිඹක  ර්ථ කථනඹ කයන්න ්ඳහ. නමුත් ගම් ම්ඵන්ධ ිළ 

ධහනගඹන් ඈන්න ඕනෆ.  වරිඹ  ගරොරිඹක  බීභත් ඩ්රධයිර්  

ගකගනක්  ත්තහ හග යි. යහත්රින කහරගේ ගරොරිඹක් ්ශද්දි blood 

sugar, high blood pressure තිගඵන ඩ්රධයිර්  ගකගනක්  ත්ගතොත් 

ගභොකද න්ගන්? ඒ පුද් රඹහ  sugar නිහ නින්ද ඹනහ. ගරොරිඹ 

වේඳහ  න්නහ. ඒ නිහ test කය ඵරන්න ඕනෆ. ය  ධහනඹ   

රක් කයන්න ගම්ක ප්රඛගඹෝජනඹ   න්න පුළුන්. ිළ කන හටු 

වුණහ. ජනහධිඳතිතුභහ කන හටු වුණහ. ඒ හකච්ඡහගේදී ඒ Sister  

කිේහ, "ිළ කන හටු ගනහ" කිඹහ. ඒ Sister ්තළන  ආවිත් 

සිමඹහ. ඒ නිහ ඒ ග ොේගරෝත් ගත්රුම් ග න තිගඵනහ, ගම් 

කතන්දයඹ ආතුශත ඹම් ඹම් ගද්ේ තිබුණත් ිළ ඒහ සිඹේර 

ත්වළය දභහ ය  ගනුගන් ගම් ගද් කයන්න ඕනෆ කිඹහ. ගම් 

කර්භහන්තලහරහගන් ගකොච්චය මුදේ වම්ඵ ගනහද කිඹහ භහ 

ඵළලුහ. ගේ exports ලින් සිඹඹ  3.5ක්ද ගකොගවේද වම්ඵ 

ගනහ. භග  ප්රඛගද්ලගේ කර්භහන්ත ළහුගොත් ගභොකද න්ගන්? 

යක්හේ ගදන්ගන් කවුද? ්තගකො  ඊද්ධභනඹ ආති න්ගන් 

නළද්ද? ඉශෙ  ගභොකක්ද න්ගන්? ඉශෙ  තමුන්නහන්ගේරහ 

කිඹයි විරැකිඹහ ළඩියි. විරැකිඹහගේ ප්රඛතිලතඹ ළඩියි. ඒකත් 

කිඹනහ. ගකොගවන් වරි ඊත්තය ගවොඹන්න පුළුන්. ගකොගවන් 

ගවෝ ගචෝදනහ කයන්න පුළුන්. ඕනෆ ගදඹක් කයන්න පුළුන්. 

ගභතළන ය  වදන තළන. ය  වදන්න තභයි ගදඳක්ඹ භ කථහ 

කයන්න, ක්රිෂඹහ කයන්න ඳහර්ලිගම්න්තුක් වදරහ තිගඵන්ගන්.  

ගම් ඳහර්ලිගම්න්තුගේ ඈරහ ්කිගනකහ  ආඟිලි දිගු කය 

 න්ගන් නළති ප්රඛලසනඹ  විඳුභ ගොඹහ  ළනීභ  ිළ ළඩ 

කයග න ඹමුයි කිඹන ගඹෝජනහ කයන්න භභ කළභළතියි. ජරඹ 

ම්ඵන්ධගඹන් ගද්ලඳහරන ගකෝණගඹන් ඵරන්න ්ඳහ. ජරඹ 

ගඳොදු ගදඹක්. කයන්ට් ්ක ම්ඵන්ධගඹන් ්ගවභ ඵරන්න ්ඳහ. 

ඒකත් ගඳොදු ගදඹක්. රකශෙ ම්ඵන්ධගඹන් ්ගවභ ඵරන්න ්ඳහ. 

රකශෙත් ගඳොදු ගදඹක්. සබහ ධර්භගේ නීතිඹක් තිගඵනහ ගන්. 
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ඳහර්ලිගම්න්තු 

ඵරන්න කහන්තහයඹක්  දිවහ. ගභොනහද තිගඵන්ගන් කහන්තහයගේ? 

ගභොකුත් නළවළ. වළඵළයි ග ෝලීඹ ඊසණත්ඹ ඹමන් ළඩි වුණහභ 

රකිත කුණහටු, රකශං කුණහටු  ් නහ. ්තගකො  ඒ ළලිත් ඔඵගභොඵ 

ඹනහ. ්තගකො  තභයි pressure ්ක නළති ඹන්ගන්. ගනක් 

ඳළත්ගතන් යිස ිකගදනහ. ඉ  ඳසගේ කුරුේගරෝ ්ගවේ ඈන්න 

ඵළරි ්ගවේ ඈරහ ගභගවේ  ්නහ. ගම් සබහ ධර්භගේ නීතිඹ  

නු ිළ ක්රිෂඹහ කයන්න ඕනෆ. ඒ නීතිඹ නු ක්රිෂඹහ කයද්දී ඳ  

කරුණු ළ ගවනහ. ඒහ විතයක් ගනොගයි. ඳ  ඊගද් ත් 

ඔක්සිජන් ලභයි; රෑ ත් ලභයි. නමුත්  ව, ඊගද්  ඔක්සිජන් 

යග න රෑ  ගභොනහද කයන්ගන්? දහර  ඔක්සිජන් ිළ  ක යරහ 

රෑ  කහඵන් ඩගඹොක්යිඩ් වදරහ ඒගකන් ගකොශ මක වදන්න 

ක යුතු කයග න ඹනහ.  

මූරහනහරඪ  රු භන්ත්රී තුිකඹනි, භහ කිඹන ගම් කතන්දයඹ 

වන්න. භභ ගඳොඩි කහරගේ trip ්කක් ගිඹහ, ඹහඳනඹ . 

ඈසගකෝරගඹන් ඳ යග න ගිගේ. කීරිභගේ  ළංකිඹ ිළහි හ 

තිගඵන්ගන් ගකොගවොභද? මුහුද රභ කීරිභගේ ජරහලඹත් 

තිගඵනහ. ්ඹ ගඵොගවොභ famous තළනක්. ගදභශ ජනතහග න් 

ආහුගොත් ඒ  ළන කිඹහවි. වළඵළයි ්තළන තුය ිළරිසිදුයි.  රු 

රකභන්තියන් භන්ත්රී තුභනි, ඔඵතුභහ දන්නහ ආති.  රු භන්ත්රී තුභනි, 

වරිද භහ කිඹන ්ක?  
 

 රු ්ම්.ඒ. රකභන්තියන් භවතහ 
(ண்புகு ம்.. சுந்ென்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

වරි.  
 

 රු ෆීලික්ස ගඳගර්යහ භවතහ 
(ண்புகு  பீலிக்ஸ் தபத) 

(The Hon. Felix Perera) 

ගඵොගවොභ සතුතියි. ්තුභහ ඔළු නරහ 'වරි' කිේහ. ්තළන 

තුය ිළරිසිදුයි. ගකොගවන්ද ඒ තුය ්න්ගන්? භහතගරන් තුය 

්න්ගන්. ඒ හග භ, කේිළමඹ යග න ඵරන්න. ගභතළන ගේ 

ගේ්රවධහරිතුභහ ඈන්නහ තළන ඈරහ භහ ඈන්නහ තළන දක්හ තිගඵන 

ගඳොඩි distance ්ක හග  කේිළමගේ ගඳොඩි distance ්ගක් ්ක 

තළනක ගවො තුය, ගනක් තළන ලුණු තුය. ඹමනුත් ජරඹ  රහ 

ග න ඵසිනහ. ්ක් ඳළත්තකින් ගම් යගට් තිගඵන ඳරිය ප්රඛලසන 

ගඳොදු ප්රඛලසන නිහත්, ගනක් ඳළත්ගතන් වස තුය ළග ද්දී ඒ 

ළග න තුයර තිගඵන කහඵනික ද්රෝභ නිහත් භ ත ජරඹ 

විනහල ගන්න පුළුන්. භ ත ජරගේ pH value ්ක ඩු ගන්න, 

ළඩි ගන්න පුළුන්. ඒක තිගඵන්න ඕනෆ ප්රඛභහණඹ ගකොච්චයද 

කිඹරහ තමුන්නහන්ගේරහ දන්නහ ගන්. ඒ නිහ ිළ සිඹලු ගදනහ 

කේඳනහ කයන්න ඕනෆ ගභොකක්ද? ගම් ප්රඛලසනඹ ආදග න 

අණ්ඩු   වරහ ළඩක් නළවළ; ගනත් කහ ත්  වරහ ළඩක් 

නළවළ. ඒක, තමුන්  තමුන්  ව  න්නහ හග  කතන්දයඹක්.  

මූරහනහරඪ  රු භන්ත්රී තුිකඹනි, pH value ්ක ඩු  ය වි  

භවය ිතංර අම්ලිකතහ ගවත් ආඹුේ  තිඹ ආති ගනහ. 

භග  අනඹ න ජහ-ආර ප්රඛලසනඹ අගේ ගභොකද? ජහ-ආර ජන 

ඝනත්ඹ ළඩි ගරහ. ඳර්චස ඳව දවඹ හග  කෆලිර  ඈඩම් මක 

කළඩිරහ. ඒ තත්ත්ඹ ්න්න ්න්න ළඩි ගනහ. ිතංලින් තුය 

ගඵොන්න ඵළවළ. ිත ඵම ගදකක් තුනක් කඳනහ. Toilet ්ගක් pit 

්ක ඩි 5යි. න්ේ කයරහ නළවළ. "ඳවත් තළනින් ඹයි  රහ ජගේ" 

කිඹන නභහඹ ඊඩ, න්න ඵඩු මක -ඳ ද්රෝභ මක- තිගඵනහ ිත ගේ. 

ඒහ තභයි බිේගේ හුෙ ගදගනක්. ිළ ඒහ නතය කයරහ තිගඵනහ. 

වළභ තළනභ ්ගවභයි. යතුඳසර ප්රඛගද්ලගේ අදයණීඹ ජනතහ 

ඳහනඹ කගශේ ිතංර තිගඵන තුය. නමුත් ද හග  ජන ඝනත්ඹ 

ළඩි න කහරඹක ගභොකක්ද කයන්න ඕනෆ? මුරතිේර ජන 

ඝනත්ඹ ර්  කිගරෝව යඹ  33ක් විතය තභයි ඈන්ගන්. ්ගවභ 

නම්,  ම්ඳව ගකොච්චය ප්රඛභහණඹක් ඈන්නහද? ගකොශම තුන්දවස 

 ණනක් ඈන්නහ. ගකොශම පුළුන්ද ිතං කඳරහ තුය ගඵොන්න? 

ආයි ගම්හ කථහ කයන්ගන් නළත්ගත්? දළන්  ම්ඳව පුළුන්ද  ිතං 

කඳරහ තුය ගඵොන්න? ගඵොගවෝ ගයින් ජන වනඹ ළඩි ගද්දී 

නිහර්ඹගඹන්  ළේ තුය ්න්න ඕනෆ; ඳහනීඹ ජරඹ රඵහ  න්න 

ඕනෆ. ඳහනීඹ ජරඹ ගකොගවන්ද රළගඵන්ගන්? ඳහනීඹ ජරඹ 

රළගඵන්ගන් සිරිඳහද කන්ද ඳළත්ගතන් ්න කළරණි   ගේ තුය 

මගකන්. ඒ තුය මක රබු භ  ග නළේරහ රබු ිකන් ගකොශඹින් 

්වහ ඳළත්ත  තුය ගදන තගර්, ඒ තුය මක ගභගවේ  

ග නළේරහ ගම් අණ්ඩු වදරහ තිගඵන පු සකන්ගද් ජර 

ඳවි්රවහ හයගඹන් ශුද්ධ කයරහ, ඳවි්රව කයරහ, විලහර විඹදභක් 

දයහග න -නිකම් ගනොගයි, අණ්ඩු ජරඹ ලී යඹක  ඹම්කිසි 

මුදරක් විඹදම් කයනහ- තභයි ජරඹ ගදන්ගන්. නිසඳහදන විඹදභ 

ළඩියි; නමුත් ිකනිරකන්  ගදන ිකර ඩුයි. ්ගවභ ක යුතු කයරහ 

තභයි දළන් ගම් ඳහනීඹ ජරඹ ගදන්ගන්. ඒ ජරඹ ගඵොන්න ගවොයි. 

නහ ත්තහ  කභක් නළවළ ගනක් තුයලින්.  
 

මූරහනහරඪ භන්ත්රී තුිකඹ 
(ெமயமெங்கும்  உரப்பனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

 රු ආභතිතුභහ, ඔඵතුභහ  නිඹිකත කහරඹ හනයි.  
 

 රු ෆීලික්ස ගඳගර්යහ භවතහ 
(ண்புகு  பீலிக்ஸ் தபத) 

(The Hon. Felix Perera) 

භ  තත් තත්ඳයඹක් ගදන්න මූරහනහරඪ  රු 

භන්ත්රී තුිකඹනි.  

 රු භන්ත්රී තුභනි, තමුන්නහන්ගේරහ ළක නහන්න ගිඹහභ, 

 ෙක නහන්න ගිඹහභ test කයරහ ඵරරහද නහන්ගන්? නළවළ. 

ඒහගේ තිගඵන තුය මක නහනහ. නමුත් ගඵොන්න ඕනෆ ජරඹ 

කුභක්ද කිඹන ්ක කේඳනහ කයන්න ඕනෆ. යහබිකයගේ 

ඳළට්ගයෝේ රහඵයි; තුය  ණන්.  

්භ නිහ ජර ප්රඛලසනඹ ගඳෞද් ලික ප්රඛලසනඹක් විධිඹ ත් 

ගනොගයි තිගඵන්ගන්. ගේ  රු දිගන්ස ගුණර්ධන ආභතිතුභහත් 

දළන්  රු බහගේ ඈන්නහ. ්තුභහ භ  ගරොකු ඊදේකුත් කශහ. 

්තුභහ ගේ අඵහධිත ජනතහ  ජර ළඳයුභක  රුිළඹේ 4,000ක 

භට් භක  වනඹක් දීරහ තිගඵනහ. කවුරුත් ඒහ  ළන 

ගභගතක් කේ කථහ කගශේ නළවළ. 

ඳහනීඹ ජරඹ ිළිතඵ ගරෝකඹ භ තිගඵන  ළ ලු දිවහ 

ඵරද්දි ිළ න්ගතෝ න්න ඕනෆ. ගභොකද, ගේ ඹ  ගභගවභ 

වරි ජරඹ මකක් රඵහ  න්න පුළුන් ඳරියඹක් රංකහගේ තිගඵන 

නිහ. රංකහගේ ්ළනි ඳරියඹක් තිගඵද්දිත් ගම් ප්රඛලසනඹක් මුේ 

කය ග න යගට් වුේ විඹවුේ වදරහ, ඒ භඟින් ගද්ලඳහරන 

හසිඹක්  න්න ක යුතු කයන ්ක ළයදියි. දළන් ගම්ක  

ිත්රවඳමඹකුත් නිසඳහදනඹ කයරහ තිගඵනහ. ඒගක් තිය යචනඹ, 

්ක්ත් ජහතික ඳක්ඹ. ඈදිරිඳත් කිරීභ ඩඹසගඳෝයහ. 

ගඳන්න්ගන් ගකොගවේද? ජහතභන්තය සිනභහවේර. ඒක ගේ 

ගඳොදු යහජභ භණ්ඩලීඹ රැසම භ මුේ කය ග න ගඳන්න ලුත්භ 

ිත්රවඳ ඹ. ඒගක් තිය යචනඹ, ්ක්ත් ජහතික ඳක්ඹ. ඈදිරිඳත් 

කිරීභ, ඩඹසගඳෝයහ. ිත්රවඳ ලහරහ තභයි, ඵ හිය ය ේ. ්ගේ 

කිඹිකන් භග  චන සේඳඹ න් කයනහ. 

[4.08 p.m.] 
 

 රු ්ම්.ඒ. රකභන්තියන් භවතහ 
(ண்புகு ம்.. சுந்ென்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
Madam Presiding Member, right at the outset I would 

like to extend our Party’s and our people’s sympathies to 

the families who have lost their loved ones due to the 

indiscriminate shooting by the military at Rathupaswala, 

Weliweriya.   
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The Debate today has taken very strange forms.  On 

the one hand, the Members of the Government side are 

talking about the quality of the water, the pH levels. The 

issue of drinking water is  a common problem and should 

not be made into a political issue. So, this issue in 

Rathupaswala, Weliweriya must be resolved without 

political differences, and the Government’s resolve and 

commitment to address that issue should be in a 

responsible way.   

But, the issue at hand is not just the water at 

Weliweriya. The most crucial issue is the manner in 

which the military got involved in this situation when the 

people protested.  That is the issue at hand.  On the other 

hand, the Opposition also, so far, takes the view that by 

this incident, the Government has permitted space for 

people who are ready to accuse the military, an 

opportunity of slinging mud at the military.  They are 

worried that this one issue is going to be used to tarnish 

the good image of the Sri Lanka Army.  I say these are 

the strange facets of this Debate today because every 

month when His Excellency the President calls out the 

three forces by a Gazette notification under the Public 

Security Ordinance to assist the police in maintaining law 

and order, we open ourselves to incidents such as what 

happened in Rathupaswala, Weliweriya.  The war - as it is 

called - ended in May, 2009.  There has been no reason 

why the three forces have to assist the police in 

maintaining law and order.  Is the Sri Lanka Police so 

inefficient that during the last four years they have been 

unable to maintain law and order?  Had there been any 

civil conflict or any incident during these four years, even 

if we look back, that our police force was not able to 

handle?   

With the benefit of hindsight, looking back at the last 

four years, today can we honestly say that the situation in 

any part of the country has been such that you needed the 

assistance of the three forces to maintain law and order? 

The answer is, no. There has been no such necessity. The 

question then is, why is that proclamation being made and 

what are the effects of that proclamation? The effect is 

what we saw in Rathupaswala the other day. More than 

two years ago, in November or December, 2011, when I 

spoke during the Budget on the Vote of the Ministry of 

Defence, I appealed to the Ministers and Members of the 

Government not to blindly support this process of 

militarization in the North. I read my speech in that 

Hansard recently, where I have said, “You might be 

applauding now but it will come to visit you very soon. 

This will come to the South very soon”. And, not long 

after, it has come. 

The army is the same in any part of the world. They 

are trained to do a job of work. They might be efficient at 

that and they do that at a war. But, where the military is 

involved in civilian affairs - this is one issue that we keep 

raising time and time again with regard to the military’s 

involvement in civilian affairs in the North - it always 

ends in disaster like it happened in Rathupaswala in 

Weliweriya. We might have our own emotions, our own 

views with regard to the military. That is all right, but we 

must also act in the interest of the country; we must act in 

the interest of the people; we must act in the interest of 

the unarmed civilian population of this country. If we are 

to do that, then there is a place to which the military must 

be relegated.  

It was sad to hear even the Opposition Members 
saying that this is going to give an opportunity to 
demonstrate how the military behaves. But, that is how 
the military behaves; there is no exception. Nowhere in 
the world do you have an exception. They are trained for 
that. That is how, even in the North, they behave and if 
you want to get a taste of how it happens in the North day 
in and day out by the large military that is present, which 
is involved in all the civilian affairs, you have examples 
like the one that we had in Rathupaswala, Weliweriya.  

We regret very much that lives were lost in 

Weliweriya. We empathize with the people there; we 

understand what it is like. But, the regret is not because it 

happened to people who performed bodhi poojas and 

because it has happened to people in the South only; 

wherever it happens, it is regretful and to whoever it 

happens, it is regretful. There is no point in saying “I told 

you so”, but I appeal to the Government today to stop, to 

pause for a moment and think; think of this growing 

militarization that is taking a stranglehold of this country. 

You must come to your senses. If you truly love this 

country, you must start reversing this at least now, at least 

when it begins to affect the South. If you are not 

concerned about the North, if you thought that the people 

in the North are not citizens of this country, not equal 

citizens and they do not have the right to the protection of 

the State, at least now when it affects you, you must stop, 

you must pause, you must think and you must act. That is 

the only way in which this country can come out of this 

kind of stranglehold, which many countries have not been 

able to do because when the military takes over, it is very 

difficult for civilian rule to be established. But, I believe it 

is still possible if you, who are seated on the other side in 

the Government pews, act, if you say enough is enough.  

The military did something that we appreciated. You 
can say you appreciated that. Our people do not 
appreciate that because they, the civilians, were killed in 
their thousands. You might appreciate that. 

 
 රු රන්ත රගිඹන්න භවතහ 
(ண்புகு யசந்ெ அயகலன்ன) 

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 

Not civilians. 
 
 රු ්ම්.ඒ. රකභන්තියන් භවතහ 
(ண்புகு ம்.. சுந்ென்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

No, civilians were also killed. You cannot deny that. 

We are not complaining about the LTTEers being killed. I 

am not complaining about the LTTEers being killed, but I 
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am certainly complaining about the civilians who were 

killed in tens of thousands. You might appreciate that, but 

you will not appreciate your own people being killed like 

flies on the road. At least, for your own selfish sake, you 

must now stand up and bring an end to this tyranny.  

 

Thank you.  

[.බහ. 4.21] 

 

 රු ගයෝහිත ගේගුණර්ධන භවතහ (යහඹ වහ භවහභහර්  
භහතභතුභහ) 
(ண்புகு தஹெ அதபகுைலர்ென - துமமமுகங்கள், 

தநடுஞ்சமயகள் அமச்சர்)  

(The Hon. Rohitha Abeygunawardana - Minister of Ports 

and Highways) 

මූරහනහරඪ  රු භන්ත්රී තුිකඹනි, ළලිගේරිඹ යතුඳසර 

සිදුම භ ම්ඵන්ධගඹන් ද දගේ විඳක්ඹ විසින් ග න ්නු රළබ  

බහ කේ තඵන ගඹෝජනහ ම්ඵන්ධ චන සේඳඹක් කථහ 

කයන්න භහ ඵරහගඳොගයොත්තු ගනහ.   

ඒ සිදු ම ගභන් ඳ  හිික වුණු වතවිත ව ගද්ගඳොශ 

ගනුගනුත්, ඒ හග භ තුහර රළබ යුධ වමුදහගේ ව ගනකුත් 

සිඹලු  ගදනහ ගනුගනුත් ඳග  කන හටු ගම් සථහගේදී ඳශ 

කයනහ. ඒ හග භ ඒ සිදුම භ හනහන්ත සිදුම භක් කිඹන 

්කත් ිළ භතක් කයනහ.  

ඒ සිදුම භ ම්ඵන්ධ ද ගජෝන් භයතුං  ගේ ික්රව භන්ත්රී තුභහ 

ගම් ගඹෝජනහ  රු බහ  ඈදිරිඳත් කශහ. ඒ ඈදිරිඳත් කශ 

කරුණු කහයණහ ිළ වග න හිමඹහ. ඒ භන්ත්රී තුභහග  කථහ, ඒ 

හග භ විඳක්ඹ නිගඹෝජනඹ කයිකන් ජනතහ විමුක්ති ගඳයමුගණ්, 

ද්රෝවිඩ ජහතික න්ධහන ගේ  භන්ත්රී රු ද ඳහර්ලිගම්න්තු බහ  ළඵ 

තුශ කයපු කථහ ිළ වග න හිමඹහ. ිළ හග භ, ගම් සිදුම භත් 

්ක්ක  විඳක්ඹ වළසිරුගණ් ගකගේද කිඹන ්ක ගම් යගට් 

ජනතහත් ගවො  ඵරහග න ඈන්නහ.  

මූරහනහරඪ  රු භන්ත්රී තුිකඹනි, භෆත ඈතිවහඹ  ගිඹහභ,  

ළලිගේරිඹ යතුඳසර ගම් සිදුම භ  ගඳය  ය තත් සිදුම ම් යහශිඹක් 

තිගඵනහ. භභ කිඹන්න ඹන්ගන් නළවළ, ්ක්ත් ජහතික ඳක්ගේ 

අණ්ඩු කහරඹ  ළන. ිළ අණ්ඩු කයන ගකො , ්ක ්ක 

සථහරදී ගනොගඹක් සිදුම ම්  ය  තුශ සිදු ගන ගකො , විඳක්ඹ 

ඒ සිදුම ම් ගකොගවොභද තභන්ග  ගද්ලඳහරන නභහඹ ඳ්රවඹ  

ආතුශත් කය  න්ගන් කිඹන ්ක දිවහ ිළ ධහනගඹන් ඵරහග න 

හිමඹහ. ිළ විතයක් ගනොගයි, ය ත් ධහනගඹන් ඵරහග න 

හිමඹහ.  භවය සථහරදී ගම් යගට් විබහ  ප්රඛලසන ඳ්රව  ළයදුණහ. 

විබහ ඹ  ්න ප්රඛලසන ඳ්රවඹ ළයදුණහභ, ඒ ළයදිච්ච ප්රඛලසන ඳ්රවඹ 

ගකොගවොභද තභන්ග  ගද්ලඳහරන නභහඹ ඳ්රවඹ ඵ  ඳත් කය 

 න්න ක්රිෂඹහ කයන්ගන් කිඹරහ ඔවුන් කේඳනහ කයනහ.  

විලසවිදභහර අචහර්ඹරුන්ග  ප්රඛලසනඹත් ්ගවභයි. ්ළනි 

සිදුම භක් ගන ගකො  විලසවිදභහර අචහර්ඹරුන් දිවහ වදතින් 

ඵළලුහද, ්ගවභ නළත්නම් විලසවිදභහර අචහර්ඹරු තභන්ග  

ගද්ලඳහරන නභහඹ ඳ්රවගේ ළඩක  ්කතු කය  න්න පුළුන්ද 

කිඹහ ඵළලු වළම ිළ දළක්කහ. විලසවිදභහර අචහර්ඹරු  හේගේ 

ඈන් ඳහ  භන් ්න ගකො , විඳක්ගේ භන්ත්රී රු ඒක  ම්ඵන්ධ 

ගරහ ගකොගවොභද ඒක ගද්ලඳහරන කතිකහක  වයන්න වළදුගේ 

කිඹරහ ිළ දළක්කහ. නමුත් ඒ ළගඩ් වරි ගිගේ නළවළ.  

මූරහනහරඪ  රු භන්ත්රී තුිකඹනි, ඒ හග භ අණ්ඩුයි, 

ධිකයණඹයි තය  ළටුභක්  නිර්භහණඹ කයන්න වළදුහ. ගම් 

අණ්ඩු ධිකයණඹත් ්ක්ක වළේගඳනහඹ කිඹරහ හි පු 

 විනිරකරුරිඹග  ප්රඛලසනඹ ය  ගට් යග න ඹන්න ඊත්හව 

ගකරුහ. ්ගවභ යග න ගිහිේරහ අණ්ඩු  ග ොක්කක් 

නින්න පුළුන්ද, අණ්ඩු ගඵේගරන් ේරරහ ්ිතගඹන් 

තිඹන්න පුළුන්ද කිඹරහ  ඊත්හවඹක් දළරුහ. ඒකත් වරි ගිගේ 

නළවළ, මූරහනහරඪ  රු භන්ත්රී තුිකඹනි.  

ඒ විතයක් ගනොගයි, ඳරක ගිඹ කහරගේ ඳ   ම්ලින් 

ආහුණහ, ්ගවන් ගභගවන් ග්රීකස ඹක්කු භතු ගනහ කිඹරහ.  ඒ ග්රීකස 

ඹකහ ඳනිනහ, ග ේර . ඳළන්නහ  ඳසගේ ිකනිසරක බඹ 

ගනහ.  ඒ  ළනත් කිේහ, ගම් ග්රීකස ඹකහ ිළම ඳසගේ ඈන්ගන් 

අණ්ඩු, අණ්ඩු තභයි ගම් ග්රීකස ඹකහ නිර්භහණඹ කයන්ගන් 

කිඹරහ. ගම්හ කිඹන ඹ කවුද? මූරහනහරඪ  රු භන්ත්රී තුිකඹනි,  

ද ්ේගරන්න ළරක් නළතු ඈන්න, නන්නත්තහය ගරහ ඈන්න 

්ක්ත් ජහතික ඳක්ඹ  ගම්හ  නිර්භහණඹ කයරහ තභයි ද 

තභන්ග   භන ඹන්න සිදු ගරහ තිගඵන්ගන්. දඹහසිරිරහ ගේ 

ඳළත්ත  ්න ගකො , විඳක්ඹ  ්ගවභ ිළමන්භ වුේ ජහරහක් 

ගන ගකො , ඉ ශෙ භළතියණඹ න් ගන ගකො  ිළත් 

තීන්දුක්  න්නහ කිඹරහ නහඹකතුභහ  කිඹන්න ඕනෆ කිඹරහ ඒ 

ඳක්ඹ ආතුගශේ  කතිකහ ගන ගකො , ගන්,  ිළන් සිද්ධ ගන්න 

අහ යතුඳසර සිද්ධිඹ.   

දළන් ඒ ප්රඛලසන තිේඵහ ඳළත්තකින්. ඒ ප්රඛලසන ඳළත්තකින් තිඹරහ 

ඊත්හව කයරහ ඵළලුහ, දළන් ගකොගවොභද ගම් ප්රඛලසනඹ  

විකුණන්ගන් කිඹරහ. ගම් ප්රඛලසනඹ විකුණන්න රළවළසති න 

ගකො ,- [ඵහධහ කිරීම්] තමුන්නහන්ගේරහ ඔතළන ඈ ග න කුචුකුචු 

 ෆහ , ඔඹ වදත් ආතුගශේ තිගඵන්ගන් ගේදනහ. ඔඹ වදත් 

ආතුගශේ තිගඵන ගේදනහ සිරිගකොත ආතුගශේ ිළ  ගකරුගොත් 

වම්ඵ ගන්ගන් විනඹ ඳරීක්ණ. ඒ නිහ ගභතළන කුචුකුචු  ෆහ   

කභක් නළවළ. ගභතළන ප්රඛජහතන්්රවහදි යිතිඹ තිගඵනහ.  

ිළ ගඳන්නහ ගම් භන්ත්රී තුභන්රහ  තභන්ග  නහඹකඹහග  

ක්රිෂඹහ කරහඳඹ. ිළ කිේහ, ඒ ිකඹ ගිඹ හිංක දරුන් ගනුගන් 

ගේ කන හටු ප්රඛකහල කයනහ කිඹරහ. තමුන්නහන්ගේරහග  

නහ ත නහඹකඹහ,  2014 දී අණ්ඩු ේරන්න වදන නහඹකඹහ 

යතුඳසර ප්රඛවහයඹ  ්ගයහි ඊද්ගඝෝණඹක් ඳත්රහ  ඒ ිකඹ 

ගිඹ දරුහග  photo ්ක  භේ භහරඹක් දළම්භහ. ඒක ගවොයි, 

මූරහනහරඪ  රු භන්ත්රී තුිකඹනි. ඒක ගවොයි. ්ගවභ ගන්න 

ඕනෆ. නහඹකගඹෝ ්ගවභ කයන්න ඕනෆ. වළඵළයි නහඹකගඹෝ 

අදර්ලත් ගන්න ඕනෆ. යතුඳසර ගම් සිදුම ගම්   කීභ ගේ 

ඳළත්ත  වයන ගකො  ඳ  සිද්ධ නහ, ගභතුභන්රහග  ග  

 ආතුගශේ සිද්ධ න ගද්ේ කථහ කයන්න. ගභොනහද ඒ සිද්ධ 

ගරහ තිගඵන්ගන්? ිළ ඒ  ළන වනහ, විඳක් 

නහඹකතුභහග න්. ගම් භන්ත්රී රුන්ග න් වනහ. තභන් ්ක්ක 

වුරුදු 17ක් ගද්ලඳහරනඹ කයරහ, අන ංවිධහඹකකම් කයරහ, 

ආභතිකම් කයරහ, UNP ්ක ගනුගන් ආති න තුරු කගඩ් ගිඹ 

ංවිධහඹකයඹකු භළරුණහ  ඳසගේ, ගම් හග  භේ භහරඹක් 

දභන්න ගම් විඳක් නහඹකතුභහ  ඹන්න පුළුන් වුණහද? ඒකයි 

ආත්ත කථහ. ඒ  ළන කථහ කයන්ගන් නළවළ. කථහ කයන්න ඵඹයි. 

්ගවභයි තත්ත්ඹ. ද ඒ තයභ   තමුන්නහන්ගේරහ නන්නත්තහය 

ගරහ ඈන්න ගකො  ඵරනහ, ගම් සිද්ධිගඹන්න් යුතු ප්රඛගඹෝජන 

 න්න.  

දළන් භභ ව ග න හිමඹහ, ජිත් භහන්නේගඳරුභ 

භන්ත්රී තුභහග  කථහ. ්තුභහ ලුතින් අපු භන්ත්රී යගඹක්. ්තුභහ 

කථහ කයන ගකො  භ  දළනුගණ් ගම්කයි, ිළ භහ වඹක්, 

වුරුද්දක් විතය ඹන තුරු ගඳොඩි ්ගකකුග  කගට් සූේපුක් 

 වරහ තිඹනහ. ම්භහග  තගනන් ත් වළරිච්ච  භන් ඒ සූේපු 

 වනහ. ඒ සූේපු ගනො ළහුගොත් ගම් ගඳොඩි ්කහ ඤංඳචං 

ඤංඳචං  හරහ ඬනහ. ඵඩගිනි වුණත් ඬනහ, ගනොවුණත් 

ඬනහ. ඒ ඵඩගිනි වුණත්, ගනොවුණත් ඬන ගඳොඩි ්ගකක් 

හග , සූේපු  කමන් ළමරහ හග , ඳහර්ලිගම්න්තුගේ කථහ 

කයනහ යතුඳසර සිදුම භ  ළන.  

493 494 
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ගේ ජර ම්ඳහදන වහ ජරහඳවන ආභතියඹහ  ඊඳගදස 

ගදනහ, ිකනින්ගදෝරුගෝ ය න්න කිඹරහ.  ිකනින්ගදෝරුන්ග  

ඊඳගදස යග න තුය ගදන්න ලු. ගදයිවහමුදුරුගන්, ඳ   ගම් 

භන්ත්රී තුභහ ග  ඊඳගදස  ඕනෆද යතුඳසර  තුය ගදන්න? ගම් 

භන්ත්රී තුභහ ඊඳගදස  ගදන තුරුද ිළ යතුඳසර  තුය ගදන්න 

ඈන්ගන්?  

භග  ික්රව ගජෝන් භයතුං  භන්ත්රී තුභහ දළන් ඈේරනහ, මූලික 

 හසතු  න්ගන් නළති තුය ගදන්න කිඹරහ. ිළ ඔඵතුභහ  

්කක් කිඹනහ. [ඵහධහ කිරීම්] ඔගවොභ ඈන්න. ඔගවොභ ඈන්න. 

ඔඵතුභන්රහ කිේේත්, නළතත් භහින්ද යහජඳක් ජනහධිඳතිතුභහග  

අණ්ඩු යතුඳසර ජනතහ  කයන්න තිගඵන යුතුකභ,   කීභ 

ඈටු  කයනහ. ඒක ඳ   ඔඵතුභන්රහ කිඹහ ගදන්න ඕනෆ නළවළ. 

ඒක කයන විධිඹ ිළ ගවො  දන්නහ. [ඵහධහ කිරීම්]  ගේ 

අණ්ඩු , බිහිරි   අණ්ඩුක් ලු.  [ඵහධහ කිරීභක්]  ඳත්තු ගච්ච 

ගඩි ඊණ්ඩඹක් ඳහර්ලිගම්න්තුගේ බහ  ර්බඹ   ග නහහ ලු.  

ග නහහ නම් කභක් නළවළ. වළඵළයි, මූරහනහරඪ  රු 

භන්ත්රී තුිකඹනි, ඒ භන්ත්රී තුභහ  නළේලින් ග න්න තිබුණහ ඳරක ගිඹ 

වුරුදු 30ක් තිසගේ ඳත්තු කයපු ඊණ්ඩ. වුරුදු 30ක් ගම් යගට් 

ඊණ්ඩ ඳත්තු වුණහ.  ඒ ඊණ්ඩ කවුද දුන්ගන්? ්දහ අණ්ඩු කයපු 

ඔඵතුභන්රහග  ජනහධිඳතිරු ගභොනහ ද  කගශේ? ඒහ කවුද 

කිේගේ? වළන්හඩ්  හර්තහ ය ග න ඵරන්න.  රු යවි 

කයණහනහඹක භන්ත්රී තුභහ කිඹනහ, අර්. ගප්රඛේභදහ 

ජනහධිඳතිතුභහග  කහරගේ ්ේටීටීඉ ්ක  අයුධ දුන්නහ  කිඹරහ. 

ගභන්න, වළන්හඩ් හර්තහ. ිළ ගඳන්න්නම්. කවුද ගම්හ 

කිඹන්ගන්?  ඒ ග ොේගරෝභ තභයි කිඹන්ගන්. 

 
 රු ජිත් භහන්නේගඳරුභ භවතහ 
(ண்புகு அஜத் ன்னப்தபரு) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ඒහ ගම් විහදඹ  දහශ නළවළ ගන්. 

 
 රු ගයෝහිත ගේගුණර්ධන භවතහ  
(ண்புகு தஹெ அதபகுைலர்ென) 

(The Hon. Rohitha Abeygunawardena)  

දහශද නළද්ද කිඹරහ ගදන්න  ඕනෆ නම් ්ිතඹ  ්න්න. ගම් 

දහශ  ගද් තභයි  කථහ කයන්ගන්. දහශ ්කයි,  නළති ්කයි 

ගදකභ කථහ කයන්න ගවො  භභභ දන්නහ. ත ඒ  ළන කිඹරහ 

ගදන්න ඕනෆ නම්  ගම් කථහ ඈය වුණහ  ඳසගේ ්ිතඹ  ්න්න.  

[ඵහධහ කිරීම්] ඔඵතුභහ දන්ගන් නළත්නම්  රු ගජෝන් භයතුං  

භන්ත්රී තුභහ වමු ගන්න. ්තුභහ ගජභසඨ භන්ත්රී යගඹක්. ්ගවභ 

නළත්නම් ගේ  රු ගජෝලේ භයිකේ ගඳගර්යහ භන්ත්රී තුභහ වමු 

න්න.  ව  මකක් ්තුභන්රහ ශෙ  ගිහිේරහ, ඔළු නරහ, 

"ර්"  කිඹරහ කතහ කයරහ, "ගකොගවොභද ර් ඳහර්ලිගම්න්තුගේ 

කථහ කයන්ගන්. ගකොගවොභ ද ර් ගම්ක කයන්ගන්?" කිඹරහ 

ව න්න. ිළ ්ගවභ වග නයි අගේ.  ිළ ්ගවභ තභයි ඈග න  

 ත්ගත්. [ඵහධහ කිරීම්]  ගභතළන  අපු  භන් ්ක ඳහය  ගඵලි 

කඳන්න රළවළසති  ගන්න ්ඳහ.  ්තගකො  ගච්ච ගද් ගවොඹහ 

 න්නත් වම්ඵ ගන ්කක් නළවළ.  

මූරහනහරඪ  රු භන්ත්රී තුිකඹනි, ද  බුරට්  ළන කථහ  

කයනහ.  ද තුය  ළන කථහ කයනහ.  ඔේ!  තුය ගනුගන්  

ිළ ගඩි ඊණ්ඩ ඳහවිච්ිත කශහ. ිළ  තුය ගනුගන් ගඩි ඊණ්ඩ 

ඳහවිච්ිත කගශේ ගකොගවේ ද? 

ඒ භහවිේඅරුගේදී. ්දහ ්ේටීටීඉ ංවිධහනඹ භහවිේඅරුගේ 

හිංක ග ොවි ජනතහග  තුය මක කළපුහ. ඔවුන්  ගඵොන්න 

තිබුණු තුය මක නළති කශහ. රකභන්තියන් භන්ත්රී තුභහ ගභතළන කථහ 

කයරහ ගවිකහි  භහරු වුණහ.  වළභ දහභ භහරු ගනහ. දත් 

භහරුගරහ ගිඹහ ගම් කථහ වග න ඈන්ගන් නළති.  ්ේටීටීඉ  

්රවසතහදඹ  ්ගයහි ිළ ගඩි ඊණ්ඩ ඳහවිච්ිත කශහ. ්ේටීටීඉ  

්රවසතහදීන් ගභොනහද කගශේ  මූරහනහරඪ  රු භන්ත්රී තුිකඹනි? 

ග ොවි බිම් ඳවගශොස දහවක් ඳභණ   හ කයන හිංක ග ොවි 

ජනතහ  තුය බිංදුක් ගනොදී භහවිේ අරු ගොගයොේ වපු 

ගරහගේ, ගකොන්ද ගකිතන් තිඹහග න ගම් ය  කශ කිසිභ 

නහඹකඹකු   න්න  ඵළරි  ය තීන්දු  ත්ගත්, ්ේටීටීඉ ්ක විනහල 

කයනහඹ කිඹන තීන්දු  ත්ගත් භහින්ද යහජඳක් ගේ 

ජනහධිඳතිතුභහඹ කිඹන ්ක භහ ගම් සථහගේදී භතක් කයනහ.  

්ගවභ ක යුතු කයපු ගේ අණ්ඩු  ගම් යතුඳසර ිකනිසරක 

භයන්න  කිසිභ ඊභනහක්  ආත්ගත් නළවළ. 

 
 රු යන්ජන් යහභනහඹක භවතහ 
(ண்புகு ன்ஜன் நக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

භහර කළඩුහ. 

 
 රු ගයෝහිත ගේගුණර්ධන භවතහ  
(ண்புகு தஹெ அதபகுைலர்ென) 

(The Hon. Rohitha Abeygunawardena)  

භහ කඩපුහ කිඹහ ගදනහ, වම්ඵ වුගණොත්. කඩපු වළමයි, 

කළඩිච්ච වළමයි, ගදකභ ගවො  ව න්න පුළුන්,  ලුණු -ආඹුේ 

ආති. කඩන්න රළවළසති ගන වළම, කඩපු වළම ඔක්ගකොභ කිඹහ 

ගදන්න පුළුන්, කිසිභ ඩු ඳහඩුක් නළති. ඒහ දළන  න්න  ඕනෆ  

නම්, ගම් විහදඹ නත්රහ ඒ  විහදඹ  ්මු. ්ගවභ දුන්ගනොත්  

භහරුගේ ළග යි ද ආරහ ඈන්න  ආඳුභ වන්දහ.   

 
 රු භන්ත්රී යගඹක් 
(ண்புகு உரப்பனர் எருலர்) 

(An Hon. Member) 

කහ ද කිඹන්ගන්? 

 
 රු ගයෝහිත ගේගුණර්ධන භවතහ  
(ண்புகு தஹெ அதபகுைலர்ென) 

(The Hon. Rohitha Abeygunawardena)  

ගතොේිළඹ වරි නම් දහ  න්න. [ඵහධහ කිරීම්] කිඹන්ගන් නළවළ. 

වළඵළයි භතක තිඹහ  න්න. [ඵහධහ කිරීම්] ඔඹ ඔක්ගකො භ 

ගතම්ඳයහදු ගරහ, ඔඹ ඔක්ගකොභ මක ගවො  හුරු පුරුදු ගරහ 

තභයි ිළ ගභතළන හඩි වුගණ්.  [ඵහධහ කිරීම්] භතක තිඹහ  න්න. 

ිළ ත්රී විේර   ඹර් දිරහ ඡන්ද  ත්ත ිකනිසරක ගනොගයි.  

ිළ, tap ්ක ආරිඹහභ බිඹර් ම දුරුර බිඹර් දහපු ිකනිසරක ගනොගයි. 

ිළ යක්කු දීරහ ඡන්ද  ත්ත ිකනිසරක ගනොගයි. ිළ ිකනිසරකත් 

්ක්ක ගඳොගශොගේ ඳඹ  වරහ ගද්ලඳහරනඹ කයපු ිකනිසරක. [ඵහධහ 

කිරීම්] ඔගවොභ ඈන්න. ඔගවොභ ඈන්න, ඈතිරි මක කිඹහ ගදනකම්.  

මූරහනහරඪ  රු භන්ත්රී තුිකඹනි, ජනතහ විමුක්ති ගඳයමුණ 

වනහ,  රු ඵළසිේ යහජඳක් ආභතිතුභහ භහ  ත්ගත් ආයි 

කිඹරහ. ගම්ක  ම්ඳව දිසත්රිනක්කගේ සිදුම භක්. ගම් හග  සිද්ධිඹක් 

වුණහභ  ම්ඳව දිසත්රිනක්කගේ දිසත්රිනක් නහඹකඹහ වළමඹ  ගම් 

භසත සිදුම භ ගකගයහිභ නිවතභහනී ්තුභහග  කන හටු 

ප්රඛකහල කශහ. ඒක නිවතභහනී ගද්ලඳහරන නහඹකඹකුග  ගවො 

ගුණහත්භකබහඹක්. ඒකයි ්තුභහ ඈටු කගශේ.  ද ජනතහ විමුක්ති 

ගඳයමුණ යුද වමුදහ  ළන කථහ කශහ. මූරහනහරඪ  රු 

භන්ත්රී තුිකඹනි, ්තළන යුද වමුදහ  වළසිරුගණ් ශීරහචහය විධිඹ යි 

කිඹිකන් ජනතහ විමුක්ති ගඳයමුණ භවහ නයක විධිඹ  යුද වමුදහ 

 ළන කථහ කශහ. ගම් යගට් ම ගයෝදහය යණවිරුහ යුද්ධඹ 

ජඹ්රKවණඹ කයන ගකො  ජනතහ විමුක්ති ගඳයමුණ පුදුභ 

ඊත්හවඹක්  ත්තහ, ඒ රකුණු මක ග නළේරහ තභන්ග  

හක්කු  දභහ  න්න. ඒ ගරහගේ ම ගයෝදහය යණවිරුහ  ළන 

කථහ කගශේ භවහ ිමභහනගඹන්. ම ගයෝදහය යණවිරුහ  ළන භවහ 

ිමභහනගඹනුයි කථහ කගශේ. කවුරු වරි ්ක්ගකගනක් ගදන්නක් 

ළරැද්දක් කශහ නම් ිළ ඒක ගවශහ දකිනහ. ඒ  ළන ගම් න වි  

ඳරීක්ණ ඳළළත්ගනහ. නමුත් භසත යුද වමුදහ  වය 

කයන්න ගවො නළවළ.  
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ඳහර්ලිගම්න්තු 

යහජභ අයක්ක භහතභහංලගේ ගේකම්තුභහ  ළන කථහ 

කයනහ.  ජනතහ විමුක්ති ගඳයමුණ  ආෙ  වරි භහරුයි. ආයි, 

ජනතහ විමුක්ති ගඳයමුණ ඊත්හව කයන්ගන්  - try  කයන්ගන් -

1988-1989 කහරගේ හග  නළත ගම් යගට් ිකනී කඳු ග ොඩ 

 වන්න, ගකොේරන් යග න ගිහිේරහ ඔවුන්ග  වතවිත විනහල 

කයන්න. ජනතහ විමුක්ති ගඳයමුණ ගම් යගට් කර්භහන්තලහරහ 

කීඹක් වරහ තිගඵනහද මූරහනහරඪ  රු භන්ත්රී තුිකඹනි? ඒක  

ගම් භන්ත්රී රු හක්ෂි දයනහ. ජනතහ විමුක්ති ගඳයමුණ 

කර්භහන්තලහරහ කීඹක් වරහ තිගඵනහද කිඹරහ කිඹන්න,  රු 

ගජෝන් භයතුං  භන්ත්රී තුභනි.  

 
 රු ගජෝන් භයතුං  භවතහ 
(ண்புகு தஜன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 

දළන් ඒ ඩි ඳහගර් ගන්, ගම් අණ්ඩුත් ඹන්ගන්.  

 
 රු ගයෝහිත ගේගුණර්ධන භවතහ  
(ண்புகு தஹெ அதபகுைலர்ென) 

(The Hon. Rohitha Abeygunawardena)  

ඔගවොභ ඈන්න, ඔඵතුභහ  කිඹන්නම්. කිසිගේත් ්ගවභ 

කයන්ගන් නළවළ.  කර්භහන්තලහරහකින්  භක  ඹම් කයදයඹක් 

ගනහ නම් ්ඹ ්ගවභ ිළමන්භ නළළත්විඹ යුතුඹ කිඹන භ තගේයි 

ිළ ඈන්ගන්. වළඵළයි, ඔඵතුභහ විලසහ කයන්න 600ක් යක්හ 

කයන තළනක් විතයක් ගනොගයි, භසතඹක් ලගඹන් 

කර්භහන්තලහරහක් වනහඹ කිඹන්ගන් ඒගක් ගේකඹන්  

භහඹක් භහ ්කවභහයක් ඒ ඹග  දරු භේගරොත් ්ක්ක  

ඵඩගින්ගන් ඈන්න ගන ්කයි.  ඒක තභයි ආත්ත. නමුත් ජනතහ 

විමුක්ති ගඳයමුණ  ඕනෆ කයන්ගන් ඒහ වන්නයි. ඒහ ළහුහභ 

තභයි ජනතහ විමුක්ති ගඳයමුණ  ඳළළත්භක් තිගඵන්ගන්. ජනතහ 

විමුක්ති ගඳයමුගණ් ඳළළත්භ තිගඹන්න නම්, ගම් යගට් අර්ථිකඹ 

කඩහ ළග න්න ඕනෆ. ගම් යගට් අර්ථිකඹ කඩහ ළටුගණොත් තභයි, 

ජනතහ විමුක්ති ගඳයමුණ  නළත යක් " විළඹේ, භයිළඹේ" 

කිඹරහ ගඳෝස යඹක්  වන්න ගකොේගරක් ්කතු න්ගන්. දළන් 

කිසි ගකගනක් ඒක  ්කතු න්ගන් නළවළ, මූරහනහරඪ  රු 

භන්ත්රී තුිකඹනි. ඒ නිහ තභයි ජනතහ විමුක්ති ගඳයමුණ යහජභ 

අයක්ක භහතභහංලගේ ගේකම්තුභහ  ළන වයගඹන් කථහ 

කයන්ගන්.    "1988-1989 කහරගේ කශ ිකනිස ඝහතනර   ගන් 

ිළ   කිඹන්න ඕනෆ" කිඹරහ පුළුන් නම් ගම් බහ  ර්බඹ තුශ දී 

ජහතිගඹන්  භහ  න්න කිඹරහ ජනතහ විමුක්ති ගඳයමුණ  ිළ 

කිඹනහ. "ිළ  කිඹන්න ඕනෆ, ්රKහභ ගේක නිරධහරිඹහ 

භළරුහ ; ිළ   කිඹන්න ඕනෆ, ගඳොලිස නිරධහරිඹහ භළරුහ ; 

ිළ   කිඹන්න ඕනෆ හිංක යණවිරුහ භළරුහ ; හිංක 

ගුරුතුිකඹ භළරුහ , කරහ කරුහ භළරුහ  ිළ   කිඹන්න 

ඕනෆ." කිඹරහ ජනතහ විමුක්ති ගඳයමුගණ්  ්ක් ගකගනක්ත් 

ආවිේරහ ්ක දකත් ගම් ඳහර්ලිගම්න්තු තුශදී භහ  ත්තහද? 

නළවළ. භහ  න්න ඵළවළ. මූරහනහරඪ  රු භන්ත්රී තුිකඹනි, ඒ 

තයභ  තභන් කයපු ළයදි, ළයදි කිඹරහ දළන ග නත් ඒ යද 

නිළයදි කය  න්න කළභළති නළති ජනතහ විමුක්ති ගඳයමුණ කළභළති 

න්ගන්- [ඵහධහ කිරීභක්]  රු ජිත් කුභහය භන්ත්රී තුභනි, ඔඵතුභහ  

ගනොගයි කිඹන්ගන්. ඒක ගත්රුම් ය ග න ඔඵතුභහ දළන් 

ගඵොගවොභ ගවො  භනක් ඹන භන්ත්රී යගඹක්. න්න ඒ නිහ ිළ 

ගඵොගවොභ ඳළවළදිලි කිඹනහ, අණ්ඩුක් වළමඹ  ිළ ගව ත් 

ඵරන්ගන් ගම් සිදුම භ නිළයදි කයන්නයි. වළඵළයි,  රු 

මූරහනහරුඪ  රු භන්ත්රී තුිකඹනි, ගම්ක දඩවභහ කය ග න-  

 
මූරහනහරඪ භන්ත්රී තුිකඹ 
(ெமயமெங்கும்  உரப்பனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

 රු ආභතිතුභනි, කහරඹ හනයි. 

 රු ගයෝහිත ගේගුණර්ධන භවතහ  
(ண்புகு தஹெ அதபகுைலர்ென) 

(The Hon. Rohitha Abeygunawardena)  

ගම්ක දඩවභහ කය ග න ගව  නිද්දහ ගනගකො   තත් 
කර්භහන්තලහරහ වන්න වදනහ නම්, ගම්ක දඩවභහ කය ග න 
ිකනිසරකන්ග  අර්ථිකඹ ට් න්න වදනහ නම් ඒක ගද්ලඳහරන 
නභහඹ ඳ්රවඹ ගනොගයිද, කිඹන ්ක ිළ භතක් කයනහ.  

්ගේ කිඹිකන්, විගලේගඹන්භ ිළ ගම් සිදු වුණ සිදුම භ 

ම්ඵන්ධගඹන් ති රු ජනහධිඳතිතුභහග  භෙ ගඳන්ම භ තුශ,  රු 

ඵළසිේ යහජඳක් ආභතිතුභහග  නහඹකත්ඹ ඹ ගත් ඒ 

දිසත්රිනක්කඹ නිගඹෝජනඹ කයන ගේ  රු රන්ත රගිඹන්න 

නිගඹෝජභ ආභතිතුභහ,  රු යණ ගුණර්ධන නිගඹෝජභ 

ආභතිතුභහ ආතුළු සිඹලු ගදනහභ, කහ  ගවෝ හධහයණඹක් සිද්ධ 

ම  තිගඵනහ නම් ඒ සිදු වුණු වළභ හධහයණඹක භ ලභ කයන 

ිළිතඹභ ගඹොදන්න රළවළසතියි කිඹන ්ක භතක් කයිකන් භග  

චන සේඳඹ න් කයනහ. ගඵොගවොභ සතුතියි. 

 
[.බහ. 4.38] 

 
 
 රු රුන් විජඹර්ධන භවතහ 
(ண்புகு ருலன் லஜலர்ென) 

(The Hon. Ruwan Wijayawardhana) 

මූරහනහරඪ  රු භන්ත්රී තුිකඹනි, භග  කථහ අයම්බ කිරීභ  

ප්රඛථභගඹන් ්දහ යතුඳසර, ළලිගේරිගේ සිද්ධිගඹන් වතවිතක්ඹ  

ඳත්  ය කිර දිගන්ස ශිභඹහග  ඳවුගේ සිඹලු ගදනහ ත්, යවිලහන් 

ගඳගර්යහ ශිභඹහග  ඳවුගේ සිඹලු ගදනහ ත්, නිරන්ත 

පුසඳකුභහය භවත්භඹහග  ඳවුගේ සිඹලු ගදනහ භත් භග  ඵරත් 

ගලෝකඹ ප්රඛකහල කයන්න කළභළතියි.  

ප්රඛජහතන්්රවහදී ඕනෆභ ය ක ගගන ජනතහග  වදනික 

ලභතහක් තභයි ිළරිසිදු ඳහනීඹ ජරඹ. ඒ ලභතහ ඔවුන්  

රඵහ දීභ ඒ ය ගට් යජගේ   කීභක්. ඳ කවුරුත් දන්නහ 

යතුඳසර ප්රඛගද්ලගේ ආති වුණු සිද්ධිඹ. ගම් ප්රඛගද්ලගේ 

කර්භහන්තලහරහකින් ිළ  න ඳද්රෝභ ඒ ප්රඛගද්ලගේ ජරඹත් 

භෙ ිකේ ම  ඒ ජරඹ වි ම  ආසිඩ් ඵ  ඳත් ගනහ කිඹරහ ඒ 

ප්රඛගද්ලගේ ජනතහ විලසහ කයනහ. ඒ නිහ තභයි ඒ 

කර්භහන්තලහරහ  විරුද්ධ ඒ ප්රඛගද්ලගේ ජනතහ 

ඊද්ගඝෝණඹක් අයම්බ කගශේ.  නමුත් ඒ ඊද්ගඝෝණඹ අයම්බ 

කයන ගකො  ගම් අණ්ඩු විසින් වමුදහක් ඹළේහ ඒ 

කර්භහන්තලහරහ අයක්හ කයන්න. භභ ඒක ළරැදියි කිඹන්ගනත් 

නළවළ, වරියි කිඹන්ගනත් නළවළ. නමුත් ඒ ඊද්ගඝෝණඹ කයන්න 

අපු ජනතහ ගම්ක දළක්ගක් ගම් අණ්ඩු ජනතහග  ඳළත්ත 

 න්ගන් නළති කර්භහන්තලහරහගේ ඳළත්ත  ත්තහ කිඹරහයි. 

ජනතහ තත් ගකෝඳ වුණහ. ගම් අණ්ඩු ගකගයහි තිබුණු 

ඔවුන සග  විලසහඹ බිඳුණහ. ඒ නිහ අණ්ඩු ගකගයන් ඒ ඹ  

හධහයණ විඳුභක් රළගේවි කිඹන විලසහඹ බිඳුණහ. දස 

 ණනක් තිසගේ ඊද්ගඝෝණඹ කයරත්, තභන්ග  ඈේලීම්ර  

අණ්ඩු ආහුම්කන් දුන්ගන් නළවළ කිඹරහ ගන විකේඳඹක් නළති 

නිහ තභයි ්දහ ළලිගේරි ගේ ඳහය  ඵළවළරහ ඒ ප්රඛගද්ලගේ ජනතහ 

ඊද්ගඝෝණඹක් කගශේ. නමුත් ඒ ඊද්ගඝෝණඹ භර්දනඹ 

කයන්න  ගම් අණ්ඩු වමුදහ තභයි ඹළේගේ.   

මූරහනහරඪ  රු භන්ත්රී තුිකඹනි, ඳ කවුරුත් දන්නහ ඕනෆභ 

ය ක වමුදහක් තිගඵන්ගන් ඒ ය  අයක්හ කයන්න ඵ; යගට් 

ජනතහ අයක්හ කයන්න ඵ. ය  තුශ ඹම් ්රවසතහදී ඊදුයක් 

තිගඵනහ නම් ඒක භර්දනඹ කයන්න තභයි වමුදහක් ඈන්ගන්. 

කළරැේරක් ආති ගනහ නම් ඒක භර්දනඹ කයන්න තභයි 

වමුදහක් ඈන්ගන්. නමුත්  භක, ප්රඛගද්ලඹක ආති  ය තුය 

ප්රඛලසනඹක , හධහයණ ඈේලීභක , හධහයණ ප්රඛලසනඹක  ඳහය  

497 498 

[ රු ගයෝහිත ගේගුණර්ධන භවතහ] 
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ඵළස ජනතහ -ඒ ඊද්ගඝෝණඹ- භර්දනඹ කයන්න ගම් අණ්ඩු 

වමුදහ ඹළේහ.  ඒ තීයණගඹන් ගභොකක්ද වුගණ්? ්දහ ළලිගේරිඹ 

යුද ිළමඹක් ඵ  ඳත් වුණහ. ඳ වන්ගන් ඒ තීයණඹ  ත්ගත් කවුද 

කිඹරහයි. ගම් සිද්ධිඹ    කිඹන්ගන් කවුද? ඒ  ත්ත තීයණඹ 

නිහ ඳ දන්නහ තයිකන් වතවිත තුනක් නළති වුණහ. ඒ ප්රඛගද්ලහන්න් 

නම් කිඹන්ගන් තුන් ගදගනකු  ඩහ භළරුණහ කිඹරහයි.   

ගම් සිද්ධිගඹන් ඳසගේ ඒ ඊද්ගඝෝණඹ  ම්ඵන්ධ වුණු, ඒ 

ප්රඛගද්ලගේ ජනතහත් භෙ ඳ කථහ කශහ. ඒ ඹ කිේගේ වමුදහ 

විසින් ගඩි තිඹන්න ඳ න්  ත්තහභ ඒ කට්මඹ න්න්කඩ දිේහ 

කිඹරහයි. නමුත් ඒ ඹග  ිළමඳසගන් තුරු ඳහයර ත් ආවිත් 

ගඩි තිේඵහ කිඹරහ කිේහ. භවය තභන්ග  අයක්හ 

ගනුගන් ළලිගේරිඹ ඳේලිඹ  දිේහඹ කිේහ. ඳේලිඹ  දුරහ 

වළංගිරහ ඈන්න ගකො  ඳේලිඹ ත් ආවිත් ඒ ඳේලිගේ ඈන්න 

පජකතුභහ ත් ඳවය දීරහ ්තළන වළංගිරහ හි පු ඒ තරුණ 

කණ්ඩහඹභ දණ  සරහ ගඩි ඊණ්ඩලින්  වග න  වග න 

ගිඹහ කිඹරහ තභයි ඒ ග ොේරන් කිේගේ. ගම්ක තභයි තිත්ත 

ආත්ත. ඒ ප්රඛගද්ලහන්න් තභයි ඳ  ගම්හ කිේගේ. ඒ විතයක් 

ගනොගයි, ඒ ඊද්ගඝෝණඹ හර්තහ කයන්න ඳළිකණි 

භහධභගේදීන් ත් ඈතහභ භහනුෂික ගර ඳවය දී තිබුණහ. "ද" 

පුත් ඳගත් හර්තහකරු තභන්ග  භහධභ වළඳුනුම්ඳත ගඳන් 

ගඳන්හ ඈන්න ගකො , ඕහයින් ළඩක් නළවළ, තමුගරහ "භහධභ 

ඵේගරෝ" කිඹරහ ඵළණරහ, ගඵළු තුන් වතය ගදගනක් ්තුභහ  

ගඩි ඊණ්ඩලින් ඳවය දීරහ තිගඵනහ. ්තුභහ ළටුණහභ ඳයින් 

 වරහ කහනුක  විසි කයරහ තිගඵනහ.  

භභ හිතන විධිඹ  "රංකහදීඳ", "රක්බිභ" ව "සිය"  

භහධභගේදීන් තුන්ගදගනක් තභන්ග  වතවිත ගේයහ  ළනීභ වහ  

නික  ගිහින් රයිට් නිරහ, ආේ ඹ   ඳළඹ වතයක්, ඳවක්, 

වළංගිරහ ඈරහ තිගඵනහ. ඈතින් ගම් යගට් ප්රඛජහතන්්රවහදඹ 

ගකොගවේද? ගම් සිද්ධිඹ    කිඹන්ගන් කවුද? ගම් හිංක 

ජනතහ  ගඩි තඵන්න වමුදහ  ණ දුන්ගන් කවුද? ගම් 

ිළිතඵ   කීභක්  න්න තභත් කවුරුත් ඈදිරිඳත් ගරහ 

නළවළ. මූරහනහරඪ  රු භන්ත්රී තුිකඹනි, 1953 දී ්රKහභහතභ ඩඩ්ලි 

ගේනහනහඹක භළතිතුභහග  කහරගේ ගම් යගට් ළඩ ර්ජනඹක් - 

වර්තහේ ්කක් - ඳළළත් යහ භ  භතකයි. ඒ වර්තහරඹ න් 

ගද්දී 10 ගදගනක් වතවිතක්ඹ  ඳත් ගරහ තිබුණහ.  ඒ කහරගේ 

යගට් නහඹකඹහ වළමඹ  ඩඩ්ලි ගේනහනහඹක ්රKහභහතභතුභහ  ඒ 

ගේදනහ දයහ  න්න ඵළරි ්හි  කීභ බහය ග න ්තුභහ  

්රKහභහතභ ධුයගඹන් ඈත් වුණහ.  ්දහ ගද්ලඳහරනගේ ව ද 

ගද්ලඳහරනගේ ගන ඒකයි.   

මූරහනහරඪ  රු භන්ත්රී තුිකඹනි, ්දහ යතුඳසර ්භ සිද්ධිඹ 

සිදු ගනගකො  භභ හිමගේ භහතය. ගේ නහඹකතුභහ ව වරින් 

ප්රඛනහන්දු භන්ත්රී තුභහත් භෙ භං ර භයම ය භන්ත්රී තුභහග  ඵර 

භණ්ඩරගේ රැසම භක  වබහගී ගිකනුයි සිමගේ. ඒ සථහගේ 

තභයි ඳ  අයංිතඹක් රළබුගණ්, ගම් හග  සිද්ධිඹක් ළලිගේරිගේ 

සිදු ගරහ තිගඵනහ කිඹරහ. භහ ්දිනභ භහතය ඈරහ ගකිතන්භ 

ගිගේ  ම්ඳව ගයෝවර යි.  ම්ඳව ගයෝවර  ඹනගකො  භග  ආස 

ගදක භ දුටුහ, ගඩි ළදුණු පුද් රඹන් තුන්ගදගනක්. 

්ක්ගකගනක්  ම්ඳව විදුවරක ඈග නුභ රඵන ශිභගඹක්.  

්ඹහග  ත යි, කකුර යි ගඩි ළදිරහ තිබුණහ. භහ ඔහුග න් 

ආහුහ, "භේලි ඔඹහ  යඵර් ඊණ්ඩලින්ද ගඩි තළබුගේ?" කිඹරහ. 

ඔහු කිේහ, "නළවළ, ඳ  ඳතගයොම්ලින් ගඩි තළබුගේ" කිඹරහ.  

ඒ හග භ ිළ   ගඩි ළදුණු තත් තරුණගඹක් සිමඹහ. ඒ 

කිඹන්ගන් ඳරහ ඹනගකො  ඔහුග  ිළටුඳ  ගඩි තඵරහ 

තිගඵනහ. ගකොන්ද  ගඩි ළදිරහ තිබුණහ. කන හටුයි කිඹන්න, 

ත ගකගනක් සිමඹහ යණවිරුගක්. ඳස යක් ්ේටීටීඉ 

ංවිධහනගඹන් ගඩි කහපු යණවිරුගක්. ්තුභහ භග  ත 

ේරහග න කිේගේ, "භභ ය  ගනුගන් ඳස තහක් ්ේටීටීඉ 

්ගකන් ගඩි කෆහ. භ  කිඹන්න කන හටුයි, ද භග   භ 

ගනුගන් භභ ගේඹ කයපු වමුදහගේභ බ ගඹකුග න් භ  ගඩි 

කෆහ" කිඹරහ. ආත්ත භ ගම්හ වනගකො  ගේ ආෙත් 

හිරිළග නහ.  

ගම් ම්ඵන්ධගඹන් ද න තුරු කිසිගකුත්   කීභක් ග න 

නළවළ. ්භ සිද්ධිගඹන් ඳරක ළලිගේරිඹ ප්රඛගද්ලගේ ජනතහ  

වමුදහ විසින් ගභළනි ඳත්රිනකහක් ගඵදරහ තිගඵනහ. ්භ 

ඳත්රිනකහගේ කිඹන්ගන්, "ය  තුශ ක්රිෂඹහත්භක න හභකහව 

හතහයණඹ ිළිතඵ කභළත්ගතන් සිමන ගද්ශීඹ ඵරගේ  

ගභන්භ, විගද්ල ඵරගේ ද, ්භ ළඵළඳිඹහ බි දළවභ ඊගදහ විවිධ 

ක්රිෂඹහ භහර්   නිිකන් සිටී."  කිඹරහ. ඒ හග භ ්හි තත් කිඹනහ, 

"ළලිගේරිඹ ඔඵ ප්රඛගද්ලඹ තුශ ආති  ය හනහන්ත තත්ත්ඹ 

ආති කිරීභ ඊගදහ ය   වහනිකය ගද්ශීඹ ගභන්භ විගද්ශීඹ 

ඵරගේ  ඈතහ විලහර දහඹකත්ඹක් රඵහ දී ආත." කිඹරහ.  ඈතින් 

ගභගවභ ගද්ශීඹ වරි විගද්ශීඹ වරි ඵරගේ  තිගඵනහ නම්, 

කරුණහකය ඒ  ළන ගම් ය   ගවිතදයවු කයන්න.  

ිළ ඒ ප්රඛගද්ලගේ ජනතහත් ්ක්ක කථහ කශහ. ිළ ආහුහ, 

්තළන ඹම් කිසි  ගද්ලඳහරන ඵරඳෆභක් තිබුණහද කිඹරහ. ිළ 

ගවො භ දන්නහ, ්තළන කිසිභ ගද්ලඳහරන ඵරඳෆභක් තිබුගණ් 

නළති ඵ. ඒ ප්රඛගද්ලගේ ජනතහ ඳහය  ඵළසගේ තභන්ග  තුය 

ප්රඛලසනඹ . ශ්රීර රංකහ නිදවස ඳක්ගේද, ය්න්පී ්ගක්ද, ගේම පී 

්ගක්ද කිඹරහ ඵළලුගේ නළවළ.  ඳක් ගේදඹකින් ගතොය තභයි 

්භ ප්රඛගද්ලගේ පුද් රඹන් ඳහය  ඵළසගේ. හධහයණ ඈේලීභක  

තභයි ඳහය  ඵළසගේ.  

ද ළලිගේරිගේ ඈතහභත් භීණකහරී තත්ත්ඹක් තිගඵනහ. 

ද ළලිගේරිගේ කවුරුත් ්ිතඹ  ආවිේරහ කථහ කයන්න බඹයි. 

ගභොකද,  ඒ ප්රඛගද්ලගේ ඔත්තු ඵරන්න අයක්ක භහතභහංලගඹන් 

CID ්ක  ජනතහ තය   දහරහ තිගඵනහ කිඹරහ ඒ ඹ 

කිඹනහ. ඒක ආත්තද නළත්තද කිඹරහ භ  කිඹන්න ඵළවළ. නමුත් 

ඒ ප්රඛගද්ලගේ ිකනිසරක විලසහ කයන්ගන් ඒකයි. ්තළන බඹක් 

තිගඵනහ. බඹ වුණහ  ඒ ග ොේරන්ග  හිත් තුශ තහභත් ඒ 

ගේදනහ තිගඵනහ.  

මූරහනහරඪ  රු භන්ත්රී තුිකඹනි, ගභතළන මූලික ප්රඛලසනඹ 

තුය. ද න තුරු තහභත් ඒ ප්රඛගද්ලගේ ජනතහ  ගම් ප්රඛලසනඹ  

විඳුභක් රළබිරහ නළවළ. භභ දන්නහ, ගම් සිද්ධිගඹන් ඳසගේ 

අණ්ඩු විසින් ගම් යතුඳසර ප්රඛගද්ලඹ  තුය  ළංකි  ණනහක් 

ඳඹහ තිබුණු ඵ.  නමුත් ඒ ප්රඛගද්ලගේ ජනතහ දත් කිඹන්ගන් ඒ 

තුය  ළංකිර තිගඵන තුය ඒ ග ොේරන්  ගඵොන්න ඵළවළ; 

ඳහවිච්ිත කයන්න ඵළවළ කිඹරහයි.  

 
මූරහනහරඪ භන්ත්රී තුිකඹ 
(ெமயமெங்கும்  உரப்பனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

 රු භන්ත්රී තුභහ, කහරඹ හනයි.  

 
 රු රුන් විජඹර්ධන භවතහ 
(ண்புகு ருலன் லஜலர்ென) 

(The Hon. Ruwan Wijayawardhana) 

භ  ත විනහඩිඹක් රඵහ ගදන්න මූරහනහරඪ  රු 

භන්ත්රී තුිකඹනි.  

ද ඒ  ළංකිර  තුය ගඵදන්ගන් භවය ප්රඛහගද්ශීඹ 

බහගනුයි,  ම්ඳව ප්රඛහගද්ශීඹ බහගනුයි. ඒ ප්රඛගද්ලගේ ජනතහ 

ගචෝදනහ කයන්ගන් ත්තන ලු ඔගඹන් තුය යන් තභයි ගම් 

 ළංකි පුයන්ගන් කිඹරහ. ඒ තුය තුශ කුණු ගයොඩු, දිඹ ගර, ඒ 

හග භ භවයක්  ළංකිර භහළුත් ඈන්නහයි කිඹන ගචෝදනහ 

කයනහ.  

499 500 



ඳහර්ලිගම්න්තු 

මූරහනහරඪ භන්ත්රී තුිකඹ 
(ெமயமெங்கும்  உரப்பனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

දළන් න් කයන්න  රු භන්ත්රී තුභහ.  

 
 රු යණ ගුණර්ධන භවතහ  
(ண்புகு சை குைலர்ென) 

(The Hon. Sarana Gunawardena)   

National Water Supply and Drainage Board ්ගකන් තුය 

ගඵදන්ගන්.  

 
 රු භන්ත්රී යගඹක් 
(ண்புகு உரப்பனர் எருலர்) 

(An Hon. Member) 

නළවළ, නළවළ. National Water Supply and Drainage Board 

්ගකන් ගඵදුගේ නළවළ.  

 
මූරහනහරඪ භන්ත්රී තුිකඹ 
(ெமயமெங்கும்  உரப்பனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

දළන් න් කයන්න  රු භන්ත්රී තුභහ. කහරඹ හනයි.  
 
 රු රුන් විජඹර්ධන භවතහ 
(ண்புகு ருலன் லஜலர்ென) 

(The Hon. Ruwan Wijayawardhana) 

ිළ කිඹන්ගන් පුළුන් තයම් ඈක්භනින් ගම් තුය ප්රඛලසනඹ ගම් 

ජනතහ  විරහ ගදන්න කිඹරහයි. ඒ විතයක් ගනොගයි, භහ 

නිගඹෝජනඹ කයන බි ඹභ අනගේත් දළන භත් ගම් ප්රඛලසනඹ ආති 

ගරහ තිගඵනහ. භභ හිතන්ගන් ගේ ඩුලිේ විගේගේකය 

නිගඹෝජභ භහතභතුභහත් දන්නහ ආති, - 

 
 රු ඩුලිේ විගේගේකය භවතහ (අඳදහ කශභනහකයණ 
නිගඹෝජභ භහතභතුභහ) 
(ண்புகு துலிப் லதஜதசக - அனர்த்ெ முகமத்துல பெ 

அமச்சர்) 

(The Hon. Duleep Wijesekera - Deputy Minister of Disaster 

Management) 

සිඹඹ  99ක්භ තුය දීරහ තිගඹන්ගන්.  

 
 රු රුන් විජඹර්ධන භවතහ 
(ண்புகு ருலன் லஜலர்ென) 

(The Hon. Ruwan Wijayawardhana) 

භභ දන්නහ. නමුත් ද කුරුමුේර, ගදේග ොඩ, ව වත්ත, 

සිඹමරහගඳත් ත ප්රඛගද්ලර ජනතහත් කිඹනහ, ඒ ඳළත්ගත් 

තුයරත්  pH  ඹ - 

 
 රු භන්ත්රී යගඹක් 
(ண்புகு உரப்பனர் எருலர்) 

(An Hon. Member) 

 ණන් වළදුගේ ගකොගවොභද? 

 
 රු රුන් විජඹර්ධන භවතහ 
(ண்புகு ருலன் லஜலர்ென) 

(The Hon. Ruwan Wijayawardhana) 

ගකොගවොභ ත් ජනතහ කිඹන ගද් භභ ඔඵතුභහ  කිඹන්ගන්. 

ඒ ඳළත්ගත් තුයරත්  pH  ඹ 4ක  ඵළවළරහ කිඹරහ තභයි 

කිඹන්ගන්. කරුණහකය පුළුන්තයම් ඈක්භනින් ගම් ප්රඛලසනඹ 

විරහ ගදන්න කිඹරහ භභ අණ්ඩුගන් ඵළ ෆඳත් ඈේරිකන් 

භග  කථහ න් කයනහ.  

[.බහ. 4.50] 
 

 රු රලිත් දිහනහඹක භවතහ (ගෞඛ්යභ නිගඹෝජභ 
භහතභතුභහ) 
(ண்புகு யலித் ெசநக்க - சுகெ பெ அமச்சர்) 

(The Hon. Lalith Dissanayake - Deputy Minister of Health) 

මූරහනහරඪ  රු භන්ත්රී තුිකඹනි, ඳරක ගිඹ තිගේ දක 

වස රුක   ේඵනිසර  ිළ ගකොටුගේ ගවො ඈේලුභක් 

තිබුණහ. ගභොකද, ය්න්පී අණ්ඩුගේ ගේ වරින් ප්රඛනහන්දු 

භන්ත්රී තුභන්රහ ගරොකු විේරඹක් කයන්න ගිඹහ. ළලිගේරිඹ 

සිද්ධිගඹන්, ිකනී කය  ව ග න, ගේ රුන් භන්ත්රී තුභහ 

ිමගේක කයන්න ඊත්හව කශහ. භභ හිතන වළමඹ  ඒක වරි 

ගිගේ නළවළ. රක්  ණනක් ්යි කිඹරහ ඵරහගඳොගයොත්තු වුණහ. 

ඵනිස ්ගවභ ග නළේරහ තිබුණහ. නමුත් භභ දළක්කහ, ඒ ඵනිස 

මක ව කඩර  ග නිහින් ගේ වරින් ප්රඛනහන්දු භන්ත්රී තුභහ 

අඳහු ගදන්න වදනහ. ඩු ිකර  ඵනිස දුන්න හින්දහ ්දහ 

ිළ ගකොටුගේ ඵනිස ිකර ඳවශ ඵළසහ. ගභොකද ගවේතු, 

ඵරහගඳොගයොත්තු වුණ  ණන ්දහ ගකොටු  අගේ නළවළ. ඒ නිහ 

ගඵොගවොභ හර්ථක ගභගවයුභක් කයන්න සිද්ධ වුණහ.  

 
 රු වරින් ප්රඛනහන්දු භවතහ 
(ண்புகு ஹன் பர்னந்து ) 

(The Hon. Harin Fernando) 

නිගඹෝජභ ආභතිතුභහ, ගේ කථහත් වන්න; ඹන්න ්ඳහ.  

 
 රු රලිත් දිහනහඹක භවතහ 
(ண்புகு யலித் ெசநக்க) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

මූරහනහරඪ  රු භන්ත්රී තුභනි, ්දහ භහවිේ අරු ගොගයොේ 

වරහ, ග ොවි ජනතහ  තුය ගදන්ගන් නළතු සිමඹහ. ිළ 

ඳළවළදිලි කිඹනහ, ගේ යජඹ, ති රු ජනහධිඳති භහින්ද 

යහජඳක් භළතිතුභහ ඒ ගොගයොේ රින්න කිඹරහ ත්රිනවිධ වමුදහ , 

ගඳොලීසිඹ  ණ දීරහ - 

 
 රු යන්ජන් යහභනහඹක භවතහ 
(ண்புகு ன்ஜன் நக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

ගඩි තිේඵහ. 

 
 රු රලිත් දිහනහඹක භවතහ 
(ண்புகு யலித் ெசநக்க) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

ිළ ගඩි තිේඵහ තභයි, ්රවසතහදඹ .  

තුය මක  න්න ගම් යගට් ජනතහ  සථහ රහ දීරහ, 

ගම් යගට් වුරුදු තිස තුනක් තිසගේ තිබුණ ්රවසතහදඹ නළති 

කයරහ නිදව යන් දුන්නහ. වළඵළයි යනිේ වි්ර භසිංව 

භවත්තඹහග  අණ්ඩු ගභොකක්ද කගශේ?  

රුන් විජඹර්ධන භන්ත්රී තුභනි, ඔඵතුභහග  ඵහේඳහද, කවුද 

කිඹරහ භහ දන්ගන් නළවළ, ඔඵතුභහග  නහඹකතුභහග  අණ්ඩු 

කහරගේ ගභොකද කගශේ? ය  ඳහහ දුන්නහ; ප්රඛබහකයන් ්ක්ක 

ගිවිරකම්  ළහුහ. ගේ ගඳොලීසිර ඹ ගඳෝලිම්  සරහ ගඩි 

තිඹරහ මු මුගේ භයහ දළම්භහ. තමුන්නහන්ගේරහග  

ප්රඛතිඳත්තිර  ඩහ ගේ අණ්ඩුගේ ප්රඛතිඳත්ති ගනස.  ඒක ිළ 

ගම් යගට් ජනතහ  ගඳන්හ දී තිගඵනහ. ිළ වමුදහ ගඹොදහ 

ිකනිසරක භයරහ නළවළ.  

මූරහනහරඪ  රු භන්ත්රී තුිකඹනි, ඉශෙ   රු රුන් 

විජඹර්ධන භන්ත්රී තුභහ කිේහ,  වර්තහේ ්කක් සථහගේදී දව 
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ගදනකු භළරුණු නිහ ඩඩ්ලි ගේනහනහඹක භවත්භඹහ තභන්ග  

ධුයගඹන් යින් වුණහ කිඹරහ. නමුත් යනිේ වි්ර භසිංව 

භවත්භඹහග   කහරගේ වළ දවක් භළරිරහත්  ්තුභහ ඈේරහ ස 

වුගණ් නළවළගන්. ධකහ හයත් තිබුණහ.  රු රුන් විජඹර්ධන 

භන්ත්රී තුභනි, ්ගවභ නම් ඩඩ්ලි ගේනහනහඹක භළතිතුභහග  

අදර්ලඹ යග න තමුන්නහන්ගේග  නහතිඹහ  තභයි මුලින්භ 

ඈේරහ ස ගන්න තිබුගණ්. තමුන්නහන්ගේරහග  අණ්ඩු 

කහරගේ ගම් යගට් තරුණ තරුණිඹන් වළ දවක් භළරුහ. ්දහ 

යවිඹ  ඹන දරුගක් ඈන්න ම්භරහ තහත්තරහ    ඊණ 

 ළගනනහ. යනිේ වි්ර භසිංව භවත්භඹහග  අණ්ඩුගන් ්දහ 

තරුණ තරුණිඹන් ඝහතනඹ කයපු නිහයි ්ගවභ වුගණ්. ්දහ ගම් 

යගට් හිංක තරුණ තරුණිඹන් වළ දවක්  භළගයද්දී ඩඩ්ලි 

ගේනහනහඹක භළතිතුභහග  අදර්ලඹ යනිේ වි්ර භසිංව හි පු 

 භළතිතුභහ දුන්ගන් නළවළ.  රෑ  ගදොය  තට්ටු කයරහ ගදොය ආයහ 

ග න යග න ගිහිේරහ ිකනී භයද්දි ඩඩ්ලි ගේනහනහඹක 

භළතිතුභහග  අදර්ලඹ තමුන්නහන්ගේරහ දුන්ගන් නළවළ. ඒ නිහ ඒ 

 ළන කථහ කයනහ නම් ගඳොඩ්ඩක් හිතන්න. තමුන්නහන්ගේරහ 

්ක ආඟිේරක් ඳ  දිගු කයන ගකො  ආඟිලි වතයක් 

තමුන්නහන්ගේරහග  ඳළත්ත  නළගභනහඹ කිඹන ්ක හිත  

 න්න.  වමුදහ ගඹොදහ ිකනී භයන්න  ති රු භහින්ද යහජඳක් 

ජනහධිඳතිතුභහග  අණ්ඩු  ඕනෆකභක් නළවළ. ්තුභහ 

ප්රඛබහකයන්ග  ්රවසතහදගඹන් ගම් ය  ගේයහ  ත්තහ. ්දහ හිංක 

ිකනිසරකන්   ළඩ ආරිරහ ගකෝච්ිතඹක ඹන්න පුළුන්කභක් 

තිබුගණ් නළවළ. භවය ගරහ  ගකෝච්ිතගේ යඹුක්කන  ඹන 

ගකො  ගඵෝම්ඵඹක් ිළිළරිරහ භළගයන තත්ත්ඹක් තිබුගණ්.  ම්භයි, 

තහත්තයි ්ක  ග දය ගිගේ නළවළ. ඒ තත්ත්ඹ ද නළති කයරහ 

තිගඵනහ. තමුන්නහන්ගේරහ ත් ද බඹක් නළති ගම් 

ඳහර්ලිගම්න්තු  ආවිේරහ කථහ කයන්න සථහ රළබිරහ 

තිගඵනහ. තමුන්නහන්ගේරහග  නහඹකගඹෝ කී ගදගනක් ඝහතනඹ 

කශහද? ්රවසතහදි ගඵෝම්ඵඹක් නිහ ගප්රඛේභදහ හි පු ජනහධිඳතිතුභහ 

pavement ්ගක්යි භළරුගණ්.  හිකණී දිහනහඹක ආභතිතුභහ  

ජනහධිඳති භළතියණඹ ගරහගේ ගඵෝම්ඵඹක  වරක ගරහයි 

භළරුගණ්.  ඒ තත්ත්ඹ  නළති කයරහ ති රු භහින්ද යහජඳක් 

ජනහධිඳතිතුභහ ගම් ය   හභඹ ඊදහ කයරහ තිගඵනහ.   

ගම් කහයණගේදී ගෞඛ්යභ ම්ඵන්ධගඹනුත් කථහ කශහ.  

මූරහනහරඪ  රු භන්ත්රී තුිකඹනි, ගේ  රු ජිත් භහන්නේගඳරුභ 

භන්ත්රී තුභහග  ගනෝනහ තභයි ඒ ප්රඛගද්ලඹ බහය ඈන්න MOH.  ඒ 

නිහ තමුන්නහන්ගේරහ ගෞඛ්යභ ඳළත්ගතන්  ගභොනහද කගශේ 

කිඹරහ ඳ  ඳළවළදිලියි.  රු භහන්නේගඳරුභ භන්ත්රී තුභහ 

ඳහර්ලිගම්න්තු  ආවිත් ළඩි කහරඹක් නළවළගන්. ඳයහගද්, ගේ 

ය හි පු ගදොසතය භවත්භඹහ නළති වුණු ්ගකන්- [ඵහධහ කිරීභක්] 

ඒ නිහ ගඳොඩ්ඩක් ගත්රුම් යග න කථහ කයන්න. ගනෝනහ  

ගභොකක්ද දුන්නු ඊඳගද්ලඹ? ගනෝනහ හිංක ජනතහ ගනුගන් 

ගකොගවොභද ක යුතු කගශේ? ඒහත් කිඹන්න නළඟි රහ.  

තමුන්නහන්ගේ ද න තුරු ඳහර්ලිගම්න්තුගේ කිඹරහ නළවළගන්, 

"භග  ගනෝනහ තභයි MOH"  කිඹරහ. ආයි තුරුම්පු වං හ ග න 

 වන්ගන්? "භග  ගනෝනහ තභයි ගම් ප්රඛගද්ලඹ බහය ක යුතු 

කයන ගෞඛ්යභ වදභ නිරධහරිතුිකඹ" කිඹරහ  ද න තුරු 

ඔඵතුභහ ගම් ඳහර්ලිගම්න්තුගේ කිඹහ තිගඵනහද කිඹරහ භහ 

වනහ. ආයි තුරුම්පු වං රහ   වන්ගන්? ග දය තිගඵන ප්රඛලසනඹ 

-[ඵහධහ කිරීභක්] භහන්නේගඳරුභ භන්ත්රී තුභනි, තමුන්නහන්ගේ 

ංක භවජන නිගඹෝජිතඹකු නම්, "භග  ගනෝනහ ගභන්න ගම් 

ිළඹය යග න තිගඵනහ" කිඹරහ කිඹන්න. වළඵළයි   කීභ 

තමුන්නහන්ගේග  ගනෝනහ ත් ්නහ. ගම්  ළ ලු 

ම්ඵන්ධගඹන් ලභ ක්රිෂඹහ භහර්  ිළ යග න තිගඵනහ. 

තමුන්නහන්ගේ  කිඹන්න ඵළරි නම් භභ ඒ  ළන කිඹන්නම්.  

 ම්ඳව ප්රඛහගද්ශීඹ ගෞඛ්යභ වදභ නිරධහරි කහර්ඹහරඹ  ජූලි 

භහගේ 24 ළනි දහ ගම් විසතය ආවිේරහ තිගඵනහ.   ්තගකො  ඒ 

ම්ඵන්ධගඹන් ගෞඛ්යභ භහතභහංලඹ , භධභභ ඳරිය ධිකහරිඹ , 

අගඹෝජන භණ්ඩරඹ  හර්තහ කයරහ තිගඵනහ. ඒ හග භ ජූලි 

29 ළනි දහ දිසත්රිනක් ගේකම් ආතුළු ගනකුත් නිරධහරින්, 

 ම්හන්න් ව ්භ දිසත්රිනක්කගේ ගද්ලඳහරන ධිකහරිඹ භෙ ගේ 

 රු රන්ත රගිඹන්න භළතිතුභහ  හකච්ඡහක් ඳත්හ 

තිගඵනහ. ඒ හග භ  භවය ගෞඛ්යභ වදභ නිරධහරිතුභහ විසින් 

 ම්ඳව ප්රඛගද්ලගේ තුය හම්ඳේ 100ක් ඳභණ යජගේ ය 

ඳරීක්ක  ඹහ තිගඵනහ. ඒ ගතොයතුරු ඳ  රළබිරහ තිගඵනහ. 

ගම් විධිඹ  ක යුතු කය තිගඵනහ. තමුන්නහන්ගේරහ කිඹන්ගන් 

ගම් තුය ගවො නළවළ කිඹරහයි. ගම් ගතොයතුරු ිළ රඵහ ග න 

තිගඵනහ. තමුන්නහන්ගේ ද න තුරු ඒහ  ළන කිේගේ නළවළ. 

ඈතින් ගම් ප්රඛලසනඹ වං රහ  වරි ඹන්ගන් නළවළ.  

ජනතහ විමුක්ති ගඳයමුණත්, ්ක්ත් ජහතික ඳක්ඹත් ඊත්හව 

කයන්ගන් ගම් ප්රඛලසනගඹන් අණ්ඩු වදන්නයි. කවුරු ගවෝ 

හිංකගඹක්, ්ගවභ නළත්නම් ඈසගකෝගේ ශභගඹක් භයහ ග න 

තමුන්නහන්ගේරහ ඊත්හව කයන්ගන් ඒක යි. ගභොකද, ගම් කිඹන 

ගකොම්ඳළනිගඹන් යින් කයපු ඹග න් ්කසිඹ  ණනක් ගේම පී 

හභහජිකඹන්. ගම් යින්  කයපු ිකනිසරක තභන් යින් කශහ  

විරුද්ධ ගකොම්ඳළනිඹ ඈසයවහ picket කයිකන් ඈන්න ගකො  

තභයි ගම් ජනභතඹ යග න ඹන්න ඊත්හව කගශේ. ගභොකද, 

තමුන්නහන්ගේරහ දන්නහ ගේ  කර්භහන්ත කරහඳඹ න්ගන් ගම් 

 ම්ඳව ප්රඛගද්ලඹයි කිඹරහ.  

ගම් ගකොම්ඳළනිගේ ගකගයන්ගන් යඵර් නිසඳහදන. යඵර්ලින් 

gloves නිසඳහදනඹ කයනහ. ඒහ නිසඳහදනඹ කගශේ නළත්නම්  

ගෞඛ්යභ ංලඹ  ප්රඛගඹෝජනඹ   න්න ගම්හ ිළ  යමන් 

ග න්න්න ඕනෆ.  ඒ නිහ ගම්ගකදී  ගදඳළත්තක්  ළන හිතන්න 

ඕනෆ. ගකොම්ඳළනිඹක් ්ක ඳහය භ -ඳළඹ ඳවකින් හග - වන 

්ක ගනොගයි තිගඵන ප්රඛලසනඹ. ්ගවභ කශහ නම් 

තමුන්නහන්ගේරහභ තභයි ඉශෙ  කෆ  වන්ගන් අගඹෝජකගඹෝ 

්න්ගන් නළවළ කිඹරහ. ඒ නිහ හර්තහක් යග න, ඒ හර්තහ 

ගද්ලඳහරන ධිකහරිඹ තුශ හකච්ඡහ කය තිගඵනහ.  ම්ඳව 

දිසත්රිනක්කගේ නහඹකඹහ වළමඹ   රු ඵළසිේ යහජඳක් භළතිතුභහ 

ගම් වහ ිළඹය  න්න ඹන ගකො , තමුන්නහන්ගේරහ  ඕනෆකභ 

තිබුගණ් ගභොනහ කයන්නද? ්තුභහත් ්තළන  ග න්හ ග න 

්තළන ිළරි කුරේපු කයහ ්තළන ය රඹක් ආති කයරහ 

්තුභහග  අයක්ක නිරධහරින් රහ ගඩි තිඹහ ග න  රු 

ඵළසිේ යහජඳක් භවත්භඹහත් ිකනී භළරුහ කිඹන්නයි 

තමුන්නහන්ගේරහ ග  කුභන්්රවණඹ තිබුගණ්. නමුත් ඒ 

කුභන්්රවණර  ිළ හු ගන්ගන් නළවළ. තමුන්නහන්ගේරහ , 

්ක්ත් ජහතික ඳක්ඹ  ඕනෆ කවුරු ගවෝ භයහ ග න ්යින් 

ප්රඛගඹෝජන  න්න. ගම් කර්භහන්තලහරහ  ළන යජඹ    කීභක් 

තිගඵනහ. දළන් ප්රඛලසනඹක් ආති ගරහ තිගඵනහ. ඒ 

කර්භහන්තලහරහගේ ඒ අගඹෝජකයින්ග  බහණ්ඩ තිගඵනහ. ඒගක් 

ගේඹ කයන ඹ ඈන්නහ. ඒ නිහ ඒ කර්භහන්තලහරහ අයක්හ 

කයන්න ඕනෆ.ව  වුරුදු  ණනහක  ගඳය කුඩුකහයගඹක් 

ආේලුහ කිඹරහ ගදොම්ගඳ ගඳොලීසිඹ  ඳවය දුන්නහ. ඒ  රු 

විගේගේකය නිගඹෝජභ ආභතිතුභහග  අනඹ. ගදොම්ගඳ 

ගඳොලීසිඹ  ම්පර්ණගඹන්භ ඳවය දුන්නහ. ගදොම්ගඳ ගඳොලීසිඹ  

ඳවය දීරහ ම්පර්ණගඹන්භ විනහල කශහ. ්ළනි සථහක 

ගඳොලීසිඹ  අයක්හ ගදන්න ඵළවළ. ්ගවභ නම් ගභොකක්ද 

කිඹන්ගන්? ගඳොලීසිගේ ඈන්ගනත් ිකනිසරක. ගභළනි ත් දළකීභක් 

තිගඵන තත්ත්ඹකදී තභයි ගම් සිද්ධිඹ  මුහුණ ගදන්ගන්. ්ගවභ 

නම් ිළ ගදඳළත්තක්  ළන හිතන්න  ඕනෆ.  

ඉ  ඳරක ගභොකක්ද වුගණ්?  අයක්ක ගේකම් ග ෝඨහබඹ 

යහජඳක් භළතිතුභහග  ප්රඛධහනත්ගඹක් ඳළළති හකච්ඡහගේදී ගම් 

කර්භහන්තලහරහ වන්න තීන්දු කයරහ තිබුණහ. ඒ හග භ ඈන් 

ඳරක ගේ  රු රන්න රගිඹන්න නිගඹෝජභ ආභතිතුභහ 

ආතුළු ගනකුත් ගද්ලඳහරන ධිකහරිඹත් තීන්දු තීයණ යග න 

තිබුණහ. ගේ  රු රන්ත රගිඹන්න භළතිතුභහත් ම්ඵන්ධ 

කය ග න භහ 3ක් ආතුශත ගම් ඹ  තුය ගදනහ කිඹරහ 

503 504 



ඳහර්ලිගම්න්තු 

තිගඵනහ. ගම් භභ ගනොගයි හර්තහ කයන්ගන් ති න්ත පුත් 

ඳතක්. ඒගක් ගභොකක්ද කිඹන්ගන්? ජූලි 26 ළනි දහ නිගඹෝජභ 

ආභති රන්ත රගිඹන්න විසින් සථහන තුනකදී ප්රඛගද්ලගේ 

ජනතහ වමු ම  භහ ්කවභහයක් තුශ ප්රඛගද්ලඹ  නශ ජරඹ ගදන 

ඵ  ගඳොගයොන්දුක් දුන් ඵ වන් නහ. ඒ හග භ නශ 

ජරඹ දුන්නහ. ගේ  රු දිගන්ස ගුණර්ධන ආභතිතුභහ ගම්  රු 

බහගේ ඈන්නහ. නශ ජරඹ රඵහ දීරහ තිගඵනහ. මූරහනහරඪ 

 රු භන්ත්රී තුිකඹනි, ගම් ගද්ේ ගම් විධිඹ  කයග න ඹද්දී  

ගකොම්ඳළනිගඹන් ස කශ ජනතහ විමුක්ති ගඳයමුගණ් ගේකඹන් 

ගම්ක  ්කතු ගනහ. ගම් සිද්ධිගේදී  ම්ඳව ඈසිළරිතහරඹ  

ගයෝගීන් 30 ගදගනකු ආතුශත් කශහ. ඒ ඹග න් ලරභකර්භ 

කයන්න  ලභ ඹ  ලරභකර්භ කශහ. ගඵගවත් මක දුන්නහ.  

 රු විජිත ගවේයත් භන්ත්රී තුභහ ගභොකක්ද කිඹන්ගන්? භ ත් 

ආහුණහ.   ම්ඳව ඈසිළරිතහගේ ගඵගවත් මක නළවළ; ගඵගවත් 

ගදන්ගන් නළවළ; යජඹ ගරොකු ළයදි ගදඹක් කයනහ; ගම් 

ිකනිරකන්  ගඵගවත් ගදන්නත් විධිඹක් නළවළ කිඹරහ ගඵොරු ප්රඛචහය 

ඹනහ. ්දහ ද තුශ ්ක ්ක කුභන්්රවණයි තිබුගණ්. ්ක 

ඳළත්තකින් යතු කුභන්්රවණඹ, ගනක් ඳළත්ගතන් ගකොශ 

කුභන්්රවණඹ.තමුන්නහන්ගේරහ ළලිගේරිගේ සිද්ධිඹ වයවහ 

අණ්ඩුක් වදන්න ඵළලුහ. ්ගවභ ඵළවළ, ජනතහ භතඹ වදන්න. 

තමුන්නහන්ගේරහ ජනතහග  ඳපු  කථහ කයන්න. ඒක තභයි 

ප්රඛධහනභ ගද්. ්ගවභ කථහ කයන්ගන් නළති තමුන්නහන්ගේරහ  

අණ්ඩු වදන්න ඵළවළ.  

 වම්ඵන්ගතො  යහගේ  ේ තිගඵනහ කිඹරහ ගරොකු  කථහ 

කශ දඹහසිරි භන්ත්රී තුභහ දළන් ගකොගවේද ඈන්ගන්? ද ගේ ඳළත්ගත්. 

තමුන්නහන්ගේරහ කථහ කයරහ ළඩක් නළවළ. තමුන්නහන්ගේරහ 

වුරුදු 17ක් අණ්ඩු කශහ.  විඳක්ගේ භන්ත්රී රුන් දළන ත් ගේ 

ඳක්ඹ  ්නහ. භළතියණ ඈතිවහඹ ගඳයශරහ ඵරන්න ගකෝ. 

ගේ.අර්. ජඹර්ධන භවත්භඹහ නම් භළතියණ සිතිඹභ වකුශහ 

දළම්භහ. භළතියණඹක් ඳත්න වි  තමුන්නහන්ගේරහග  

භන්ත්රී රුන් ඳ  ්කතු ගනහ. අණ්ඩු්ර භ භසථහ  

ංගලෝධනඹක් ග ගනන වි  තමුන්නහන්ගේරහග  ඳළත්ගත් 

භන්ත්රී රුන් ඳ  ්කතු ගනහ. තමුන්නහන්ගේරහග  විඳක්ඹ  

ගඳන් ්ක් ගකගනකුත්  ත්තහද? ඩුභ තයිකන්  

තමුන්නහන්ගේරහ  ්ගවභ ගදඹක් කයන්න  ඵළරි වුණහ. ගේ 

අණ්ඩුගේ භවිේ  වක ත් තමුන්නහන්ගේරහ  ත තිඹන්න 

ඵළවළ. ඒ නිහ තමුන්නහන්ගේරහ  අණ්ඩු වදන ්ක හීනඹක්.  

විඳක්ගේ  රු ජිත් භහන්නේගඳරුභ භන්ත්රී තුභහග  ගනෝනහ 

තභයි   ඒ ප්රඛගද්ලඹ බහය ඈන්න MOH. ්තුභහත් ඒක කිඹන්ගන් 

නළති, ගම්හ ය   වං නහ.  ඒහ ය   වං රහ ගම් ප්රඛලසනඹ 

වයවහ අණ්ඩු වදන්න ඹනහ මූරහනහරඪ  රු භන්ත්රී තුිකඹනි. ගම් 

යගට් ත්රිනවිධ වමුදහ , ගඳොලීසිඹ , සිවිේ අයක්ක ඵර කහඹ  ිළ 

 රු කයනහ.  

මූරහනහරඪ  රු භන්ත්රී තුිකඹනි, ගම් ඹ ්දහ වමුදහ 

ගකොඳභණ වෆේලු  රක් කශහද? ්දහ ්ගවභයි. ්දහ ය්න්පී 

අණ්ඩුගේ  රු යවි කරුණහනහඹක භන්ත්රී තුභහ ගභොකක්ද කිේගේ? 

වමුදහ ඈසයව  ඹන වි  කිලිගනොච්ිතඹ  ගනොගයි භළදච්ිතඹ  

ඹන්ගන් කිඹරහ කිේහ. ්දහ තමුන්නහසගේරහග  නහඹකතුභහ -

රුන් භන්ත්රී තුභහග  ඵහේඳහ ගන්න ආති,  රු යනිේ වි්ර භසිංව 

භළතිතුභහ- "ගතොේිළ ර" භව කළරඹක් කිඹරහ කිේහ. ්දහ ්ගවභයි 

කිේගේ. ගම් ගද්ේ වෆේලු  රක් කගශේ තමුන්නහන්ගේරහ. 

වමුදහ ගම් සිද්ධිඹ  ම්ඵන්ධ කයරහ, වමුදහ මූර ඝහතනඹක් 

කශ විධිඹ , ළයදි ගද්ේ ප්රඛචහයඹ කයන්න ්ඳහ. ඈදිරි භහරදී 

ගම් යගට් ජහතභන්තය ම්ගම්රනඹක් ඳළළත්ගනහ. ගම් 

ගද්ේර  තභයි තමුන්නහන්ගේරහ ගම්හ රඝු කයන්න  

ඵරන්ගන්. ්රවසතහදගඹන් ඳරක ගම් යගට් නිදව ආති කය 

 ත්තහ.  

ඉශෙ , ්ේටීටීඉ ඩඹසගඳෝයහ විගද්ල ය ර විලහර 

ප්රඛචහයඹක් කය ග න ඹනහ ගම් යගට් මූලික යිතිහසිකම් කඩ 

ගනහ කිඹරහ. ඒ හග  විවිධ ගද්ේ ්න වි  තමුන්නහන්ගේරහ 

ගම් යගට් ශ්රීර රහංකිකයින් වළමඹ , ය   අදයඹ කයන ිකනිරකන් 

වළමඹ  ගම්හ  ම්ඵන්ධ න්න ්ඳහ.  

තමුන්නහන්ගේරහ ගම් විධිඹ  ළරැදි අකේඳ ගදන්න ්ඳහ. 

තමුන්නහන්ගේරහ ත් ගම් යගට් නිදවගේ වතත්  න්න පුළුන් 

භහජඹක් ආති කගශේ ගම් යගට් ත්රිනවිධ වමුදහ වහ ගඳොලීසිඹයි. 

ගකොශම - භවනුය භහර් ඹ කිඹන්ගන් A-1 ප්රඛධහන භහර් ඹක් 

මූරහනහරඪ  රු භන්ත්රී තුිකඹනි. ගම් භහර් ගේ ඹම් කිසි සිද්ධිඹක් 

ආති වුණහ නම් ඒ  ළන කවුරුත් ගභොනත් කිඹන ්කක් නළවළ.  

්භ සිද්ධිඹ නිහ ද යතුඳසර, ළලිගේරිඹ ප්රඛගද්ලර 

ජනතහ  ජහතික ජර ම්ඳහදන වහ ජරහඳවන භණ්ඩරඹ තුය 

මක ගදනහ. ඒ තුය මකත් ගවො නළවළයි කිඹරහ කිඹනහ. ්යින් 

තමුන්නහන්ගේරහග  තිගඵන ද්ගේඹ ගඳගනනහ. ්ගවභ 

හිතන්න ්ඳහ. ගේ  රු ආභතිතුභහ ්ඹ  ම්ඵන්ධ ගරහ ්භ 

ප්රඛගද්ලර ජනතහ  තුය ගදන්න ලභ ක යුතු කයරහ 

තිගඵනහ.  

ද  ම්ඳව දිසත්රිනක්කඹ තුශ විලහර ංර්ධනඹක් සිදු ගරහ 

තිගඵනහ. තමුන්නහන්ගේරහ  ඒ ක යුතු කය  න්න ඵළරි වුණහ. 

තමුන්නහන්ගේරහ අණ්ඩු කශහ. නමුත් තමුන්නහන්ගේරහ  ඒ 

ක යුතු කය  න්න ඵළරි වුණහ. ගේ හි පු නහඹකතුිකඹක ත් ඒ 

ක යුතු ගඵොගවොභඹක් කය  න්න ඵළරි වුණහ. නමුත් ගේ  රු 

ඵළසිේ යහජඳක් භහතභතුභහ වයවහ ද  ම්ඳව දිසත්රිනක්කගේ 

විලහර ංර්ධනඹක් සිද්ධ නහ. ඒ ක යුතු නත්න්න, ඒ 

නහඹකඹන් ළරැදි ගර විගේචන කයන්න තමුන්නහන්ගේරහ 

ඊත්හව කශහ  ඒහ වරිඹන්ගන් නළවළ. ගභොකද, ජනතහ 

දන්නහ, "ිළ ගභොනහ කශත්, ඳ  ගම් යජඹ විලහර ගේඹක් 

කයරහ තිගඵනහ"යි කිඹරහ. න්න ්භ නිහ තමුන්නහන්ගේරහ 

ළරැදි විධිඹ  ගභොන ගද් කශත්, ගම් වයවහ කවුරුන් ිමගේක 

කයන්න වළදුත් ඒක සිහිනඹක්ඹ කිඹන ්ක භහ ප්රඛකහල කයනහ. 

හන ලගඹන්, ය විකුණහ  න්න ඵළරි වුණු ඵනිස මක දළන් 

ගේගර් ළ භ දභරහ ්තළනින් ඔඹ  න නත්න්න කිඹහ ගේ 

 රු වරින් ප්රඛනහන්දු භන්ත්රී තුභහ  කිඹහ සිමිකන් භහ නිවඬ නහ. 

සතුතියි. 

 
මූරහනහරඪ භන්ත්රී තුිකඹ 
(ெமயமெங்கும்  உரப்பனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ගඵොගවොභ සතුතියි,  රු නිගඹෝජභ ආභතිතුභනි.  

ඉශෙ   රු යන්ජන් යහභනහඹක භන්ත්රී තුභහ. 

 

[. බහ. 5.03] 

 
 රු යන්ජන් යහභනහඹක භවතහ 
(ண்புகு ன்ஜன் நக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

මූරහනහරඪ  රු භන්ත්රී තුිකඹනි, යතුඳසර ඝහතන 

ම්ඵන්ධගඹන් ඳත්න කේ තළබීගම් විහදගේදී ඒ ිළිතඵ 

චන සේඳඹක් කථහ කිරීභ භග  යුතුකභක් වළමඹ  භහ 

රකනහ. යහජභ ්රවසතහදඹ ක්රිෂඹහත්භක ම භ ළඩි ගරහ දළන් භව 
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දේ ඳහේ දරුන්  ගඩි තළබීගම් ප්රඛණතහක් ආති ගරහ 

තිගඵනහ. ඒ ්ක්කභ විරුද්ධ භත දයන්නන් ්ක දි   ඝහතනඹ 

කයන -භයන-, විනහල කයන තත්ත්ඹක  ද යජඹ ඳත් ගරහ 

තිගඵනහ. ඒ ප්රඛණතහ ්න්න ්න්නභ ළඩි නහඹ කිඹන ්ක 

කන හටුගන් වුණත් කි යුතුයි, මූරහනහරඪ  රු භන්ත්රී තුිකඹනි. 

දළන් ගම් තත්ත්ඹ ඔඩු දුහ තිගඵනහ.  

ඳශමුගන්භ, යතුඳසර සිද්ධිගේදී වතවිත නළති  ය දරුන්ග  

ඳවුේර ඹ ත්, ඔවුන්ග  නහතීන් ත් ගලෝකඹ ප්රඛකහල කයන්න 

භහ ගම් ගභොගවොත සථහක් කය  න්නහ. ආත්ගතන්භ ක්රිෂසතු 

අ භ,  ගඵෞද්ධහ භ, ඈසරහම් අ භ ඹන ගම් ගභොන අ භ 

ඳළත්ගතන් ඵළලුත් මූරහනහරඪ  රු භන්ත්රී තුිකඹනි, කිසිභ 

ගද්ලඳහරන ඳක්ඹක  නළති, ඳහ ක  නළති, ග ෝ්රවඹක  නළති, 

ඳහේ ගඳොත් තළති සිම, නියහයුධ ඳහේ දරුන්  ගඩි තළබීභ 

ඈතහභ භෘ ,  ම්ගේච්ඡ, තක්කඩි ක්රිෂඹහක්. ්භ සිද්ධිඹ විහිළු  

 ත් තහ, ගම්  රු බහගේ කථහ කශ ගඵොගවෝ භන්ත්රී රු, ආභතිරු. 

ගභොකද, ඒ ඝහතනඹ  රක්  ය ඹ ගම් ඹග  දරුන් ගනොන 

නිහ. ඔවුන් ගන ඹග  ඳහේ දරුන් නිහ ්ඹ විහිළුක  -

joke ්කක - යග න ගම් ප්රඛලසනගඹන් ිළ  ඳළනරහ ගනත් 

වදභරුන්  ළන කථහ කශහ; ජිත් භහන්නේගඳරුභ 

භන්ත්රී තුභහග  බිරි  ළන කථහ කශහ. ්භ සිද්ධිඹ විහිළුක  

 ත්තහ. නමුත් ිළ රඳහහිනිගඹන්, ඳ්රවලින් දළක්කහ ඝහතනඹ  

රක්  ය ්ක දරුකුග  ම්භහ ඒ ිකනී ශ  ඳස දභන තළන ළමරහ, 

ළතිරිරහ ඬන වළම. මූරහනහරඪ  රු භන්ත්රී තුිකඹනි, ඔඵතුිකඹත් 

කහන්තහක් නිහ දරු දුක ආති. ඒ දරුහ නළති ම භ, ්යින් ඒ භ  

ආති  ය ගලෝකඹ ගම් ඹ  විහිළුක්, comedy ්කක් වුණහ. ඒක 

තභයි ද ඳහර්ලිගම්න්තුගේ තත්ත්ඹ. ඒක තභයි ද යජඹ  කගඩ් 

ඹන ආභතිරුන්ග , භන්ත්රී රුන්ග  තත්ත්ඹ. ඒ ිකනී භළරුභ රකදු 

හුනු  හරහ -න්න භඩඹහ 

 
[මූරහනගේ ණ ඳරිදි ඈත් කයන රදී.] 
[அக்கசனக் கட்டமரப்படி அகற்மப்பட்டுள்ரது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

 අහ- justify කයරහ, හධහයණීකයණඹ කයරහ තමුන්ග  භතඹ, 

තමුන්ග  තනතුය රැක  න්න ්ක තභයි ද අණ්ඩුගේ ලුත්භ 

්ර භඹ.  

මූරහනහරඪ  රු භන්ත්රී තුිකඹනි, ්භ සිද්ධිඹ ම්ඵන්ධගඹන් 

විභර්ලනඹ කයන්න  commission ්කක් ඳත් කශහඹ කිඹරහ දළන් 

කිඹනහ. Commission ඳත් කයපු ්ගක් ඈතිවහඹ  ළන ිළ 

ඵරමු. මූරහනහරඪ  රු භන්ත්රී තුිකඹනි, ්භ සිද්ධිඹ 

ම්ඵන්ධගඹන් විභර්ලනඹ කයන්න  කිකටුක් ඳත් කය 

තිගඵනහ ලු. ිළ රන්ත වි්ර භතුං ග  ඝහතනඹ  ළන ඵරමු. භව 

දේ barriers ගදකක් භළද ඔහු   වරහ, ඊේ අයුධඹකින් ආනරහ 

ඔහු භයහ දළම්භහ. ද න තුරු ඒ ම්ඵන්ධගඹන් විභර්ලනඹක් 

කයරහ නළවළ.  ම්ඳව ගයොගේන් චහනක භයහ දළම්භහ. ද න කේ ඒ 

ම්ඵන්ධගඹන් ගභොකුත් විභර්ලනඹක් නළවළ; commissions 

ගභොකුත් නළවළ. ඒ හග භ වරහත ධීයඹකු -ආන් නී ප්රඛනහන්දු- 

මු මුගේ භයහ දළම්භහ. ද න කේ ඒ ම්ඵන්ධගඹන් කිකටු 

ගභොකුත් ඳත් කයරහ නළවළ. භහ ද කිඹනහ, ගම් ඳහේ සිරකන් 

ගදගදනහ ව නික් පුද් රඹහග  ඝහතනඹ ත් ඒකභ තභයි සිද්ධ 

ගන්ගන් කිඹරහ.  

දළන් ගම් ඕඩයඹ දීරහ තිගඵන්ගන් කවුද? ඕඩයඹ දුන් ගකගනක් 

නළවළ. ඕඩයඹ දුන් ගකනහ ළෙවුණු මුත්ගතක්, an invisible 

man. ඒ කිඹන්ගන් invisible man තභයි ඕඩයඹ දීරහ තිගඵන්ගන්. 

මූරහනහරඪ  රු භන්ත්රී තුිකඹනි, ඒ කහරගේ යුද ජඹ්රKවණඹක් 

රඵහ  ත්තහ. වුරුදු වතයක  ඈසගේරහ ගම් සිඹලුභ ගදනහ 

්කතු ගරහ යුද ජඹ්රKවණඹ රළබුහ. යණ විරුගෝ, ඵදු ග  ය භව 

ජනතහ, භළති ආභතිරු, ජනහධිඳතිතුභහ ගම් වහ ්කතු වුණහ. 

ිළ කුවක නළවළ. ිළ වළභ දහභ ආත්ත කථහ කයනහ. අයක්ක 

ගේකම් ග ෝඨහබඹ යහජඳක් භවත්භඹහ, ති රු ජනහධිඳතිතුභහ, 

යත් ගෂොන්ගේකහ භවත්භඹහ, කරුණහ ම්භහන් කඩහ දභපු ගේ 

විඳක් නහඹක යනිේ වි්ර භසිංව භවත්භඹහ, ඵදු ග  ය ගම් යගට් 

ජනතහ ගම් යුද්ධඹ ජඹ්රKවණඹ කයන්න දහඹක වුණහ. ඒ වහ 

ඉ  ඩහ ගරොකුභ කළඳම භ කගශේ ගම් යගට් යණ විරුගෝයි. ගම් 

සිඹලු ගදනහ ්කතු ගරහ යුද්ධඹ ජඹ්රKවණඹ කශහ. ගම් යුද්ධගේ 

ජඹ්රKවණඹ ගඵදහ  න්න දළන් ගඳොයඹක් තිගඵනහ. යඹහග  war 

කිඹනහ. ගභඹහග  war කිඹනහ. Gota’s war කිඹනහ. 

Sarath’s war කිඹනහ. Mahinda’s war කිඹනහ. Dinesh’s war 

කිඹනහ. ගන් භහ ගන්න, දිගන්ස ආභතිතුභහ ්ගවභ කිේගේ 

නළවළ. ගම් සිඹලු ගදනහභ දළන් war ්ගක් යිතිකහයගඹෝ ගරහ. ඒ 

යිතිකහයගඹෝ ිකඹ ගිඹ යණ වි රුගෝ ගනොගයි. දළන් war ්ගක් 

යිතිකහයගඹෝ ග ොඩක් ඈන්නහ.  

දළන් "රක්බිභ" ඳත්තයගේ Thilanga’s  war කිඹරහ ඳශ 

කයයිද දන්ගන්ත් නළවළ. ඒක කිඹන්න ඵළවළ. නමුත් ්තුභහ ්ගවභ 

කයන්ගන් නළවළ. දළන් භභ වන්ගන් war ්ගක් යිතිකහයගඹෝ 

හග භ, ගම් ඕඩයඹ දුන්  ිකනිවහ ්ිතඹ  ්න්ගන් නළත්ගත් ආයි 

කිඹරහයි. දළන් ගම් Weliweriya war ්ක  “Weliweriya War” 

කිඹරහ කවුරුත් ගඳොතක් ලිඹන්ගන් නළද්ද? ඒ ගඳොගත් 

යිතිකහය ඹහ කවුද? දළන් රකභහන  ණනහක් ගිඹහ. Weliweriya 

war ්ගක් ඕඩයඹ දුන් ඒ යුද ම යඹහ - war hero - නළවළ. යුද ම යඹහ 

වළංගිරහ. ඒ කිඹන්ගන් "ජඹ්රKවණඹ  ිළඹරු ගඵොගවෝඹ. 

ඳයහජිතඹහ ජහතකගඹකි." ගම්ක තභයි theory ්ක.  

හි පු war hero න යත් ගෂොන්ගේකහ භවත්භඹහ 

රකභහනඹක් ආතුශත Royal College ්ක ශෙදි ගඵේගරන් ආද 

ග න ගිහිේරහ වුරුදු  ණනහක  සිය ග දය  දළම්භහ. ඒහ 

කයන්න ඳට් ඳට්  හරහ ගභගවේ නීතිඹ ක්රිෂඹහත්භක නහ. ඒ war 

hero ආතුශ  දළම්භහ. ගම්ගක් war hero නළවළ, දිගන්ස 

ආභතිතුභනි. පුදුභ තත්ත්ඹක් තිගඵන්ගන්. ඔඵතුභහ ිකනී 

භරුගකු ගනොගයි, භහන හිතහදිගඹක් කිඹරහ භභ දන්නහ. 

ඔඵතුභහ වුණත් ගම් ඳහේ සිරකන් ඝහතනඹ කශ ්ක  විරුද්ධයි 

කිඹරහ ිළ දන්නහ. නමුත් ඔඵතුභහ ත් සිද්ධ ගරහ තිගඵනහ, 

ගම් ිකනී භරු අණ්ඩු ්ක්ක "ගවොරු භෙ ගවළුගන්" 

ඈ න්න. න්න ඒක තභයි ද තත්ත්ඹ.  

ද ගම් අණ්ඩු කයන ිකනී භළරුම් යකින්න ගම් ඳක්ගේ 

භළති ආභතිරුන් , සිද්ධ ගරහ තිගඵනහ. ඒක පුදුභ 

කන හටුදහඹක තත්ත්ඹක්. ගභොකද ්ගවභ ගනොකගශොත් රෑ  

කළබිනට් ආභතිරුන්ග  ග ේර  ්න ගම් ිකනී භරු වමුදහ 

ඒග ොේරන්ග  ග දය ත් ්නහ. ඒක  බගේ තභයි ගම් ඹ ගම් 

සිද්ධිඹ විගේචනඹ ගනොකයන්ගන් කිඹන ්ක භභ කිඹනහ. 

ගභොකද භව දේ කළබිනට් ආභතියගඹකුග  පුගතකු  "ඔගඩේ" 

්ක ඈදිරිිළ දී ඳවය දීරහ තිගඵනහ. නමුත් ද න තුරු ඒ  ළන 

ගොඹන්න ගකොිකමඹක් ඳත් කයරහත් නළවළ, ගකොිකනුත් නළවළ, 

 වපු ඹත් නළවළ, ගභොකුත් නළවළ. කවුරුත් ඒ  ළන කථහ 

කයන්ගන්ත් නළවළ. ගභඳභණ කේ යජගේ ගකොන්්රවහත් කශ, 

ගභඳභණ කේ යජඹ  කගඩ් ගිඹ, යජඹ ගනුගන් ්ක ්ක ඹ  

ඳවය දුන්, ඒ ගේයභ කශ කළබිනට් ආභතිග  පුතහ   ළහුහ. ද 

න තුරු ඒක    කිඹන්න කවුරුත් නළවළ. ගභොකද ද රංකහගේ 

invisible dictatorsරහ ඈන්නහ. ගභන්න ගම්කයි තත්ත්ඹ. 

[ඵහධහ කිරීභක්] සර් භන්ත්රී තුභහ  කවුරුත්  වන්ගන් නළවළ. 

ගභොකද ්තුභහ යජඹ  සිඹඹ  සිඹඹක් ගවො  කගඩ් ඹන නිහ 

්තුභහග  වතවිත කහරඹ භ ්තුභහ  කවුරුත්  වන්ගන් නළවළ. 

්තුභහ කගඩ් ඹන්ගන් භයයි කිඹන බඹ යි. කහ   ළහුත්, සර් 

භන්ත්රී තුභහ  නම්  වන්ගන් නළවළ. ගභොකද- 
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ඳහර්ලිගම්න්තු 

 රු ේවහේ ඒ.්ච්.්ම්. සර් භවතහ 
(ண்புகு அல்ஹஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

Madam, I rise to a point of Order. 

 
මූරහනහරඪ භන්ත්රී තුිකඹ 
(ெமயமெங்கும்  உரப்பனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

 රු සර් භන්ත්රී තුභහ. 

 
 රු ේවහේ ඒ.්ච්.්ම්. සර් භවතහ 
(ண்புகு அல்ஹஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

ඒ භන්ත්රී තුභහ ්ර  භ  තර්ජනඹ කයනහ. භභ ගදන්ගන් “one 

shot” ගනොගයි, double shot. ්ගවම් ිළමන්භ නළති න්න. 

 
මූරහනහරඪ භන්ත්රී තුිකඹ 
(ெமயமெங்கும்  உரப்பனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

 රු භන්ත්රී තුභහ කථහ න් කයන්න.  
 
 රු යන්ජන් යහභනහඹක භවතහ 
(ண்புகு ன்ஜன் நக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

මූරහනහරඪ  රු භන්ත්රී තුිකඹනි, භග  කහරඹ භ  රඵහ 

ගදන්න.  

 
[මූරහනගේ ණ ඳරිදි ඈත් කයන රදී.] 
[அக்கசனக் கட்டமரப்படி அகற்மப்பட்டுள்ரது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

තීයණඹ කයරහ තිගඵනහ, කකුේ කඳපු දිඹළඩිඹහකහයයින්  

 වන්ගන් නම් නළවළ කිඹරහ. අඵහධිතඹන්   වන්ගන් නළවළ. ඒ 

හින්දහ සර් භන්ත්රී තුභහ ගේරිරහ තිගඵනහ. [ඵහධහ කිරීභක්] 

කකුර, කකුර. ගනක් ්ක, ගභොගශේ භහරුකහය ිළසන්  

 
[මූරහනගේ ණ ඳරිදි ඈත් කයන රදී.] 
[அக்கசனக் கட்டமரப்படி அகற்மப்பட்டுள்ரது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

 වන්ගන් නළවළ කිඹරහ ඒග ොේරන් තීයණඹක් යග න 

තිගඵනහ. ඒ නිහ ්තුභහ  බඹ ගන්න ගදඹක් නළවළ.  

 
මූරහනහරඪ භන්ත්රී තුිකඹ 
(ெமயமெங்கும்  உரப்பனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

 රු භන්ත්රී තුභහ දළන් කථහ න් කයන්න.  

 
 රු ේවහේ ඒ.්ච්.්ම්. සර් භවතහ 
(ண்புகு அல்ஹஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

 
නළඟී සිමගේඹ. 
ழுந்ெர். 

rose. 

 
 රු යන්ජන් යහභනහඹක භවතහ 
(ண்புகு ன்ஜன் நக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

භභ ඔඵතුභහ  ළන ගනොගයි කිේගේ. 

 රු ේවහේ ඒ.්ච්.්ම්. සර් භවතහ 
(ண்புகு அல்ஹஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

Madam, I rise to a point of Order. 

 
මූරහනහරඪ භන්ත්රී තුිකඹ 
(ெமயமெங்கும்  உரப்பனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

 රු සර් භන්ත්රී තුභහ, රීති ප්රඛලසනඹ ගභොකක්ද? 

 
 රු ේවහේ ඒ.්ච්.්ම්. සර් භවතහ 
(ண்புகு அல்ஹஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

Madam, ask him to confine himself to the subject. 

 
 රු යන්ජන් යහභනහඹක භවතහ 
(ண்புகு ன்ஜன் நக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

That is my subject. I am explaining the subject.  

 
 රු ේවහේ ඒ.්ච්.්ම්. සර් භවතහ 
(ண்புகு அல்ஹஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

තමුන්නහන්ගේ  තිගඵන ගයෝ ඹ ිළ දන්නහ. ඒ ගයෝ ඹ රක 

කයන්න ගකේගරෝ සිඹඹක් ඳළිකණිඹත් ඵළවළ.  

 
 රු යන්ජන් යහභනහඹක භවතහ 
(ண்புகு ன்ஜன் நக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

I am talking about your life. I am talking about your 

pathetic life, the sugar life - diyawediya life. 

 
මූරහනහරඪ භන්ත්රී තුිකඹ 
(ெமயமெங்கும்  உரப்பனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

 රු භන්ත්රී තුභනි, කථහ න් කයන්න. ඔඵතුභහ  නිඹිකත 

ගේරහ හනයි.  

 
 රු යන්ජන් යහභනහඹක භවතහ 
(ண்புகு ன்ஜன் நக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

භ  ඳක්ගඹන් විනහඩි ඳවක් වම්ඵ ගනහ.  [ඵහධහ කිරීභක්] 

ඔඵතුභහග  ගරහගන් ගදනහ ගන්ද? 

 
 රු රකවත ගේනසිංව භවතහ 
(ண்புகு சுஜல தசனசங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

භග  ගරහගන් ගදනහ. 

 
මූරහනහරඪ භන්ත්රී තුිකඹ 
(ெமயமெங்கும்  உரப்பனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ඔඵතුභහ  ගේරහක් ගන් කය නළවළ.   

වශෙ   රු යණ ගුණර්ධන භවතහ. 
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[.බහ. 5.12] 

 
 රු යණ ගුණර්ධන භවතහ (ඛ්යනිජ ගතේ කර්භහන්ත 
නිගඹෝජභ භහතභතුභහ) 
(ண்புகு சை குைலர்ென - தபற்தமலிக் மகத் 

தெறல்கள் பெ அமச்சர்) 

(The Hon. Sarana Gunawardena - Deputy Minister of 

Petroleum Industries)  

මූරහනහරඪ  රු භන්ත්රී තුිකඹනි, ද දින ගම්  රු බහගේ 

හකච්ඡහ ගන්ගන් ඳරක ගිඹ දිනර යතුඳසර ප්රඛගද්ලගේ ආති  

වුණු සිද්ධිඹ  ම්ඵන්ධගඹන්. ආත්ගතන්භ විඳක්ඹ පුළුන් තයම් 

ඊත්හව කගශේ, ''තුය ගනු  ඊණ්ඩ දුන්නහ''  කිඹන කථහ 

තවවුරු කයන්නයි. භහත් ඒ දිසත්රිනක්කඹ  නිගඹෝජනඹ කයන 

භන්ත්රී යගඹක්. ගභඹ, යජඹ ගවෝ ්ගවභ  නළත්නම් ගන කිසි 

ගකගනක් ගවෝ හිතහ භතහ ළරරකම් කයරහ ගච්ච සිද්ධිඹක්  

ගනොගයි. යජඹ ඳළත්ගතන් කදහත් ්ළනි ගදඹක් ගරහ නළවළ.   

ගම් කර්භහන්තලහරහගේ ළඩ කයපු ඊදවිඹ  ව  ගම් ජනතහ 

තය වුරුදු 20ක ඳභණ ගරොකු ඵළඳීභක්  තිබුණහ. ගම් 

කර්භහන්තලහරහ අයම්බ  කගශේ 1994 භහර්තු භහගේදී. ඒ 

සථහනගේ ්දහ  තිබුණු ඈඩකඩ  ප්රඛභහණඹභ තභයි  ද නගකො ත් 

තිගඵන්ගන්. භහ ඒ කර්භහන්තලහරහ ගනුගන් කථහ කයනහ 

ගනොගයි. විඳක්ගේ කණ්ඩහඹම් කිහිඳඹක් ඊත්හව කශහ, ගම්  

කර්භහන්තලහර  නිහ ඒ ප්රඛගද්ලගේ ජනතහ  විඳතක් ගනහඹ  

කිඹරහ, ඒ බයවහ බඹහනක තත්ත්ඹක් ආති කයන්න. ගම් 

කර්භහන්තලහරහගේ ළඩ කයන ඊදවිඹ තය සථිය ගේකඹන්, 

තහකහලික ගේකඹන් අදී විවිධහකහය ගේකඹන් 850ක්, 900ක් 

ඳභණ හිමඹහ. 2013 භහර්තු භහඹ නගතක් ගභළනි ප්රඛලසනඹක් 

ආති වුගණ් නළවළ. ගම් ළඩ කයපු ඊදවිඹ දළනග න ඈන්න ඕනෆ, 

ගම් කර්භහන්තලහරහගන් ඳවි්රව ජරඹ ිළ   ඹනහද, ඒහ 

ජනතහ  වහනිකයද, ඒ වහනිඹ ඵරඳහන්ගන් ගකොයි ප්රඛගද්ලඹ ද 

කිඹන  කහයණහ. ගම් ගේකඹන් ඒ කර්භහන්තලහරහගේ ගේඹන් 

ඈත් කයන්න ඈසගේරහ ගම්හ කිේගේ නළවළ. ඒ නිහ ඹම් 

ගද්ලඳහරන කණ්ඩහඹභක කිහිඳ ගදගනක් තභයි ගම් තුශ ඈන්ගන්.  

මූරහනහරඪ   රු භන්ත්රී තුිකඹනි, කුභන ගවෝ   ළ ලුක් නිහ 

ගම්  කර්භහන්තලහරහගේ ්ක ගේකගඹක් ඔහු ළඩ කයපු section  

්ගකන් ගනත් තළනක  භහරු කශහ. ඒ නිහ ඒ  පුද් රඹහ 

ගනුගන් -ජනතහ විමුක්ති ගඳයමුගණ් න්තර් ගේක ං භඹ 

ෘජුභ ගනොවුණත්-  ගේකඹන් 180 ගදගනක් භහර්තු භහගේ 9 

ළනි දහ ්ිතඹ  ඵළසහ. කර්භහන්තලහරහගේ ඊදවිඹ ගම්  ඹ   

කරුණු කහයණහ  ගත්රුම් කශහභ  60 ගදගනක් අඳරක ගේඹ  

අහ; 120 ගදගනක් ්ිතඹ  ගිඹහ. ්ිතඹ  ඵළවළපු ඒ 120 ගදනහ 

භහර්තු භහගේ සි  ජූලි භහඹ නගතක් කුභන්්රවණකහරී 

ළඩිළිතගශක් ක්රිෂඹහත්භක කශහ.  

ගයෝවණ වි්ර භහයච්ිත භවතහ ආතුළු කණ්ඩහඹභක් ගම්  

කර්භහන්තලහරහ ගනුගන් ජරඹ ගදනහ. ගයෝවණ වි්ර භහයච්ිත 

භවතහග  ඳවුගේ ඊදවිඹග  ඈඩභක් ගඵදහ  ළනීගම්   ළ ලුක් 

ිළිතඵ ධිකයණගඹන් රළබුණු නඩු තීන්දුක් භත, ගයෝවණ 

වි්ර භහයච්ිත භවතහ  යිති තිබුණු ඈඩම් ගකො ගේ තිබුණු ිත 

ගනත් ගවෝදයගඹකු  යිති වුණහ. න්න ්තළනදී ජනතහ 

විමුක්ති ගඳයමුගණ් කණ්ඩහඹභ අයුධ ත   න්න ගයෝවණ  

වි්ර භහයච්ිත භවතහ ගභ ගවඹ යහ.   

ිළ ගනොගයි ගම්හ කිඹන්ගන්, ඒ ඳවුගේ නහතීන්; ඒ ඳවුගේ 

ඊදවිඹ. ගම් කර්භහන්තලහරහගන් ිළ  න ජරඹ වි හිත නම්, ඒ 

  ඹම් කිසි ඊද්ගඝෝණඹක් කයන්න තිබුණහ. නමුත් හිිකන් 

න්රුගේ, ්ර භහනුකර ඒ ඊද්ගඝෝණඹ ර්ධනඹ කයරහ භව ඳහය  

ග නහහ; යතුඳසර ිළට් නිඹ  ග නහහ.  

ඵළසිේ යහජඳක් ආභතිතුභහ  කිඹන්න පුළුන්  ම්ඳව 

දිසත්රිනක්කගේ ඳහයේ කහඳට් කයන්න කිඹරහ; ජනතහ  ජරඹ 

ගදන්න කිඹන්න පුළුන්. සිරිධම්භ වහමුදුරුන්ග  ඳන්ර හිික 

වුණහභ ආභතිතුභහග  කහර්ඹහරඹ  ගිහිේරහ ඳන්ර ගනුගන් 

ඈඩභක් ඕනෆ කිඹරහ ලිඛිත ඈේලීභක් කයන්න තිබුණහ.  

ගම් ඊදවිඹ ්ර භහනුකර යතුඳසර ිළට් නිඹ  ආවිේරහ දින 

ඳවක් හභකහව ඊද්ගඝෝණඹක සිමඹහ. ගඳොලීසිගඹන් ගවෝ 

ගනත් ඹග න් කිසිභ වහනිඹක් ඒක  වුගණ් නළවළ. ඒ ඹ  

කන්න ගඵොන්න දුන්නහ. ගේ බහඳතිතුභන්රහ, භන්ත්රී රු 

ගිහිේරහ ්ක  ත්ළේ ඵළ  ත්තහ. වළඵළයි, ජනතහ විමුක්ති 

ගඳයමුගණ් කට්මඹ වළභ දහභ කයන්ගන් ිළටුඳසින් ගිහිේරහ 

වුසන ්කයි. දළක්ගක් නළද්ද දළනුත් ගභතළන ඈරහ වුසරහ 

ගිඹ වළම. දළන් ්ක්ත් ජහතික ඳක්ගේ ඔඵතුභන්රහ විතයක් කෆ 

 වනහ. ඒ තත්ත්ඹ ිළ ගත්රුම්  ත්ත නිහ තභයි ඒ 

ග ොේරන්ග න් ඇත් ගරහ ක යුතු කයන්ගන්. [ඵහධහ කිරීභක්] 

ඡන්ද ප්රඛතිපරලින් ඒක දුන්නහගන් රකවත ගේනසිංව භන්ත්රී තුභනි. 

ඒ ඹ කුභන්්රවණකහරී අකහයඹ  ගම් ක යුත්ත ගභගවඹ යහ. 

දස ඳවක් තිසගේ හභකහව ඊද්ගඝෝණඹක් තිබුණහ. නමුත් 

වමුදහගේ කිසිභ ගකගනක් අගේ නළවළ. වමුදහ ්තළන  අගේ 

ආයි? ජනතහ විමුක්ති ගඳයමුණ ළරරකම් ව ත ළලිගේරිඹ, 

යතුඳසර, නළඳුන් මු වන්දිඹ, බුත්ිළමඹ, උරුර, කිණි භ, 

භේතුහිරිිළමඹ - කිගරෝව ර් 15ක් විතය ්වහ- අදී ප්රඛගද්ලර 

ජනතහ ්කතු කය ග න නුය ඳහය  අහ. නුය ඳහය  ආවිේරහ 

ඒ ඹ ඊත්හව කගශේ  යගට් ළයදි භතඹක් ග ොඩ නෙන්නයි. ඒ 

හග භ ඒ ඹ ඵළලුම්භවය තිගඵන හනහ න්නහසි කගඩ් ශෙ  

ගිඹහ. 

 
 රු රකවත ගේනසිංව භවතහ 
(ண்புகு சுஜல தசனசங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

නිගඹෝජභ ආභතිතුභහ, ඒ වුණහ  ගඩි තිේඵ ්ක වරි නළවළ 

ගන්. 
 

 රු යණ ගුණර්ධන භවතහ  
(ண்புகு சை குைலர்ென) 

(The Hon. Sarana Gunawardena)  

ගඳොඩ්ඩක් ඈන්න, භභ ඒ  ළන කිඹනහ භන්ත්රී තුභනි. ිළ 

ඈන්ගන් භව ජනතහග  ඳළත්ගත්. කර්භහන්තලහරහගේ 

ඳරිඳහරනඹත් ්ක්ක කථහ කයරහ, කර්භහන්තලහරහගන් ඳවි්රව 

ජරඹ ිළ  ගනහ නම් ඒහ  විඳුම් ගදන්න ්ර භඹක් ිළ වදනහ. 

්භ කර්භහන්තලහරහ ඈත් කයනහ කිඹරහ ජනහධිඳතිතුභහ 

ඳළවළදිලි ඊත්තයඹක් දීරහ තිගඵනහ. ඒ  ගම් ඹ ඳ  ඡන්දඹ දීපු 

ඊදවිඹ. ්ක්ත් ජහතික ඳක්ඹ කිඹුේ කඳුළු ගවළුහ , ජනතහ 

විමුක්ති ගඳයමුණ කිඹුේ කඳුළු ගවළුහ , භළරිරහ තිගඵන්ගන්             

ශ්රීර රංකහ නිදවස ඳහක්ෂිකඹන්ග  දරුගෝ. 

 
 රු රකවත ගේනසිංව භවතහ 
(ண்புகு சுஜல தசனசங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

්ගවභ නම් ආයි ගඩි තිේගේ? 

 
 රු යණ ගුණර්ධන භවතහ  
(ண்புகு சை குைலர்ென) 

(The Hon. Sarana Gunawardena)  

ඔඵතුභහ  ළඩිඹ දුක ඳ යි. ගභොකද, ඒ ඹ ඳ  ඡන්දඹ දුන් 

ඊදවිඹ. භළරුගණ් භහ්රKට් ක්කහග  පුතහ. ජඹර්ධන යිඹහග  

දුග  පුතහ. දරුහ  වුරුදු ඳගවේදී තහත්තහ දහරහ ගිඹ ගරහගේ ඒ 

නංගී තභයි ඒ දරුහ වදහ  ත්ගත්. ඒ නිහ ඔඵතුභන්රහ  ළඩිඹ 

ඳ  දුකක් තිගඵනහ. ඒකයි ගේ දිසත්රිනක්කගේ නහඹකඹහ භහ 

511 512 



ඳහර්ලිගම්න්තු 

ඈේලුගේ. ගම් ග ොේරන්  ඕනෆ වුගණ් ගන ගභොකුත් ගනොගයි, 

ඵළසිේ යහජඳක් ආභතිතුභහ ්තළන  ග න්න්නයි. 

ඊද්ගඝෝණඹක් කයන ගකො  ්ර භඹක් තිගඵනහ. ිළ 

ඈන්නහ. ත ගද්ලඳහරනනගඹෝ ඈන්නහ.   ඒ ඹ ගම්  ළන ගම් 

කහ ත් කිේගේ නළවළ. දිහඳතිතුභහ  කිේගේ නළවළ; ප්රඛහගද්ශීඹ 

ගේකම්  කිේගේ නළවළ.  රු භන්ත්රී තුභහ, ළඩිඹ ඕනෆ නළවළ, ව  

භහ තුනක  ඊඩදී ර්තභහන ඳහර්ලිගම්න්තු භන්ත්රී  ජිත් 

භහන්ේගඳරුභ භන්ත්රී තුභහග  ගනෝනහ හර්තහක් දීරහ තිගඵනහ. 

ගභොකක්ද හර්තහ? 

" ඹදුම්කරු විසින් ඳත්හග න ඹහභ  දවස කය ආති භහඳහයඹ වහ 

ඵරඳ්රවඹ රඵහදීභ නිර්ගද්ල කයික. 

දිනඹ : 2013. 3.11" 

MOH office ්ගකන් තභයි ඒ හර්තහ නිකුත් කයරහ 

තිගඵන්ගන්.   කීගභන් තභයි ඒ හර්තහ ගදන්ගන්. ඒ 

භන්ත්රී තුභහ ්ිතඹ  ඹනහ. ආයි ඹන්ගන්? ජිත් භහන්නේගඳරුභ 

භන්ත්රී තුභහ භග  ික්රවඹහ. භහඹක  ළයඹක්, භහ තුනක  

ළයඹක් ගභළනි කර්භහන්තලහරහර  ලභ නිර්ගද්ලඹ  

 න්නහ. 

 ඳහය  කුණු දළම්ගභොත්, තුය මක දළම්ගභොත්, කළිතකශ මක 

දළම්ගභොත්, ගනත් ඳද්රෝභ දළම්ගභොත් -ගඹෝ ට් ගකෝේඳ 

දළම්ගභොත්- පී්ච්යි භවත්භඹහ ගිහින් ඒ හිංක භනුභඹහ 

ධිකයණඹ  ග න ඹනහ. ්ගවභ නම්  ගම් ළරැදි ළඩඹ  මුර 

ිළරුගේ කවුද? ගම්ක  ඊඳගදස දුන්ගන් කවුද? ගම් ළරැදි ළඩඹ 

කයන්න කිේගේ කවුද? ිළ ත ගවෝදහ  න්න ගනොගයි කථහ 

කයන්ගන්. ිළ කිඹන්ගන් තභ සිද්ධිඹයි. ්ගවභ නම් ගම් 

්ම්ඕ්ච් නිරධහරිතුිකඹ  තභන්ග   කි යුතු ප්රඛධහනිඹහ 

දළනුත් කයන්න තිබුණහ. ්ගවභ  කගශේ නළවළ. ගම්ගක් තභ 

කථහ ඒකයි. කහ ත් ළයදුණහ. කට්මඹක් හිිකන් ගිඹහ. ද ගම් 

තත්ත්ඹ  ම්පර්ණගඹන්භ  කිඹන්න ඕනෆ ඒ අඹතනර 

නිරධහරින් ආතුළු ඒ ිළටුඳ සිමන ගද්ලඳහරන ධිකහරිඹයි. ඒ ඹ 

භළරුණහ. කවුරුත් ඵරන්ගන් නළවළ. දළන් තුය මක  ගනොිකගේ 

ඈේරනහ. [ඵහධහ කිරීභක්]  රු ගජෝන් භයතුං  භන්ත්රී තුභනි,   

ශීරහචහය විධිඹ  හඩි ගන්න  ගකෝ. ශීරහචහය ඳවුරක ශීරහචහය 

දරුගක් ගන්න ්ඳහ. [ඵහධහ කිරීභක්] දළන් තුය මක ගනොිකගේ 

ඈේරනහ.  

දිවි නළඟුභ, භෘද්ධි භහඳෘති ග නළවිත් ජනතහග  අර්ථිකඹ 

නෙහ සිටුන්න, විදුලිඹ ඳවරකකම් රඵහ ගදන්න ගේ යජඹ 

කදහත් ඳළකිලුගණ් නළවළ. ජනහධිඳතිතුභහ ඳළකිගර න්ගන් නළවළ. 

ගේ දිසත්රිනක් නහඹකතුභහ ඳළකිගරන්ගන්ත් නළවළ. රු භන්ත්රී තුභනි,  

 ඔඵතුභහග  ගඹෝජනහ ගවොයි. වළඵළයි, ගම්ක හකච්ඡහ  

බහජනඹ කය ඵරමු. ද ජහතික විදුලිඵර ඳද්ධතිගඹන් ගකො ක්  

නිසඳහදනඹ කයන්ගන් ජරඹ ඊඳගඹෝගී කය ග නයි. ත 

ගකො ක්  ේ ඟුරු ඊඳගඹෝගී කය ග න  නිසඳහදනඹ කයනහ. 

තත් ගකො ක් ගතේ ඊඳගඹෝගී කය ග න නිසඳහදනඹ කයනහ. 

ඒ නිහ ගේ ජිත් භහන්නේගඳරුභ භන්ත්රී තුභහ [ඵහධහ කිරීභක්] 

 
 රු රකවත ගේනසිංව භවතහ 
(ண்புகு சுஜல தசனசங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

මූරහනහරඪ  රු භන්ත්රී තුිකඹනි, රීති ප්රඛලසනඹක්. 
 
මූරහනහරඪ භන්ත්රී තුිකඹ 
(ெமயமெங்கும்  உரப்பனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

 රු රකවත ගේනසිංව භන්ත්රී තුභහ. 

 රු රකවත ගේනසිංව භවතහ 
(ண்புகு சுஜல தசனசங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

කවුද ගඩි තිේගේ?   කි යුතු පුද් රගඹක් සිමනහද? 

්ඳභණයි වන්ගන්. [ඵහධහ කිරීභක්] 

නිගඹෝජභ ආභතිතුභනි, ිළ ඒ  ළන ගනොගයි වන්ගන්. 

ඔඵතුභහග න් වන්ගන් ගඩි තළබ පුද් රගඹක් සිමනහද, ණ 

දුන් පුද් රගඹක් සිමනහද,ඒ කවුද කිඹරහයි. ්ච්චයයි ිළ 

වන්ගන්. නිගඹෝජභ ආභතිතුභනි, ගම්ක  ඊත්තය ගදන්න. 

්ච්චයයි.  

 

 රු යණ ගුණර්ධන භවතහ  
(ண்புகு சை குைலர்ென) 

(The Hon. Sarana Gunawardena)  
භභ ගම් කථහ කිඹන තුරු ඈන්න. යත් ගෂොන්ගේකහ 

භවත්භඹහ ඡන්දඹ ඈේල ගරහගේ නිට් ඹුගේදී භ  හු වුණහ, 

වමුදහ  uniform ිළමන් කට්මඹක් ්ඹහග  posters දිනහ. භභ ඒ 

ගරහගේ වමුදහ  තිගඵන ග ෞයඹ නිහත්, ගෂොන්ගේකහ 

භවත්භඹහ ඳයදින ඵ දන්නහ නිහත් ගේේ ්ගක්  ආරිඹහ. යත් 

ගෂොන්ගේකහ භවත්භඹහ plan කයරහ ඹම්කිසි වමුදහ 

නිරධහරිගඹකු   කිේහ නම්, තිඹඳන් අණ්ඩු  ගකශගන්න 

කිඹරහ. ගභොකක්ද ිළ ගදන ඊත්තයඹ? ිළ තයහතියභ ඵරරහද 

වමුදහ   න්ගන්? ගද්ලඳහරනඹ ඵරරහද වමුදහ   න්ගන්? 

ඹම්කිසි ්ර භගේදඹක  නු ගන්ද වමුදහ   න සගන්? ඳ  

කිඹන්න ඵළවළ. ඳ  හර්තහ මක ඕනෆ. ිළ දන්නහ, 1988-1989 

කහරගේ ගරහගේ ගජෝන් භයතුං  භන්ත්රී තුභහ ඒහ කගශේ නළති 

ඵ. යනිේ වි්ර භසිංව භවත්භඹහ  

 
[මූරහනගේ ණ ඳරිදි ඈත් කයන රදී.] 
[அக்கசனக் கட்டமரப்படி அகற்மப்பட்டுள்ரது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

ිකනී භළරුහ. ගඵෝේ ගඳොයින්ට් ඳෆනක් යග න ්ක කනකින් 

 වරහ ගනක් කගනන් ඳහරු කශහ. ගඳොේ ඳයහර ආණ ඔළු  

 වරහ ඵළසරකහ. වළඵළයි, ඵ රන්ගද් ිකක් ගජෝලේ භයිකේ 

භන්ත්රී තුභහග   ගම්ත්, ගජෝන් භයතුං  භන්ත්රී තුභහග   ගම්ත් 

ඒහ  ගකරුගණ් නළවළ. ඳ  ඳහය  ඵහින්න ඵළරි වුණහ.  

 
 රු ජිත් භහන්නේගඳරුභ භවතහ 
(ண்புகு அஜத் ன்னப்தபரு) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
 
නළඟී සිමගේඹ. 
ழுந்ெர். 

rose. 

 
මූරහනහරඪ භන්ත්රී තුිකඹ 
(ெமயமெங்கும்  உரப்பனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

 රු ජිත් භහන්නේගඳරුභ භන්ත්රී තුභහ. 

 
 රු ජිත් භහන්නේගඳරුභ භවතහ 
(ண்புகு அஜத் ன்னப்தபரு) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 

මූරහනහරඪ  රු භන්ත්රී තුිකඹනි, භ  රීති ප්රඛලසනඹක් 

තිගඵනහ. ගම්  රු නිගඹෝජභ ආභතිතුභහ ගම්  රු බහ ගනොභෙ 

ඹනහ; ගඵොරු හර්තහ ඈදිරිඳත් කයනහ.  ගද්ලඳහරන හසි  න්න 

වදනහ. [ඵහධහ කිරීම්] 
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 රු යණ ගුණර්ධන භවතහ  
(ண்புகு சை குைலர்ென) 

(The Hon. Sarana Gunawardena)  
 නළවළ.  රු භන්ත්රී තුභහ. ගම් ඔඵතුභහග  ගනෝනහ ත්න් කශ 

්කක්.  [ඵහධහ කිරීම්] 

 
මූරහනහරඪ භන්ත්රී තුිකඹ 
(ெமயமெங்கும்  உரப்பனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

 රු ජිත් භහන්නේගඳරුභ භන්ත්රී තුභහ, ඒක රීති ප්රඛලසනඹක් 

ගනොගයි.  

ඉශෙ  ගජෝලේ භයිකේ ගඳගර්යහ භන්ත්රී තුභහ. [ඵහධහ කිරීම්] 

Order, please! කරුණහකය, නිලසලේද න්න. [ඵහධහ කිරීම්]  රු 

යණ ගුණර්ධන නිගඹෝජභ ආභතිතුභහ නිලසලේද න්න. 

 

[.බහ. 5.27] 

 

 රු ්ම්. ගජෝලේ භයිකේ ගඳගර්යහ භවතහ 
(ண்புகு ம். தஜசப் மக்கல் தபத) 

(The Hon.  M. Joseph Michael Perera) 
මූරහනහරඪ  රු භන්ත්රී තුිකඹනි, භභ කථහ අයම්බ කයන 

වි භ  රු යණ ගුණර්ධන නිගඹෝජභ ආභතිතුභහ ඈදිරිඳත් කශ 

්ම්ඕ්ච් හර්තහ ඳ  ගදන්නඹ කිඹහ ඈේරනහ, ඒ  ළන  ගොඹහ 

ඵරන්න. ඒ හර්තහ ඳ  ගදන්න.  

 
 රු භන්ත්රී යගඹක් 
(ண்புகு உரப்பனர் எருலர்) 

(An Hon. Member) 
ඒක බහ ත කයන්න. [ඵහධහ කිරීම්]  

 

 රු ්ම්. ගජෝලේ භයිකේ ගඳගර්යහ භවතහ 
(ண்புகு ம். தஜசப் மக்கல் தபத) 

(The Hon.  M. Joseph Michael Perera) 
ඊම  
 

[මූරහනගේ ණ ඳරිදි ඈත් කයන රදී.] 
[அக்கசனக் கட்டமரப்படி அகற்மப்பட்டுள்ரது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

කථහ කයන්න ඈග න  නින්  
 
[මූරහනගේ ණ ඳරිදි ඈත් කයන රදී.] 
[அக்கசனக் கட்டமரப்படி அகற்மப்பட்டுள்ரது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

ඈසගේරහ. ගම්, ඳහර්ලිගම්න්තු. [ඵහධහ කිරීම්]  

 
 රු වරින් ප්රඛනහන්දු භවතහ 
(ண்புகு ஹன் பர்னந்து ) 

(The Hon. Harin Fernando) 

ගභතුභහ ගජභසඨ භන්ත්රී යගඹක්; හි පු කථහනහඹකයගඹක්. 

[ඵහධහ කිරීම්] 

 
 රු ්ම්. ගජෝලේ භයිකේ ගඳගර්යහ භවතහ 
(ண்புகு ம். தஜசப் மக்கல் தபத) 

(The Hon.  M. Joseph Michael Perera) 

ගම්ක ඳහර්ලිගම්න්තු. [ඵහධහ කිරීම්] ගම් ඊත්තරීතය 

ඳහර්ලිගම්න්තුගේ තමුන්නහන්ගේරහග   රු භන්ත්රී රු කථහ කයන 

බහහ තභයි ගම්. ඳහර්ලිගම්න්තුගේදී කථහ කයන වළම ඈග න 

 න්න. [ඵහධහ කිරීම්]  

මූරහනහරඪ  රු භන්ත්රී තුිකඹනි, භහ දීර්ඝ කථහක් කයන්ගන් 

නළවළ. භහ විගලේගඹන්භ ඵරහගඳොගයොත්තු න්ගන් වළන්හඩ් 

හර්තහ  ආතුශත් කිරීභ වහ කරුණු කීඳඹක් ඈදිරිඳත් 

කයන්නයි. ඒ  ළන විසතය ලගඹන් කිඹන්න ගිගඹොත්- 

 

 රු ේවහේ ඒ.්ච්.්ම්. සර් භවතහ 
(ண்புகு அல்ஹஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

මූරහනහරඪ  රු භන්ත්රී තුිකඹනි, භ  රීති ප්රඛලසනඹක් 

තිගඵනහ. 

 
මූරහනහරඪ භන්ත්රී තුිකඹ 
(ெமயமெங்கும்  உரப்பனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

 රු සර් භන්ත්රී තුභහ.   

 
 රු ේවහේ ඒ.්ච්.්ම්. සර් භවතහ 
(ண்புகு அல்ஹஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

මූරහනහරඪ  රු භන්ත්රී තුිකඹනි, භහ සථහය නිගඹෝ  නු 

රීති ප්රඛලසනඹක් භතු කශහ, ගම්  රු බහ  bullet ්කක් ග න ඒභ 

ිළිතඵ. ඒ ඵයඳතශ ප්රඛලසනඹ  ඔඵතුිකඹ කිේහ, තීන්දුක් ගදනහ 

කිඹරහ. ඒ තීන්දු කුභක්ද කිඹන ්ක  ළන ය භ දළන  න්න  

ඕනෆ. 

 
මූරහනහරඪ භන්ත්රී තුිකඹ 
(ெமயமெங்கும்  உரப்பனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

 රු භන්ත්රී තුභහ,  රු ගජෝලේ භයිකේ ගඳගර්යහ භන්ත්රී තුභහග  

කථහ හනගේදී ්ඹ ඈදිරිඳත් කයන්නම්. ඒ හර්තහ භ  

රළගඵන්න රසන්න. 

 
 රු ්ම්. ගජෝලේ භයිකේ ගඳගර්යහ භවතහ 
(ண்புகு ம். தஜசப் மக்கல் தபத) 

(The Hon.  M. Joseph Michael Perera) 

මූරහනහරඪ  රු භන්ත්රී තුිකඹනි, භ  විනහඩි 12යි 

තිගඵන්ගන්. ඒ නිහ භහ කයන කථහගේ ඈතහ ළද ත් ගකො  

ගභඹයි.  ඒ සිද්ධිගඹන් ඳසගේ ති ඊතුම් කහදිනේ හිිකඳහණන් 

කයපු ප්රඛකහලඹ ගභන්න තිගඵනහ.  ගම්කත් ළද ත්.   ළලිගේරිඹ 

යතුඳසර භතු ආති ඳහනීඹ ජර ප්රඛලසනඹ ිළිතඵ 2013 ග ෝසතු 

11 න දින "නහනහත්ථෙරූ ප්රඛදීඳඹ" ඳත්තයඹ  ති ඊතුම් කහදිනේ 

හිිකඳහණන් කය තිගඵන ප්රඛකහලඹ ගභගේඹ: 

" පජනීඹ භිකඹක් තුශ  විඅයුධ රැග න ආතුළු ම  ප්රඛචණ්ඩ වළසිරීභ 

ම්ගේච්ඡ ක්රිෂඹහක්!  

 කහදිනේ හිිකඳහගණෝ භහධභ නිගේදනඹක් නිකුත් කයිකන් ප්රඛකහල කය 

සිමති 

 පජනීඹ භිකඹක් තුශ  වි අයුධ රැග න ආතුළුම භ ව ්හිදී ප්රඛචණ්ඩ 

ගර වළසිරීභ ප්රඛජහතන්්රවහදී ය ක කිසිකු නුභත ගනොකයන ඵ 

මුතුගන් කි යුතු නළත. ඕනෆභ අ ිකක සිද්ධසථහනඹක් ගත 

අයක්හ ඳතහ ඳළිකගණන ජනතහ අයක්හ කිරීගම්  කීගභන් ිළ 

ළභගදනහ ඵළඳී සිමන්ගනමු ඹළයි යතුඳසර සිද්ධිඹ ිළිතඵ භහධභ 

නිගේදනඹක් නිකුත් කයිකන් ගකොශම  යදගුරු ති ඊතුම් භළේකම් 

කහදිනේ යංජිත් හිිකඳහගණෝ ප්රඛකහල කයති. 

 ග ෝසතු 05 දහ නිකුත්  ය කහදිනේ හිිකඳහණන්ග  නිගේදනගේ ගභගේ 

ද දළක්ගේ. ගම් හනහන්ත භයණර  ව ගද්සථහන භිකඹ  

ආතුළු ම  ිකගේච්ඡ ගර ඳවය දීභ ිළිතඵ සිදු ගකගයිකන් ඳතින 
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ඳහර්ලිගම්න්තු 

ඳරීක්ණ ඳක්ඳහතීද, සහධීනද, හධහයණ ද සිදු ගකො  ඒහ    

කි යුත්තන් තයහතියභ ගනොඵරහ නීතිඹ ඈදිරිඹ  ඳමුණුන ගර 

යජගඹන් ද, දහශ ඵරධහරින්ග න් ද ධහයණගඹන් ඈේරහ සිමමු.  

 යතුඳසර භතු ආති ඳහනීඹ ජර ප්රඛලසනඹ යමඹහ සිදු  ය ඊද්ගඝෝණගේදී 

ඊද් ත  ය හනහන්ත තත්ත්ඹ  ළන හ ිළ කම්ඳහ ත්, 

ගේදනහ ත් ඳත්  යගඹමු. ගභහිදී හිංක වතවිත තුනක් දළන භත් හිික 

ම  තිගේ. තත් කිහිඳ ගදගනකු ඵයඳතශ තුහර රඵහ ගයෝවේ  තගකො  

තිගේ. තභ දරුන් හිික  ය ගදභහිළඹන් ත්, ඔවුන්ග  නෆහිතතුන් ත් 

ඳග  ඵරත් ගලෝකඹ ිළරිනභන තය ගභභ දුක්ඵය සථහගේදී 

ඔවුන්  ළනන්භ රඵහ ගදන ගර ිළ ළනන්ගම් ගදවිිකහනන් ඹදිමු. 

තුහර රඵහ සිමන්නන්  ඈක්භන් රකඹ රළගේහ ඹයි ප්රඛහර්ථනහ කයමු.  

 ඕනෆභ ප්රඛලසනඹක  විඳුම් ගම ගම්දී ජන වතවිතඹ භහකර න යුරින් 

නීතිඹ ත  ග න ක්රිෂඹහ කිරීභ ගභන්භ ඵරඹ යුතු ගර බහවිත ගකො  

්ළනි විගයෝධතහ භර්දනඹ කිරීභද ිළ කිසි ගේත් නුභත ගනොකයමු. 

්ළනි විගයෝධතහ ඳභණ ඈක්භහ ඹෆගම්දී වුද ්ගේ භර්දනඹ කිරීභ 

භහනුෂීඹ ඳළළත්භ  රකදුරක ගනොගේ. ෆභ ප්රඛලසනඹක්භ විඳීගම්දී ගවොභ 

ව හර්ථකභ ක්රිෂඹහභහර් ඹ හභකහව හකච්ඡහ ව ංහදඹ ඵ ිළ 

විලසහ කයමු.  

 ්ඵළවින් ගම් සිද්ධීගේදී ඊද්ගඝෝණගේ ගඹදී සිම නියහයුද ජනතහ  

ඳවය දී ගඩි තළබීභ ඳ කිසි ගේත් නුභත ගනොකයන තය ්ඹ ිළ දළඩි 

ගර ගවශහ දකිමු. ගභහිදී වතවිත හිික  යගේත්, ්හි ඳහඩු ව ගේදනහ 

වි දයහ  ළනීභ  සිදු ම  ආත්ගත්ත්, ප්රඛගකෝඳකහරී ගර වළසිරුණ ිළරි  

ගවෝ ඵරඹ යුතු ගර ගඹොදහ  ත් ඹ  ගනො, ගම් සිද්ධිඹ  කිසිදු 

ම්ඵන්ධඹක් නළති, තභ වදනික ළඩ ක යුතු වහ භව භෙ  ඳළිකණි, 

හිංකයින්  ව ඔවුන්ග  භහිළඹ හිතතුන් ඹ. ්ඹ තිලයින් 

ගේදනහකහරීඹ.  

 ගභභ සිද්ධිගේදී තභ වතවිත අයක්හ ඳතහ ළලිගේරිඹ හ.න්ගතෝනි 

මුනිදුන්ග  ගද්සථහන භිකඹ  ඳළිකණි ජනතහ  අයක්ක ංලර ඹම් 

ිළරික් විසින් භහනුෂික ගර ඳවය දීභද ිළ තයගේ ගවශහ දකිමු. 

පජනීඹ භිකඹක් තුශ  වි අයුධ රැග න ආතුළු ම භ ව ්හිදී ප්රඛචන්ඩ 

ගර වළසිරීභ ප්රඛජහතන්්රවහදි ය ක කිසිගකු නුභත ගනොකයන ඵ 

මුතුගන් කි යුතු නළත. ඕනෆභ අ ිකක සිද්ධසථහනඹක් ගත 

අයක්හ ඳතහ ඳළිකගණන ජනතහ අයක්හ කිරීගම්   කීගභන් ිළ 

ළභ ගදනහ ඵළඳී සිමමු. 

 ගභභ හනහන්ත භයණර  ව ගද්සථහන භිකඹ  ආතුළු 

ම්ගේච්ඡ ගර ඳවය දීභ ිළිතඵ සිදු ගකගයිකන් ඳතින ඳරීක්ණ 

ඳක්ඳහතීද, සහධීනද, හධහයණද සිදු ගකො , ඒහ    කි 

යුත්තන් තයහතියභ ගනොඵරහ නීතිඹ ඈදිරිඹ  ඳමුණුන ගර ිළ 

යජගඹන්ද, දහශ ඵරධහරින්ග න්ද ධහයණගඹන් ඈේරහ සිමමු. 

 ගම් දුක්ඵය සථහගේදී ඳ භහතෘ භිකගේ අ ිකක ඳරක බිභ ඳ  වඳුන්හ 

ගදන ඈන්ගම් ව හභගේ ගුණහං ඹන්ග න් ළයන් ක යුතු කයන 

ගර  ිළ ජනතහග න් කහරුණික ඈේරහ සිමමු. 

     
    තිඊතුම් භළේකම් කහදිනේ  

    යංජිත් හිිකඳහගණෝ 

    ගකොශම  යදගුරු" 
 

ති ඊතුම් කහදිනේ හිිකඳහණන්  ජූලි භ 31න දින කයන රද  

කථහක් ිළිතඵත් හර්තහක් තිගඵනහ. ්හි ගභගේ වන් 

නහ: 

" දළන් ධභහඳනඹ ඳතින්ගන් ිමගඹෝ හත්භක තළනක. ඳ ්තළන  

ධභහඳනඹ ග නළවිත් තිගඵනහ. ්හි ප්රඛතිපරඹක් ගර ද 

ගද්ලඳහරකයින් ඳහර  ඳළිකණ ශමුන් ඈදිරිගේ ගුරුරුන් දණ 

 සනහ. ගකොයි ගරෝගකද ්ගවභ ගද්ේ ගරහ තිගඹන්ගන්. ගම්ක 

විනඹ වහ හික්වභ ඳහගරන් නළතු ගිහින් ඒ ගනු  ගද්ලඳහරන වයිඹ 

ඳහර  ඳළික ණීගභන් ගච්ච ගදඹක් ඹළයි ති ඊතුම් කහදිනේ භළේකම් 

යංජිත් කහදිනේ හිිකඹන්  ඳළන්ඹ.  

 ඉගේ (31) කළුතය ශුද්ධ  ය ඳවුගේ කනභහයහභගේ ග ොඩනළඟිේරක් 

විෘත කිරීගම් ඊත්ඹක  වබහගි ගිකන්  ඊන්වන්ගේ ගම් දවස 

දළක් ය තය ළඩිදුය ත් කරුණු දළක් ය ඊන්වන්ගේ ඳහ සිමගේ ිළ 

භව ගරොකු  අසිඹහගේ අලසචර්ඹඹක්  ළන කථහ කයනහ. ගම්හ 

කයරහ අසිඹහගේ අලසචර්ඹ වදන්න ඵළවළ. අසිඹහගේ අලසචර්ඹ 

කිඹන්ගන් ග ොඩනළඟිලි වදන ්ක ත්, ඳහයේ වදන ්ක  ත් 

ගනොගයි. ්ගවභ හිතනහ නම් ඒක ළයදියි. ිකනිරකන් තුශ හික්වභ 

වළදිඹහ වදන්න ඕනෆ. ගේ ංසකෘතිඹ බභත්ඹ රැකීභ  ගඳයමුණ 

 න්න ඕනෆ. අසිඹහ  අදර්ලඹක් න්න ඕනෆ. ්ගේ ගනොභළති 

අලසචර්ඹ වදන්න ඵළවළ.  

 දළන් සිඹේර ගද්ලඳහරකඹන් ගත් තිගඵන්ගන්. ඳහරක්  ත්තහභ ඒ 

ඳහගේ ගුරුරු විදුවේඳතිරු ගම් වළගභෝභ ඳහරනඹ න්ගන් 

ගද්ලඳහරකයින්  ඕනෆ විධිඹ . ගභගේ ම ගභන් ධභහඳනගේ ඳයභහර්ථ 

ගනස ගනහ. ඳයහර්ථකහව ඈ ළන්ම ම් ගනු  අත්භහර්ථකහවත්ඹ 

ධභහඳනඹ  ආතුේ ගනහ. ගම් නිහ විනඹ කිඹන ්ක නළති ඹනහ. 

ඒ නිහ භහජඹ දණගඹන් ිළරී ්කක් ඵ  ඳත් ගනහ. ගභඹ නළති 

කශ යුතුයි. ඒ නිහ කරුණහකයරහ ගද්ලඳහරකයින් ඳහලින් ඈත් 

ගන්න. ඳහර  ්නහ නම් ගදභහිළඹන් ගර ්න්නළයිද ඊන්වන්ගේ 

ළඩිදුය ත් ඳළන්ඹ." 

 ඒ, ති ඊතුම් කහදිනේ හිිකඳහණන් ජූලි භ 31ළනි දහ කළුතය 

ඳහරක ඳළති ඊත්ඹකදී කයන රද කථහක් ිළිතඵ 

හර්තහක්.   

මූරහනරඪ  රු භන්ත්රී තුිකඹ, ගම් සිද්ධිඹ ආති වුණු ගරහගේ 

ප්රඛලසනඹක් වනහ, කවුද වමුදහ ්ේගේ, කවුද ගඩි තිේගේ 

කිඹරහ.   

ඊන්වන්ගේ ගම් ප්රඛකහලඹ කගශේ 31ගනි දහ. ගම් සිද්ධිඹ ආති 

වුගණ් ඳශමුළනි දහ. ඳ  තභ දළන  න්න ඵළවළ කවුද වමුදහ 

්ේගේ කිඹරහ. භභ අ ම් ප්රඛලසනඹක් දින්න ඹන්ගන් නළවළ. 

ඹම්කිසි ගකගනක් කිේහ, "භභයි ඹළේගේ" කිඹරහ. ඒ, අයක්ක 

ගේකම්තුභහ ඳවරකකම් ඳඹන තළනළත්ගතක්. "භභයි ඹළේගේ" 

කිඹරහ ඒ තළනළත්තහ කිේහ. භහධභගේ ගිඹහ ඒක.  

 
 රු රන්ත රගිඹන්න භවතහ  
(ண்புகு யசந்ெ அயகலன்ன) 

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 

'නළවළ' කිඹරහත් කිේහ ගන් ඉ  ඳසගේ.  

 
 රු ්ම්. ගජෝලේ භයිකේ ගඳගර්යහ භවතහ 
(ண்புகு ம். தஜசப் மக்கல் தபத) 

(The Hon.  M. Joseph Michael Perera) 

මූරහනහරඪ  රු භන්ත්රී තුිකඹනි, භහ ගම් සිද්ධිඹ ගකගයහි 

ඔඵතුිකඹග  ධහනඹ ගඹොමු කයන්ගන් ගම් සිද්ධිඹ ගභගවභ 

වුණත් ගම්ක ගනොවිඹ යුතු සිද්ධිඹක් නියි. ගඩි තළබීභ, ඳේලිඹ  

ආතුළු ම භ, ිළඹතුභහ  ඳවය දීභ, කනභහ ගොගවොයුරිඹන්  ඳවය දීභ 

සිදු ගනොවිඹ යුත්තක්. ඒක තභයි ති ඊතුම් කහදිනේ 

හිිකඳහණන්ග  ප්රඛකහලනගේ තිගඵන්ගන්. ඊන්වන්ගේ 31ළනි දහ 

ඒ ප්රඛකහලඹ කයරහ, ඳශමුළනි දහ ගම් සිද්ධිඹ  ය නිහ ඳ වන්ගන් 

ගඵොගවොභ රකළු ප්රඛලසනඹයි. කවුද වමුදහ  නිගඹෝ ඹක් දුන්ගන් 

්තළන  ඹන්න? ්තළන  ගිහිේරහ ඳේලිඹ  ආතුළු ගරහ ඳේලිඹ 

ආතුගශේ රැකයණඹ  ගිහිේරහ හි පු හිංක ිකනිගවකු  

තුක්කුගේ butt ්ගකන් ඔළු ගඳොඩි ගන්න  වරහ භයණඹ  

ඳත් කගශේ කවුද? ගම්ක රකළු ප්රඛලසනඹක්.  

 
 රු රකවත ගේනසිංව භවතහ 
(ண்புகு சுஜல தசனசங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

ගදන්න ඊත්තය.  
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 රු ්ම්. ගජෝලේ භයිකේ ගඳගර්යහ භවතහ 
(ண்புகு ம். தஜசப் மக்கல் தபத) 

(The Hon.  M. Joseph Michael Perera) 
ගේ කගතෝලික බහගේ නහඹකතුභහ -ති ඊතුම් කහදිනේ 

හිිකඳහණන්- 31ළනි දහ ගම් ප්රඛකහලඹ කශහ; ඳශමුළනි දහ ගම් 

සිද්ධිඹ ආති වුණහ. ඊන්වන්ගේ කගශේ තද ප්රඛකහලඹක්. 

ගද්සථහනඹ  ඵරවත්කහයගඹන් ආතුළු ගරහ, ගඩි තිඹරහ -

ඳේලිගේ හි පු ිකනිරකන්  ගඩි තිඹරහ- ඒ ඳේලිඹ ආතුගශේදී 

ගකගනකු භළරුහ. භහ තමුන්නහන්ගේරහ  කිඹන්ගන් ගම් භතු 

න්ගන් ළද ත් ප්රඛලසනඹක් කිඹහයි. ප්රඛලසනඹක් ආති වුණහ -තුය 

ප්රඛලසනඹක් ආති වුණහ-; "ෂළක් රි" ්ගක් ප්රඛලසනඹක් ආති වුණහ; 

ජනතහ ඊද්ගඝෝණඹ කශහ. ගම්ක හභහනභ ගදඹක්. ගකොගවේත් 

කඩ කඩරහ නළවළ; ගිනි තිඹරහ නළවළ; ගඩි තිඹරහ නළවළ. ්ළනි 

ිළරික් -ගඵෞද්ධ, කගතෝලික ිළරික්- ශෙ  වමුදහ ඹන්න 

කිඹරහ, වමුදහ ඹරහ ගඩි තිඹන්න කිඹරහ, කවුද නිගඹෝ ඹ 

දුන්ගන්? ගම් කථහ කයපු ්ක්ගකගනක්ත් ගම්ක  ිළිතතුයක් 

දුන්ගන් නළවළ. ගනොගඹක් ගනොගඹක් කතන්දය කිේහ. ඒ නිහ භහ 

ඈේරන්ගන්, ගඵොරු  ගකොිකම ඳත් කයරහ, ගකොිකන් බහ ඳත් 

කයරහ ළඩ කයනහ ගනු  ගකිතන් ඊත්තයඹක් ගදන්න 

කිඹරහයි. ජූලි 31ළනි දහ තිඊතුම් කහදිනේ හිිකඳහණන් කයපු 

ප්රඛකහලඹ , ඳශමුළනි දහ ගම් සිද්ධිඹ  ය සථහනඹ  වමුදහ ඹළම භ , 

ඳශමුළනි දහ ඳේලිඹ  ගිහිේරහ ිළඹතුභහ  ඳවය දීභ , ඳේලිඹ 

ආතුගශේදී ිකනිකු භයණඹ  ඳත් කිරීභ  ආති ම්ඵන්ධතහ 

ගභොකක්ද කිඹරහ ගොඹන්න ගකොිකන් බහක් ඳත් කයන්න. 

න්න ්තගකො , ඔක්ගකෝභ ්ිතඹ  ඒවි. ගම්ක නිකම් ත් 

වරින්න පුළුන් ගදඹක් ගනොගයි. මූරහනහරඪ  රු 

භන්ත්රී තුිකඹනි, භභ ති ඊතුම් කහදිනේ යංජිත් හිිකඳහණන් වන්ගේ 

කයපු ප්රඛකහලඹ ව  කලින්  ඈදිරිඳත් කශහ.  

ගම් ප්රඛලසනඹ  ිළ දළන් ඊත්තයඹක් ගොඹමු. ගට් ිළගට් 

ගිහිේරහ ්ක ්ක කතන්දය කිේහ , ද ගම් විහදගේ ළද ත්භ 

සථහ යි ඳ ආවිේරහ ඈන්ගන්. තුන්ගදගනක් භළරුණහ; විලහර 

ිළරික් තුහර වුණහ. ඳේලිඹ  ගිහිේරහ  ළහුහ.  

 
 රු රකවත ගේනසිංව භවතහ 
(ண்புகு சுஜல தசனசங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

ඳන්න ඳන්නහ  ළහුහ. 

 
 රු ්ම්. ගජෝලේ භයිකේ ගඳගර්යහ භවතහ 
(ண்புகு ம். தஜசப் மக்கல் தபத) 

(The Hon.  M. Joseph Michael Perera) 

ඔේ, ඳන්න ඳන්නහ  ළහුහ. ්ගවභ නම් ්තළන තිබුණු යව 

ගභොකක්ද? තුන්ළනි ඳහර්ලසඹක් සිමඹහඹ කිඹනහ. කවුද ඒ 

තුන්න ඳහර්ලසඹ? භභ ගම් ඳහර්ලිගම්න්තුගේදී ව  ඈසය ගරහ 

ඒ  ළන කිඹරහ තිගඵනහ. ළලිකඩ ඵන්ධනහ හයගේ, යත් 

ගෂොන්ගේකහ භවත්භඹහග  ප්රඛලසනඹ ගරහගේ, ගම් භන්ත්රී රු ගිඹහ 

්තළන .      

්තගකො  ගඳොලු ය ග න ආවිේරහ ඳවය දුන්නහ. ඒහ 

ම ඩි ගඹෝ ්ගක් තිගඵනහ. ප්රඛසිද්ධ භහධභර ගම්හ ඳශගරහ 

තිගඵනහ. ගඳොලීසිඹ ඵරහ ග න ඈන්නගකො   වනහ. ්ගවභ 

නළත්නම් ගඳොලීසිගඹන් ගිහිේරහ  වනහ. වමුදහත් ්ගවභයි. 

ගම්ක අණ්ඩු ත් ගවො ඳහඩභක්. අණ්ඩු ආතුගශේ තත් 

අණ්ඩුක් තිගඵන ඵ ිළ ගම් ඳහර්ලිගම්න්තුගේ දී ප්රඛකහල කය 

තිගඵනහ. ගම් විහදගේදී ගම්ක ඈතහභත්භ ළද ත් කහයණඹක්. 

භභ ගභතළන ගනත් ගද්ේ කිඹන්න ඹන්ගන් නළවළ. ගම්ක ිළ  

දළන  න්න ඕනෆ. 31 ළනිදහ කළුතයදී ති ඊතුම් කහදිනේ 

හිිකඳහණන් ප්රඛකහලඹක් කශහ; ඒ ප්රඛකහලගේත්,  වමුදහක් ්රහ, 

ගඩි තිඹරහ, ඳේලිඹ  ගිහිේරහ ිළඹතුභහ ත් ඳවය දීරහ ඒ ඳේලිඹ 

ආතුගශේ භයණඹක් සිදු කිරීභත් තය ම්ඵන්ධතහක් තිගඵනහද, 

නළද්ද? ඒක තභයි ළද ත් න්ගන්. ඒක  ඊත්තය ගදන්න. ඕනෆභ 

කථිකඹකුග න් භභ වනහ. කථහ කශ ්ක්ගකගනක්ත් ඒ  ළන 

කථහ කගශේ නළවළ. අණ්ඩු ඳක්ගේ ප්රඛධහන ංවිධහඹකතුභනි, 

ගම්ක  ඊත්තයඹක් ගදන්න කිඹරහ කරුණහකයරහ අණ්ඩු  

කිඹන්න. භභ ඵරහගඳොගයොත්තු න ඊත්තයඹ න්ගන්, ගභළනි 

සථහනඹක  වමුදහ ්න්න තිබුණ ලභතහ ගභොකක්ද කිඹන 

්කයි. ගඩි තිඹන්න කිඹරහ වමුදහ  ඕඩර් ්කක් දුන්ගන් කවුද? 

ගම්ක ළද ත් කහයණඹක්. ්තළන සිමගේ වමුදහ නිරධහරිගඹක් 

නම් ඳේලිඹ  ගිහිේරහ ගම් විධිගේ ිකනී භළරුභක් කයන්න ඔහු  

නිගඹෝ  දුන්ගන් කවුද? ගම් මක විතයක් ඳ  කිඹරහ ගදන්න. 

්තගකො  ඳ  ගනක් මක ගොඹහ  න්න පුළුන්.  

ගභභ සිද්ධිගේදී යණ දරුගෝ ගදගදගනක් ව තත් 

හිංක  කම්කරුගක් වතවිතක්ඹ  ඳත් වුණහ. ඒ  ළන භග  

කන හටු ප්රඛකහල කයනහ. ඒ ඹ යණ ඹ.  න  ගිඹ ඹ 

ගනොගයි. ග ේර හි පු දරුගෝ, ඳහේ ගිහිේරහ ්න දරුගෝ 

තභයි ඒක  මුහුණ දුන්ගන්.  ම්ඳව දිසත්රිනක්කගේ භන්ත්රී යගඹක් 

වළමඹ  ගම් ගරහගේ ඒ ම්භරහ , තහත්තරහ , ජනතහ    භග  

කන හටු පුද කයනහ. භභ ව  ඩහ කථහ කයන්ගන් නළවළ. 

මූරහනහරඪ  රු භන්ත්රී තුිකඹනි, ඔඵතුිකඹ  සතුතියි.  

 
මූරහනහරඪ භන්ත්රී තුිකඹ 
(ெமயமெங்கும்  உரப்பனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ගඵොගවොභ සතුතියි,  රු භන්ත්රී තුභනි. වශෙ   රු දිගන්ස 

ගුණර්ධන භහතභතුභහ.  

 
[.බහ. 5.39] 
 
 රු දිගන්ස ගුණර්ධන භවතහ (ජරම්ඳහදන වහ 
ජරහඳවන භහතභතුභහ ව අණ්ඩු ඳහර්ලසගේ ප්රඛධහන 
ංවිධහඹකතුභහ) 
(ண்புகு  ெதனஷ் குைலர்ென - நர்லறங்கல், 

லடிகயமப்பு அமச்சரும் அசங்கத் ெப்பன் 

முெற்தகயசநம்)  

(The Hon. Dinesh Gunawardena - Minister of Water Supply 

and Drainage and Chief  Government Whip) 

මූරහනහරඪ  රු භන්ත්රී තුිකඹනි, ඳරක ගිඹදහ යතුඳසර 

නළදුන් මු ප්රඛගද්ලගේ ආති වුණු සිදුම භ නිහ  දරුන් 

ගදගදනකුග ත්, ඒ හග භ ඒ ප්රඛගද්ලහන් භවතකුග ත් වතවිත 

හිික වුණහ. ඒ ිළිතඵ ඳග  ගලෝකඹ ඳශමුගකො භ  වන් 

කයන්න කළභළතියි. ඒ ඵ ගිඹ තිගේ   රු බහනහඹකතුභහත් 

ඳහර්ලිගම්න්තුගේදී ප්රඛකහල කශහ. කිසිභ ගකනකුග  වතවිතඹක් 

විනහල කිරීභ  ගච්තනහක් ගවෝ දවක් ඳ තුශ නළති ඵ ඈතහභ 

ධහයණගඹන් ප්රඛකහල කයන්න කළභළතියි. ඒ හග භ ඒ  ගම් 

ළසිඹන්, වමුදහගේ ඹ, ගඳොලීසිගේ ඹ නතුය  ඳත් ම  

ගයෝවේ ත සිමනහ. ඒ සිඹලු ගදනහත් ඒ ආති වුණු 

කන හටුදහඹක තත්ත්ඹ  ඳත් ම  සිමනහ.  

 යතුඳසර ප්රඛලසනඹ  ළන කිඹිකන් විරුද්ධ ඳක්ඹ ද විලහර 

හද විහදඹක් ආති කශහ. ගේ ළරකිේර   න්න කරුණු තුනක් 

තිගඵනහ. ්කක් තභයි , ගම් කර්භහන්තලහරහ 1994 අයම්බගේදි 

ිළහිටුනු රළබක් ම භ. ගභළනි කර්භහන්තලහරහක් ිළහිටුම ගම් දී 

මූලික තිබුණු ඳරිඹ  ඩහ ගේ ගඹන් ගම් කහර ඳරිච්ගේදඹ 

තුශ ගම් ප්රඛගද්ලඹ නහ රිකකයණඹ   ඳත් ගරහ තිගඵනහ. ඒ 

හධකඹ විරුද්ධ ඳක්ඹ ළරකිේර  ගනො න්නහ හධකඹක් 

519 520 



ඳහර්ලිගම්න්තු 

ඵ  ඳත් ගරහ තිගඵනහ. ගදළනි කහයණඹ න ගම් කර්භහන්ත 

ලහරහ කිට්ටු ප්රඛගද්ලගේ ජනතහග  ඳහනීඹ ජරඹ වහනිකය 

තත්ත්ඹ  ඳරිර්තනඹ  ම  තිගඵන ඵ  තිබුණ විවිධ ඳළිකණිලි 

ඳරීක්හ කිරීභ  රක් වුණහ.  

තුන්ළනි කහයණඹ ගභඹයි. ගම් කර්භහන්තලහරහ හ දළිකඹ 

යුතුඹ කිඹන ප්රඛධහන ඈේලීභ ගනුගන් ගම් ඊද්ගඝෝණඹ කයන 

්ක කණ්ඩහඹභක් තදින්භ ගඳනී හිමඹහ. ඒ හග  යමුණු 

කිහිඳඹක් තිබුණු ඵ භග  ික්රව ගජෝන් භයතුං  භළතිතුභහ  භභ 

වන් කයන්න  කළභළතියි.  

ජර ළඳයුභ වහ ්භ ප්රඛගද්ල කයහ ජරඹ ග න ඹහභ  ඳ 

ක යුතු කය තිගඵනහ. යතුඳසර ග ේ 500ක  කිට්ටු 

ංඛ්යභහක  ඳහනීඹ ජරඹ නශ භහර් ගඹන් රඵහ දී තිගඵනහ. ඒක 

භභ කලිනුත් ප්රඛකහල කශහ. ද දිනගේත් ප්රඛකහල කයන්න  

කළභළතියි. ඈන් ඳරක නළදුන් මු , භේතු හිරිිළමඹ , පුක්ිළමඹ 

  ප්රඛගද්ලඹ   නශ භහර් ගඹන් ජරඹ ග න ඹහභ වහ ිළ 

ළරරකම් කය තිගඵනහ. ඒ ළරරකභ  ක්රිෂඹහත්භක කිරීභ ිළ අයම්බ 

කයරහ තිගඵනහ. ඒ ළඩ ිළිතගශ නු ත දවදහවක  ඳභණ 

නශ භහර් ගඹන් ඳහනීඹ ජරඹ රඵහ දීභ  ලභ ක යුතු ිළ දළන් 

ක්රිෂඹහත්භක කයිකන් ඳතිනහ. ති රු ජනහධිඳතිතුභහ, අර්ථික 

ක යුතු ිළිතඵ භහතභ  රු ඵළසිේ යහජඳක් භළතිතුභහ ආතුළු 

භවජන නිගඹෝජිතඹන් භෙ ඳළළති හකච්ඡහරදී  ත් තීයණඹ 

නු ඒ ළඩ වන ක්රිෂඹහත්භක කිරීභ ිළ අයම්බ කයරහ 

තිගඵනහ.  

විඳක්ගේ ංවිධහඹකතුභහ  ව විඳක්ගේ භන්ත්රී රු කිේහ, 

ගම්  ළන කවුරුත් භළදිවත් වුගණ් නළවළ කිඹරහ. විඳක්ගේ 

ංවිධහඹකතුභහ  භභ ගම් කහයණඹ කිඹන්න කළභළතියි. ගම් 

කහයණහ  ම්ඵන්ධිත අඹතන යහශිඹක් තිගඵනහ. ්කක් ඳරිය 

ධිකහරිඹ. ්කක් ජර ම්ඳත් භණ්ඩරඹ. ගඳොගශො ඹ  ජරඹ 

ිළිතඵ   කිඹන්ගන් ජර ම්ඳත් භණ්ඩරඹයි. ගඳොගශො භත 

ජරඹ ගඵදහ වළරීභ    කිඹන්ගන් ජර ම්ඳහදන භණ්ඩරඹයි. ඒ 

හග භ ්භ ප්රඛගද්ලගේ ප්රඛහගද්ශීඹ ගේකම්රු, දිහඳතිතුභහ, ගේ 

MOH කහර්ඹහරඹ ව භවජන ගෞඛ්යභ නිරධහරින් ආතුළු ගම් 

සිඹලු ගදනහභ ම්ඵන්ධ වුණු හකච්ඡහ කිහිඳඹක් කලින් 

ඳළතුණහ. ්භ හකච්ඡහරදී ඳළිකණි ්කෙතහන් දළන  

ක්රිෂඹහත්භක කයිකන් ඳතිනහ.   

ගම් කර්භහන්තලහරහගේ ඳද්රෝභ ිළිතඵ ගඳොලීසිඹ  රළබුණු 

ඳළිකණිේරක්  ධිකයණඹ  ඈදිරිඳත් කශහ.  ධිකයණඹ ගදන්නහ 

 ය නිගඹෝ  භතයි, ඒ කර්භහන්තලහරහ නහද, නළද්ද කිඹන ්ක 

තීන්දු න්ගන්. භභ ඔඹ ඳළත්ගත් ඈන්න කහරගේ ්දහ කිේහ, 

ඔඵතුභන්රහ අගඹෝජන භණ්ඩර ඳනත  ඹ ගත් වදපු BOI  ්ක 

ඳරිය ධිකහරිඹ  ඩහ ඈවිතන් ඈන්න ඵළවළ කිඹරහ. භභ ඒක  

ංගලෝධනඹක් ග නහහ, ඳනත ග නහපු දගේ. භ  ද හග  

භතකයි. ඔඵතුභන්රහ ග නහපු ඳනගත්   න්ති නු BOI ්ක 

ඳරිය නීතිඹ  ඈවිතනුයි ඈන්ගන්. ඒ වුණහ  ඳරිය ධිකහරිඹ  

භළදිවත් ගන්න පුළුන් ප්රඛභහණඹ  භළදිවත් ගරහ තිගඵනහ.  

1994 සි  ගම් කර්භහන්තලහරහ බහණ්ඩ ිළ  ය  ඹහ විලහර 

අදහඹභක් රඵනහ. ්හි ඹම් ඹම් ඳද්රෝභඹන් ිළ  කිරීභ ිළිතඵ 

නියන්තය ඳරීක්ණඹන් කිරීගම්   කීම් ඒ අඹතනර  

තිගඵනහඹ කිඹන ගද් ිළ ිළිත න්නහ. ඒ නු ති රු 

ජනහධිඳතිතුභහ, යජඹ ඒ ිළිතඵ ම්පර්ණ ඳරීක්ණඹක් කයන්න 

නිඹභ කයරහ තිගඵනහ. යජගේ ය ඳරීක්කයඹහ, ඳරිය 

ධිකහරිඹ, ජර ම්ඳහදන භණ්ඩරඹ, ජර ම්ඳත් භණ්ඩරඹ, ITI 

ආතුළු අඹතන ගම් ිළිතඵ ඳරීක්ණ කයිකන් ඹනහ. ඒ 

ඳරීක්ණ වභහය ම ගභන් ඳරක ගභහි ිළ  කයන ඳද්රෝභ වි ඳද්රෝභ 

ඵ  ඳත් ගරහ තිගඵන තත්ත්ඹ නහථ න්ගන් නම් ගම් 

කම්වර ගම් ප්රඛගද්ලගඹන් කහර්ිකක ප්රඛගද්ලඹක  ග න ඹහ යුතුයි 

කිඹරහ ති රු ජනහධිඳතිතුභහත් ඈතහ ඳළවළදිලි ප්රඛකහලඹක් කයරහ 

තිගඵනහ. 

්ක ප්රඛධහන ඈේලීභක් තිබුගණ් ගම් කර්භහන්තලහරහ හ 

දළවභ ිළිතඵයි. ඒ ප්රඛධහන ඈේලීභ කයපු කණ්ඩහඹභ  කහරඹක  

ගඳයත් ්ගේ කයන්න වුභනහ තිබුණහ. ්ඹ ්ර භහනුකර භතු 

ගිකන් තිබුණු ප්රඛලසනඹක්. ්ඹ කහරඹක  ගඳය කයන්න තිබුණු 

ඊද්ගඝෝණ භහඳහයඹක්. ්කසිඹ  ණනක් ගේගඹන් ඳව කශහ  

ඳසගේ  ්ක යමුණක් වළමඹ  ්භ කහයණඹ මුේ කය ග න 

්ක්තයහ ෘත්තීඹ ිකතිඹක්  ්භ ඊද්ගඝෝණඹ ගභගවඹනු රළබ 

ඵ ඳ කවුරුත් දන්නහ තභඹක්. ඳරීක්ණ හර්තහ රළබීගභන් 

ඳරක කම්වගේ නහ තඹ ිළිතඵ තීයණඹක  තීර්ණ ගන්න 

යජඹ තීන්දු කය තිගඵනහ. විගලේගඹන් යජගේ ය 

ඳරීක්කයඹහ ගදන හර්තහ ළද ත් හර්තහක් ගර 

රකන්න  ිළ ක යුතු කයනහ.  

 රු ගජෝන් භයතුං  භන්ත්රී තුභහ වන් කශ විධිඹ  -

්තුභහත්  ම්ඳව දිසත්රිනක්කඹ නිගඹෝජනඹ කයන භන්ත්රී යගඹක්- 

ගභභ දිසත්රිනක්කඹ තභයි රංකහගේ ළඩිභ කර්භහන්තලහරහ 

ංඛ්යභහක් තිගඵන දිසත්රිනක්කඹ. කර්භහන්ත ජනඳදඹන් තුශ  ඒ 

කර්භහන්තලහරහ ග න ඹහභ  ළරරකම් කිරීභ තිවිලහර ප්රඛලසනඹක්.  

ඒ විතයක් ගනොගයි මූරහනහරඪ  රු භන්ත්රී තුිකඹනි, තත් 

ප්රඛලසනඹක් තිගඵනහ. ද නහ රීකයණඹ  රක් ම භ නිහ, ශෙ-ශෙ 

නිහ ආති ම ගම් ප්රඛණතහ නිහ ව භ ත ජරඹ ගභෝ ර් භඟින් 

ඈවශ  ග න ඳහවිච්ිත කිරීගම් ප්රඛභහණඹ ළඩි ම ගභන් භ ත ජරඹ 

ම්ඵන්ධගඹන් ගන දහ  ඩහ  ළ ලු ආති නහ. ්භ නිහ නර 

භහර් ගඹන් ිළරිසිදු ජරඹ ළඳයීගම් භහඳෘති  ණනහක්  ම්ඳව 

දිසත්රිනක්කගේ ක්රිෂඹහත්භක කිරීභ අයම්බ කය තිගඵනහ. 

 
 රු ගජෝන් භයතුං  භවතහ 
(ண்புகு தஜன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
ගම්  ම් 12  තුය නිකම් ගදනහද? 

 
 රු දිගන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ண்புகு  ெதனஷ் குைலர்ென) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ඔඵතුභහ ඈන්ගභන් ඈන්න ගකෝ.  

 
 රු ගජෝන් භයතුං  භවතහ 
(ண்புகு தஜன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
ගභඹ යර ප්රඛලසනඹක්. 

 
 රු දිගන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ண்புகு  ெதனஷ் குைலர்ென) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ඔඵතුභහ  භහ shock ්කක් ගදන්නම් මක දකින්. ්භ නිහ 

ඈන්ගභන් ඈන්න. ජනහධිඳතිතුභහ ඒ තීයණඹ,  shock ්ක ගදයි. 

[ඵහධහ කිරීභක්] කරඵර න්න ්ඳහ. ්ක ඳළත්තකින් කිඹනහ, 

භයණ  ළන. නික් ඳළත්ගතන් කිඹනහ, නිකම් තුය ගදන්න 

කිඹරහ. ඔඵතුභහ  භහ කිඹන්නම්, ගම් දස කිහිඳගේභ  ඵවුර් 5ක් 

භඟින් භවය ප්රඛගද්ලගේ  ළංකි 400ක  ව ඵවුර් 8ක් භඟින් 

 ම්ඳව ප්රඛගද්ලගේ  ළංකි 475ක  දින ඳතහ හය  ණනහක් ිළරිසිදු 
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[ රු දිගන්ස ගුණර්ධන භවතහ] 
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ජරඹ ගඵදනහ. ඒ ගඵදන ජරඹ ඳවි්රවයි කිඹහ කවුරුන්  ගවෝ 

භන්ත්රී යගඹක් ද ගම්  රු බහගේදී කිේහ නම්, ්භ ප්රඛකහලඹ 

 ළන භහ කන හටු නහ.  

 
 රු ගජෝන් භයතුං  භවතහ 
(ண்புகு தஜன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
ජිත් භහන්නේගඳරුභ භන්ත්රී යඹහ කිේගේ ත්තන ලු ඔගේ 

කුණු තුය ග ගනේරහ දභනහඹ කිඹරහ. 

 

 

 රු දිගන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ண்புகு  ெதனஷ் குைலர்ென) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ත්තන ලු ඔගේ තුය ජහතික ජර ම්ඳහදන වහ ජරහඳවන 

භණ්ඩරඹ භඟින් ගඵදන්ගන් නළවළ,  රු භන්ත්රී තුභනි. ගම්  රු 

බහ  තභ ප්රඛකහල කයන්න ්ඳහ. ජරඹ කිඹන්ගන් ිකනිස 

වතවිතගේ මනහභ ගදඹයි.  

 
 
 රු ගජෝන් භයතුං  භවතහ 
(ண்புகு தஜன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
ගකොගවේද තිගඵන්ගන්? 

 
 රු දිගන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ண்புகு  ெதனஷ் குைலர்ென) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ිළ ගඵදන්ගන් ගේ ජර ඳවි්රවහ හයලින් ග ගනන ජරඹ. 

ගනොදන්නහ ගද්ේ කිඹරහ ජනතහ ඊසි  ළන්ම ගම් ක්රිෂඹහ භහර් ඹ  

තීර්ණ ම භයි තමුන්නහන්ගේරහග  ්කභ යමුණ. ්භ නිහ 

තභයි ගකොශම - භවනුය ප්රඛධහන භහර් ඹ  ිළවිසිගේ. ඵළලුම්භවය 

සි  ගකොශම - භවනුය ප්රඛධහන ඳහය හිය කිරීභ  ිළවිසි ජනතහ 

ඈත් කිරීභ යජඹක් වළමඹ  ිළ කයන්න ඕනෆ. ගකොශම - 

භවනුය ප්රඛධහන භහ ර් ගේ දවස  ණනක්  භන් කයනහ; 

ංචහයකගඹෝ  භන් කයනහ; යහජභ ගේකඹන්, විවිධ ඹ  භන් 

කයනහ. ්ඹ ඔඵතුභහ ිළිත න්නහ; භහ ිළිත න්නහ; විඳක් 

නහඹකතුභහ ිළිත න්නහ.  

 
 රු ගජෝන් භයතුං  භවතහ 
(ண்புகு தஜன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
ගඩි තිඹන ්ක? 

 
 

 රු දිගන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ண்புகு  ெதனஷ் குைலர்ென) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

තමුන්නහන්ගේ කථහ කයන ගද්  ළන ගතොයතුරු  වරිඹ  දළන 

ග න කථහ කයන්න. ගඩි තිඹරහ තිගඵනහ. ඒ ක යුත්ත සිදු ම භ 

ිළිතඵ යජඹ ගනුගන් භභත්, යජඹත් කන හටු නහ. ඒ 

ම්ඵන්ධගඹන් ඳරීක්ණඹක් ගකගයනහ. ඳරීක්ණඹ නු 

ළරැදි කයපු ඹ, ළරැදි තීයණ  ත් ඹ දඬුම් රඵහවි. ඒ ක යුතු 

කශ යුතු ්ර භඹක් තිගඵනහ. ඳරීක්ණඹක් නළතු - 

 
 
 රු ගජෝන් භයතුං  භවතහ 
(ண்புகு தஜன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
ය ඳයණ ගඩි තිේඵ ඒහ  දඬුම් කශහ හග ද දඬුම් 

කයන්ගන්? 

 රු දිගන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ண்புகு  ெதனஷ் குைலர்ென) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

තමුන්නහන්ගේරහ ගඩි තිඹපු ඒහ  ළන නම් භ  කිඹන්න 

ඵළවළ. නමුත්  ගභභ සිද්ධිගේදී ගඩි තළබීභ  ළන ඳරීක්ණඹක් 

අයම්බ කයරහ තිගඵනහ. ඒ ඳරීක්ණඹ නු යජඹ ක යුතු 

කයනහ. [ඵහධහ කිරීභක්] 

ඳ   කීගභන් කිඹනහ, තමුන්නහන්ගේරහ  ඩහ ගම් 

කහයණඹ  ළන  ති රු ජනහධිඳතිතුභහ ඊනන්දුගන් ක යුතු 

කයන ඵ.  ගම් කරුණු ඔේපු  වුණහ  ඳසගේ ගම්  ෂළක් රිඹ ඳහ 

්තළනින් ඈත් කයරන්න ති රු ජනහධිඳතිතුභහ  සූදහනම් කිඹහ  

තීයණඹක් ය ග න  තිගඵනහ. ්ගතක්  ෂළක් රිඹ වරහ 

තිගඵනහ. තමුන්නහන්ගේරහග  ඈේලීභ -ජනතහ විමුක්ති 

ගඳයමුගණ් ඈේලීභ- ෂළක් රිඹ වන්න  කිඹන ්කයි. [ඵහධහ 

කිරීභක්] ඔේ. ඈන්න. වරි වරහ තිගඵනහ. කලින් කිේගේ වරහ 

නළවළ කිඹරහ ගන්. ගම් ඳරීක්ණගේ තීයණඹ -ඳරීක්ණ හර්තහ- 

්නතුරු වරහ තිගඵනහ.  ඔඵතුභන්රහ ද ඒක කිේගේ නළවළ.   

මූරහනහරඪ  රු භන්ත්රී තුිකඹනි, භහ ඈතහභ ඕනෆකිකන් කලින්  

ප්රඛකහල කගශේ ඒ තුිතන් ඳ ආති කය තිගඵන තත්ත්ඹයි.  ඉ  

ඳරක නළඳුන් මු ප්රඛගද්ලඹ   ජර නශ ්ළීගම් ක යුත්ත 

ගේ ගඹන් වභහය  කයන්න පුළුන්කභ  ද  ඳළිකගණිකන් 

තිගඵනහ. ඒ හග භ ිළඹයතන භහත වයවහ ජර නශ ්ළීභ ත් 

ඳ ඵරහගඳොගයොත්තු ගනහ.  ඒ හග භ බිඹ භ ජර ගඹෝජනහ 

්ර භගඹන් ජරඹ රඵහ ගදන්න ළලිගේරිඹ දක්හ  ජර නශ ්ළීගම් 

ක යුතු කිරීභ වහ  ඳ තීර්ණ ගනහ. ඒ තයභ  ඹක්කර  

වහ කඩත ජර ගඹෝජනහ ්ර භ ගදක ප්රඛධහන නුය  ඳහගර්දී 

ම්ඵන්ධ කයිකන් ජර ළඳයුභ ළඩි කයන්න  පුළුන්කභ   ආති 

ගනහ.  රු  භහන්නේගඳරුභ  භන්ත්රී තුභහ කිේහ, ජරඹ  ළඳයුභ 

භදි ගයි කිඹහ.  ්භ නිහ තභයි ගම් ප්රඛධහන ජර භහර්   කිහිඳඹ  

ම්ඵන්ධ කිරීභ  වළකිඹහක් ද ආති කය ග න ඹන්ගන්.  

මූරහනහරඪ  රු භන්ත්රී තුිකඹනි, ව  තිගර්ක ත්තන ලු 

ඔගඹන් ඵසනහග ොඩ ජරහලඹක් ඈදිගකො  ත්තන ලු- 

ිකනුන්ග ොඩ-  ම්ඳව   භව ජර ගඹෝජනහ ්ර භඹ ආති කයන්න ඳ 

කලින් ළරරකම් කය තිබුණහ. ්ඹ ව  කලින් ද  රු රන්ත 

රගිඹන්න නිගඹෝජභ භහතභතුභහ  වන් කශහ. ඒ භඟින් ගම්  

ප්රඛගද්ලර ඈතිරි  ම්, නිඹම් ම් ම්පර්ණගඹන් අයණඹ 

ගනහ.  

 රු භන්ත්රී තුභනි,  ගම් කහයණඹ  ළන ඔඵතුභහ භහ භෙ ්කෙ 

ගේවි. ඳරක ගිඹ  කහර ඳරිච්ගේදඹ  තුශ ඳ ප්රඛධහන ජර ගඹෝජනහ 

්ර භ  ණනහක්  වභහය  කය තිගඵනහ.  ඒ ජර ගඹෝජනහ ්ර භ 

තුිතන්   ම්ඳව ජර ළඳයුභ ගේ ගඹන් ළඩි කයන්න  ඳ  

පුළුන්කභ ආති වුණහ.  ගම්  නු ජහ-ආර ප්රඛගද්ලගේ සි  ව මු 

දක්හත්, කඩත කළරණිඹ ප්රඛගද්ල වයවහ බිඹ භ වහ ්භ න්තර් 

ප්රඛගද්ලර නිහ කයහ  ජර ළඳයුභ  රඵහ දී තිගඵනහ.  දකින් 

ජර ගඹෝජනහ ්ර භඹක් වභහය ගන්ගන් නළවළ.  ්භ නිහ  ඳ  ගම් 

 භන් කයන ිළිතගත ිළිතඵ    කීභක් ආති විරුද්ධ ඳක්ඹක් 

වළමඹ  ්කෙ ගයි කිඹහ භහ හිතනහ.  ඳරක ගිඹ කහර ඳරිච්ගේදඹ 

තුශ සිදු වුණු  ිළඹයේ  ළන භභ දිඹගයන් දිඹය වන් 

කයන්න  ඹන්ගන් නළවළ. නමුත් ජූලි  භහගේ 17න දහ ප්රඛධහන 

ලගඹන් ගම් ප්රඛලසනඹ  ඳළන නළඟුණ දගේ සි  ද  දක්හ  

දිනඳතහ  යහජභ නිරධහරින්, භවජන නිගඹෝජිතඹන් වමු ම ම් තුිතන් 

ගම් ක යුතු ක්රිෂඹහත්භක ගනහ. ඳරක ගිඹ ග ෝසතු 12න දින 

ති රු ජනහධිඳතිතුභහ රකවිගලේ රැසම භක් තිේඵහ. අයක්ක 

ංලගේ, ංසථහර, ජහතික ජර ම්ඳහදන වහ ජරහඳවන 

භණ්ඩරගේ, ජර ම්ඳත් භණ්ඩරගේ, ඳරිය භහතභහංලගේ, 
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ඳහර්ලිගම්න්තු 

ගෞඛ්යභ භහතභහංලගේ  නිරධහරින් සිඹලු ගදනහ ආතුළු  ම්ඳව 

දිහඳතිතුභහ වහ භවජන භන්ත්රී රු ්භ රැසම භ  කළ  ගේහ. ්හිදී 

ඈතහ ඳළවළදිලි තීයණ  කිහිඳඹක  තීර්ණ වුණු තය, ගම් වන් 

කයන රද ඳරීක්ණ  වභහය ම ගභන් ඳසගේ දහශ ිළඹයේ 

 ළනීභ  ති රු ජනහධිඳතිතුභහ  ඈතහ ඳළවළදිලි  ්කෙතහක් 

ප්රඛකහලඹ  ඳත් කශහ.   ඒ ්තුභහග   ඕනෆකභ. ගම් සිද්ධිඹ  සිදු වුණු 

දගේ සි  ඳරීක්ණඹක් කයන්න  ජනහධිඳතිතුභහ විගලේ 

නිරධහරින් ඳත් කශහ.  

මූරහනහරඪ  රු භන්ත්රී තුිකඹනි, ඒ  හග භ  ඹම්  ළටුභකදී 

සිදු න කන හටුදහඹක  තත්ත්ඹ  ගොඹහ ඵරහ ක යුතු ගනොකය 

සි මනහ නම්  ඳ  ගචෝදනහක  ළයදිකහයගඹෝ ගනහ. නමුත් 

ගම් ිළිතඵ ම්පර්ණ ඳරීක්ණඹක් සිදු කයන තය, ඒ ිකඹ ගිඹ 

ඹ  ව තුහර රළබ ඹ   ම්පර්ණ න්දි ග ම භ  ති රු 

ජනහධිඳතිතුභහ  ඈතහ ඳළවළදිලි ප්රඛකහලඹක් කය තිගඵනහ. ඒ නු 

ඒ ක යුතු සිදු ගනහ.  

මූරහනහරඪ  රු භන්ත්රී තුිකඹනි, භභ ව  ඩහ කහර ගේරහ 

 න්න ඊත්හව දයන්ගන් නළවළ. ගභඹ ජරඹ නිහ ආති වුණු 

ප්රඛලසනඹක් කිඹරහ විරුද්ධ ඳක්ඹ කිේහ , සිද්ධහන්තඹක් ගර 

ගභහි  ළේ වුණු ප්රඛධහන කහයණහ නම් ගම් කර්භහන්තලහරහ හ 

දළවගම් ක්රිෂඹහ භහර් ඹ   ම්හන්න්ද ඕනෆකභ දළක්ම භයි. ්ඹ  ්ක 

හධකඹක් තභයි ිළරිසිදු ඳහනීඹ ජරඹ ිළිතඵ භතු වුණු දරුණු 

ළකඹ. කර්භහන්තලහරහ   ප්රඛගද්ලගේ ්ළනි ළකඹක් භතුම  

තිගඵනහ. නමුත් කයන රද ඳරීක්ණ නු කර්භහන්තලහරහගන් 

ඇත  ඹන වි  ඒ ඵයඳතශ ළකඹ ඩු ම  තිගඵනහ. නමුත් ඒ 

ම්පර්ණ ප්රඛගද්ලඹ  නශ භහර් ගඹන් ිළරිසිදු ජරඹ රඵහ දීභ  

ක යුතු කයන ඵ ජර ම්ඳහදන වහ ජරහඳවන භහතභතුභහ 

ලගඹන් භහ ඹිතත් වන් කයනහ. ඈදිරි ති කීඳඹ තුශ ඳ ්භ 

ප්රඛගද්ලඹ කයහ, ්භ භහර්  කයහ, ්භ නිගස කයහ ජරඹ ළඳයීභ  

ක යුතු කය ගභභ ප්රඛලසනඹ  හර්ථක විඳුභක් රඵහ ගදන ඵ 

වන් කයිකන් භග  කථහ න් කයනහ.   

 

[.බහ. 5.59] 

 
 රු වරින් ප්රඛනහන්දු භවතහ 
(ண்புகு ஹன் பர்னந்து ) 

(The Hon. Harin Fernando) 

මූරහනහරඪ  රු භන්ත්රී තුිකඹනි, යගට් තිවිලහර 

අන්ගදෝරනහත්භක ප්රඛලසනඹක  තුඩු දුන්, වතවිත තුනක් බිලි  ත්ත 

යතුඳසර සිද්ධිඹ  ළන හකච්ඡහ කයන ගම් ගභොගවොගත්, යගට් 

  කීභ  න්න අණ්ඩුක් වළමඹ  ගම් ප්රඛලසනඹ ිළිතඵ වදත  

දළගනන කීගඹන් කී ගදනහද, ගභොන ගජභසඨ ආභතියඹහද ගම් 

විහදඹ  වබහගී ගරහ සිමන්ගන් කිඹන ්ක ිළිතඵ සිතන වි  

භ  විලහර කන හටුක් දළගනනහ. ගභතුභන්රහ කිඹන්නහ  ය ගම් 

ප්රඛගද්ලගේ ප්රඛඵර නහඹකඹහත් ඩුභ   ණගන් ගම්  රු බහගේ 

දළන් නළවළ. ළඩි වරිඹක් කථිකඹන් ඒ නහඹකඹහග  ගුණ කථනඹ 

විතයයි කගශේ. "ඵළසිේ යහජඳක් භළතිතුභහ, ඵළසිේ යහජඳක් 

ආභතිතුභහ, ගේ නහඹකතුභහ ගම් ගද් කයනහ" කිඹරහ ්තුභන්රහ 

කිේහ. නමුත් ගම් ය  වදන ඊත්තරීතය තළන -ගම් 

ඳහර්ලිගම්න්තුගේ- ළලිගේරිගේ ඊද්ගඝෝණගඹන් ිකඹ ගිඹ 

පුද් රඹන්  ළන  කථහ කයන ගකො , ඒ ප්රඛලසනඹ දිගන්ස 

ගුණර්ධන ආභතිතුභහ  ඳයරහ, දිසත්රිනක්කගේ ඈන්න නික් 

ආභතිරු මක විතයක් ගභතළන තිඹරහ ගම් සථහගේදී ඊත්තය 

ගදන්නත් ්තුභහ ගම්  රු බහ  ර්බගේ නළවළ.  

මූරහනහරඪ භන්ත්රී තුිකඹ 
(ெமயமெங்கும்  உரப்பனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

Order, please! ගම් සථහගේදී  රු නිගඹෝජභ 

කථහනහඹකතුභහ මූරහනඹ  ඳළිකගණනහ ආති. 
 

 නතුරු  රු ශ්රි ඹහනි විගේවි්ර භ භවත්ිකඹ මූරහනගඹන් 
ඈත් වුගඹන්, නිගඹෝජභ කථහනහඹකතුභහ මුරහනහරඪ විඹ. 

 

அென் பமகு, ண்புகு (ெருெ) ஸ்ரீை லதஜலக்க 

அலர்கள் அக்கசனத்ெனன்ர அகயதல, பெச் சபநகர் 

அலர்கள் ெமயம லகத்ெர்கள். 
 

Whereupon THE HON. (MRS.) SRIYANI WIJEWICKRAMA left 

the Chair and MR. DEPUTY SPEAKER took the Chair. 

 
 රු වරින් ප්රඛනහන්දු භවතහ 
(ண்புகு ஹன் பர்னந்து ) 

(The Hon. Harin Fernando) 

 රු නිගඹෝජභ කථහනහඹකතුභනි, භහ ප්රඛකහල කයිකන් සිමගේ 

ගම් න වි  ගම් ඊත්තරීතය ඳහර්ලිගම්න්තු  ගම් ප්රඛලසනඹ 

විහිළුක් ගරහ තිගඵන ඵයි. අණ්ඩු ඳක්ගඹන් කථහ කශ 

වළගභෝභ ්ක්ත් ජහතික ඳක්ඹ  ගචෝදනහ කශහ. ඒ හග භ 

ඵ රන්ද  ළන, 1988-1989 කහර කහනු  ළන කථහ කශහ 

ිකක් ගම් ප්රඛලසනඹ  තුඩු දුන්න කහයණඹ, ගම්ක  ණ දුන්න 

ගකනහ  ළන ඒ කිසිභ ගකගනකුග න් චනඹක්ත් ිළ  වුගණ් 

නළවළ. ගම්ක වරිභ කන හටුයි. ්තුභන්රහ කිේ ්කභ ගදඹ තභයි 

ඳ භහ ඈේලුහ කිඹන ්ක. භහ ඈේලු නිහ ඔක්ගකොභ 

වරි. ිකනී භළරුහ; භහ ඈේලුහ. ආත්ත. ගුරුරු දණ  සනහ; 

ජනහධිඳතිතුභහ භහ ඈේරනහ. ප්රඛලසනඹ ඈයයි. ඒක නිහ තභයි 

ද රංකහ  ගවණ  වරහ තිගඵන්ගන්. ඕනෆ ගදඹක් කශහ. නික් 

ඳළත්ගතන් ංගේදීකභ ගඳන්නුහ. ඵඩු ඵනිස! ළගඩ් වරහ 

දළම්භහ. ්තළනින් ්වහ  ගභොකුත් නළවළ. කථහ කයන්න ගදඹක් 

නළවළ. යගට් ඊත්තරීතයභ පුද් රඹහ කථහ කශහ. භහ ඈේලුහ. 

ප්රඛලසනඹ ්තළනින් ඈයයි. ඒක  තිත තිේඵහ. නමුත් ඒකද ද විඹ 

යුත්ගත්?  

 රු නිගඹෝජභ කථහනහඹකතුභනි, යුද්ධඹ න් කිරීගම් 

ම්පර්ණ  රුත්ඹ අණ්ඩු  ත්තහ. ්ගවභ නම් යුද වමුදහ 

විසින් හිංක ජනතහ  ගඩි තිේඵහ නම් ඒගක්   කීභත් 

අණ්ඩු  ත යුතු නළද්ද?   කීභ  න්නහ නම් නිකම් න්දිඹක් 

ග න ්ක විතයද කශ යුත්ගත්? ඉ  ඩහ ඔඵතුභන්රහග  

යුතුභකභක් නළද්ද ගම්ක  ණ දුන් ඹම් කිසි නිරධහරිගඹක් නීතිඹ 

වමු  ග න්න? ඒක භවහ ගරොකු ගදඹක්ද?  

ඔඵතුභන්රහ භහන හිිකකම්  ළන කථහ කයනහ. ති රු 

භහින්ද යහජඳක් ජනහධිඳතිතුභහ තභයි හරකගද් නහනහඹක්කහය 

භළතිතුභහ භෙ ජිනීහර  ගිහින් 1988-1989 කහරගේ රංකහ  

විරුද්ධ භහන හිිකකම්  ළන කථහ කගශේ.  

ිළ තභ ගම්  ිළිතඵ භහන හිිකකම් ගකොිකභ  ගිගේ 

නළවළ. ිළ ්ක්ගකගනක්ත් තභ යතුඳසර ගඩි තළබීභ 

ම්ඵන්ධගඹන් භහන හිිකකම් ගකොිකභ  ගිගේ නළවළ. ඒ නිහ  

ය්න්පී ්ක  ඵනින්න ්ඳහ. ය්න්පී ්ක ඊත්හව කයන්ගන්, 

විඳක්ඹ වළමඹ  ගභතළන කථහ කයරහ ඔඵතුභන්රහග න් 

විඳුභක් රඵහ  න්නයි. ිළ ඔඵතුභන්රහග න් ඈේලීභක් කයනහ, 

වමුදහ  ණ දීපු කට්මඹ කවුද කිඹන්න කිඹරහ. යුද්ධඹ න් 

ම ගම් ග ෞයඹ ති රු ජනහධිඳතිතුභහත්, අයක්ක 

ගේකම්තුභහත් යග න ගඵෝඩ්  ව ත්තහ හග , ගම්ගක්ත්   

කීභ ඔඵතුභන්රහ  ත යුතු නළද්ද?  තරුණඹකු ්ක්තයහ තළනක 

ලිඹරහ තිබුණු කවිඹක් භභ දළක්කහ. ්ඹ ගභගේ වන් කය 

තිබුණහ; 
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" ගකොමඹ  ්දහ ගතොිළ ඊසපු  ඵයිගනත්තු 

 ගකොගවොභද ඈසරකගේ ඈදිරිගේ  ඵරත්තු 

 ණ කශ ළනින් ගඩි තිඹරහ ග   ත්තු 

 ගකොගවොභද භළරුගේ රක් භග   ද පුත්තු" 

ඒක ආත්ත. ගභගවභ ගඩි තිඹන්න ණ කයන්න ගභොකක්ද ඒ 

ඹ කයපු යද? දළන් කිඹනහ, විජහතික ඵරගේ  ලු.  

ිතඃ! රේජහ නළද්ද?  විජහතික ඵරගේ ඹක් ගම්ක   හහ 

 න්ගන් ගභොන ්කක ද? විජහතික ඵරගේ ඹක් ගභතළන  අගේ 

ගකොගවන්ද? ආයි ඔඵතුභන්රහ වළභ ගදඹකින්භ ඳළනරහ ඹන්න 

වදන්ගන්?  ්ක්ගකෝ විජහතික  ඵරගේ ඹක්,  ්ගවභත් නළත්නම් 

ගනත්  ඳක්ඹක ඵරගේ ඹක් කිඹනහ. ඔඵතුභන්රහ ගම් තයම් 

නීච, නින්දිත විධිඹ   ගද්ලඳහරනඹ  ළන හිතන්ගන් ආයි?   

්තළනදී යදක් ගන්න ආති.  භභ විලසහ කයන්ගන්ත් නළවළ, 

කිසිභ නහඹකගඹක් ිකනිරකන්  ගඩි තිඹන්න කිඹයි කිඹරහ.  

ති රු ජනහධිඳතිතුභහ කිසි දක ිකනිරකන්  ගඩි තිඹන්න කිඹයි 

කිඹරහ භභ හිතන්ගන් නළවළ. ිළ ඒ ආත්ත ිළිත න්න  ඕනෆ. ිළ 

ගම් සිද්ධිගඹන් නලභ හසිඹක්  න්න වදන්ගන් නළවළ. නමුත්, 

ආයි ඔඵතුභන්රහ  ඵළරි ඔඵතුභන්රහග  යුතුකභ ඈස  කයන්න?  

තුය ප්රඛලසනඹ  විඳුම් ගදනහ හග භ ගම් ප්රඛලසනඹ ත් ඊත්තය 

ගදන්න ඔඵතුභන්රහ  ආයි ඵළරි?  පුංිත කරුණක් ගන් තිගඵන්ගන්, 

ඔඵතුභන්රහ  ඊත්තය ගදන්න. ඕනෆභ සථහකදී ගඩි තළබීභක් 

සිදු වුගණොත් ඒක    කි යුත්ගතක් ඈන්න  ඕනෆ. ආයි ඵළරි ඒ 

කීඳ ගදනහ නම් කයන්න? ද ගභඹ ගනොගයිද ඳ  

ජහතභන්තයගඹන් තිගඵන ගචෝදනහ? ද ගභඹ ගනොගයිද 

ජහතභන්තයගඹන් ඳ  ගචෝදනහ කයන මූලික සිද්ධහන්තඹ?    

 රු ඵළසිේ යහජඳක් ආභතිතුභහ ගම් සථහගේ  රු බහ  

ඳළිකණීභ  ළන භභ තුටු ගනහ. ්තුභහ ගම් සථහගේ බහගේ 

සිමඹ යුතුයි. ිළ ඊත්හව කයනහ, ඔඵතුභන්රහ  කථහ කයරහ 

ඈේලීභක් කයන්න. ිළ හිතන්ගන් නළවළ,  ඔඵතුභන්රහ ගම් ගද් 

හිතහ භතහ කශහ කිඹරහ. ිළ හිතන්ගන් නළවළ ඔඵතුභන්රහ ගභොකක් 

වරි භහරුක  ගඩි තළබුහ කිඹරහ. ඒ තයම් මු ධ පුද් රඹන් 

ගභතළන නළවළ. ිළ ්ගවභ  තත්ත්ඹක් ගඳන්න්න ඊත්හව 

කයන්ගනත් නළවළ. නමුත්  විඳක්ඹක් වළමඹ  ිළ ඔඵතුභන්රහ 

 ළන  හධහයණ විගේචනඹක් - constructive criticism -  කයන්න  

ඕනෆ. ්ගවභ නළත්නම් ගේ විඳක්ගඹන් ආති ළඩකුත් නළවළ.  

ගම් නගකො  ඔඵතුභන්රහ  ළලිගේරිඹ  තුය ගදන්න න න 

භහ භක  ගකොන්්රවහත්තුක් දීරහ තිගඵනහ කිඹරහ අයංිතයි. 

කහ ද දීරහ තිගඵන්ගන්?  The caption of a news item which 

appeared in the website of the "ColomboPage" of 16th May, 

2013 states: “Chinese company signs US$ 229.5 million 

contract for water project in Sri Lanka". 

භහ ගභභ ගේඛ්යනඹ  බහ ත* කයනහ.  

ගභහි ඳළවළදිලි ගභගේ කිඹරහ තිගඵනහ:  
 

"The Chinese company in a voluntary disclosure to Stock Exchange 

of Hong Kong announced that the Company entered into a master 

construction contract for the Gampaha, Attanagalla and 
Minuwangoda Integrated Water Supply Scheme with the National 

Water Supply & Drainage Board of Sri Lanka.” 

ය ගනොගයොච්ගචෝගේ ඵරහ හයඹ ගවොය  වදපු 

ගකොම්ඳළනිඹ , ගනොගයොච්ගචෝගේ ඵරහ හයඹ නහථ කයපු 

ගකොම්ඳළනිඹ භ බහය දීරහ තිගඵනහ, ළලිගේරිඹ  තුය ගදන්න. 

ඳ  අයංිත විධිඹ  නම් ගනොගයොච්ගචෝගේ ඵරහ හයඹ වදපු 

්ගකනුත් ගවො ගවො  ණන් ්වහ  ගභවහ  ගිඹහ කිඹරහ යි. දළන් 

ඳ  තිගඵන ප්රඛලසනඹ තභයි, ගම් ගඩි තළබීගභන් වතවිතක්ඹ  

ඳත්වුණු යතුඳසර හිංක ජනතහ මුේ කයග න, ඒගකනුත් 

කවුරු වරි  ඹම් කිසි game ්කක්,  deal  ්කක්  වන්න ඹනහද 

කිඹන ්කයි. ඒකත් ිළ වමුගේ තිගඵන ප්රඛලසනඹක්. ගභොකද, 

ළලිගේරිගේ හිංක ජනතහ  තුය ගදන්නත් ගවොය 

ගකොම්ඳළනිඹක් තභයි ේරහග න ඈන්ගන්.  

 
 රු රන්ත රගිඹන්න භවතහ 
(ண்புகு யசந்ெ அயகலன்ன) 

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 

ඒ ගේඛ්යනගේ ිළ ඳතක් ගදන්න.  

 
 රු වරින් ප්රඛනහන්දු භවතහ 
(ண்புகு ஹன் பர்னந்து ) 

(The Hon. Harin Fernando) 

ිළ ඳතක් ගදන්නම්, නිහර්ගඹන්භ.  ගම්ක තිගඵන්ගන්, 

"ColomboPage" website ්ගක්. භ  නඩු දභන්නත් ඵළවළ. භභ 

ගම් ඳහර්ලිගම්න්තු යි ඒ  ළන  කිඹන්ගන්.   

ඒ  භන්භ යණ ගුණර්ධන නිගඹෝජභ ආභතිතුභහ  ළනත් 

කථහ කයන්න ගනහ. ඔඵතුභහ ආයි ඔඹ හග  තුට්ටු ගදගක් 

ගද්ලඳහරනඹක් කයන්ගන්?  ඔඵතුභහ ශෙදී ඳහර්ලිගම්න්තු  ඳත් 

වුණු ජිත් භහන්නේගඳරුභ භන්ත්රී තුභහ  ගචෝදනහක් ්ේර 

කයිකන් කිේහ,  ඒ නිර්ගද්ලඹක  ්තුභහග  බහර්ඹහ තභයි 

ත්න් කගශේ කිඹරහ. භභ ගම්  රු  බහගන් ්ිතඹ  ගිහිේරහ 

්තුිකඹ  කථහ කශහ. භභ ්තුිකඹග න් කථහ කයරහ ගම්  ළන 

ආහුහ. ්තුිකඹ ඳළවළදිලි කිේහ, - [ඵහධහ කිරීභක්] ගම්ක 

ගඳොඩ්ඩක් ව න්න.  ඉ  ඳරක ඔඵතුභහ කථහ කයන්න. ඔඵතුභහ 

ඔඹ හග  ගදගක් ඳන්තිගේ ගද්ලඳහරනඹ කයන්න ්ඳහ, යණ 

ගුණර්ධන නිගඹෝජභ ආභතිතුභනි.  

 
 රු යණ ගුණර්ධන භවතහ  
(ண்புகு சை குைலர்ென) 

(The Hon. Sarana Gunawardena)  

භභ ඒක නීතභනුකර   කීගභන් යුතුයි කිේගේ.  

 
 රු වරින් ප්රඛනහන්දු භවතහ 
(ண்புகு ஹன் பர்னந்து ) 

(The Hon. Harin Fernando) 

 ඔඵතුභහ කිේගේ ජිත් භහන්නේගඳරුභග  බහර්ඹහ ත්න් 

කශහ  කිඹරහ යි.   

 
 රු යණ ගුණර්ධන භවතහ  
(ண்புகு சை குைலர்ென) 

(The Hon. Sarana Gunawardena)  

ඔේ, ඒ ්ඹහග  ගනෝනහ ගන්.  

 
 රු වරින් ප්රඛනහන්දු භවතහ 
(ண்புகு ஹன் பர்னந்து ) 

(The Hon. Harin Fernando) 

්ඹහග  ගනෝනහ ත්න් කයරහ නළවළ.  ගභන්න ඔඵතුභහ 

ඳ  දීපු ගකොගශේ. [ඵහධහ කිරීභක්] නිගඹෝජභ ආභතිතුභනි,  

ගභොකක්ද ගම්ගක් තිගඵන්ගන්? ්ගවභ නම් ඔඵතුභහ   ගම්ක 

ගත්ගයන්ගන් නළති ආති.  "For" කිඹරහ වන් කයරහ  තභයි 

ත්න් කයරහ තිගඵන්ගන්. ඔඵතුභහ දන්ගන් නළති ආති, "for" 

කිඹරහ දභන්ගන් "ගනු " කිඹන ්කයි.  
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————————— 
*  පුසතකහරගේ තඵහ ආත. 
*  நூனமயத்ெல் மலக்கப்பட்டுள்ரது. 

*  Placed in the Library. 



ඳහර්ලිගම්න්තු 

"For" කිඹන්ගන් "ගනු " කිඹන ්ක. ගනු  ත්න් 

කයපු ්කක් තිගඹන්ගන්.   

 
 රු යණ ගුණර්ධන භවතහ  
(ண்புகு சை குைலர்ென) 

(The Hon. Sarana Gunawardena)  

්තළන ත්න් ගදකක් තිගඵනහ.  

 
 රු වරින් ප්රඛනහන්දු භවතහ 
(ண்புகு ஹன் பர்னந்து ) 

(The Hon. Harin Fernando) 

යිගඹෝ! නිගඹෝජභ ආභතිතුභහ, ත්න් ගදකක් තිගඵනහ 

කිඹරහ ඔඵතුභහ කිඹන ්ගකන්භ ගත්ගයනහ ගන්,  ඔඵතුභහ 

ගඵොරුක් කයන්ගන් කිඹන ්ක. ්ගවභ ගඵොරු කයන්න ්ඳහ. 

"For"   කිඹන ්ගක් ගත්රුභ ආභතියඹකු වළමඹ  ඔඵතුභහ  

ගත්ගයන්ගන් නළත්නම් භභ කන හටු ගනහ. "For"  කිඹන්ගන් 

'ගනු ' කිඹන ්ක. ගම්ක ගනු  ත්න් කයපු ්කක්.  

ගනක ගම් රිසිට් ඳත ිළිතඵ ප්රඛලසනඹකුත් තිගඵනහ. ගම් රිසිට් 

ඳගත්  2003.03.13 කිඹන දිනඹ කඳරහ ඉ  ඊඩින් 2013.01.28 

කිඹරහ ලිඹරහ තිගඹනහ. ්ගවභ  රිසිට් ඳත් ලිඹන්ගන් නළවළ, 

ළයදුගණොත් ගන ්කක් ලිඹනහ ිකක්. ඔඵතුභන්රහ ගභොන 

ගේරම් දහරහ ගම් ලිඹවිලි ග ගනනහද දන්ගන් නළවළ. ඒ නිහ 

ඔඵතුභහ නිකම් ඵලු 
 
 
[මූරහනගේ ණ ඳරිදි ඈත් කයන රදී.] 
[அக்கசனக் கட்டமரப்படி அகற்மப்பட்டுள்ரது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

විධිඹ  ගද්ලඳහරනඹ කයන්න ්ඳහ. යගට් තිගඹන ඊත්තරීතය 

තළනක් ගම්.  ිකනිසරක ය න්න වදන්න ්ඳහ. ද ඔඵතුභන්රහ 

තින් යදක් ගරහ, ඔඵතුභන්රහ තින් වතවිත නළති ගරහ. ඒත් 

ඔඵතුභන්රහ තභ ඒක හධහයණ කයන්න වදනහ, ය්න්පී 

්ක යි, විරුද්ධ ඳහර්ලසඹ යි ඵළණරහ. ගම්හ වරි ඳවහහත්භක 

ළඩ.  

 රු නිගඹෝජභ කථහනහඹකතුභනි, ගම් යජඹ  විලහර යුතුකභක් 

තිගඵනහ. ඒ යුතුකභ, "භ  භහ ගදන්න" කිඹන ්ක ගනොගයි. 

භහ ඈේල ඳිතඹ  ගම් යගට් සිඹලු ගදනහ  ගම් සිදුම ම් භතක 

න්ගන් නළවළ, ය ්ක්ගකගනකු  ගඩි තිේඵ ්ක භතක ගරහ 

තිගඹනහ හග . භහ ඈේල  භන්  සිඹේරභ භතක ගනහ 

නම් ගම් යගට් නීතිඹක් නළවළ ගන්. ගඩි තිේඵහ. නමුත් "භ  

භතකයි, භභ දන්ගන් නළවළ" කිඹනහ. ගඩි තිේඵහ, "භහ 

ගන්න,  ගන්! භ  ළයදීභක් වුණහ" කිඹනහ.  වරිද  ්තගකො ?   

ඒ නීතිඹ ඔඵතුභන්රහ  විතයද ඵරඳහන්ගන්? ්ගවභ නම් 

විඳක්ඹ ත් පුළුන් ගන්න ්ඳහඹළ, කහ  වරි ගඩි තිඹරහ 

''භහගන්න'' කිඹන්න. විඳක්ඹ ත් පුළුන් ගන්න ්ඳහ ඹළ, 

ගඩි තිඹරහ, "ගඩි තිේඵහද කිඹරහ භ  භතකයි" කිඹන්න. 

ගභොකක්ද, ඔඵතුභන්රහග  ගම්   නීතිඹ? ගම් කළරෆ ළදිච්ච, ේ 

ළදිච්ච නීතිඹක්.  

ද ජනහධිඳතිතුභහ  කිඹනහ, ්තුභහ ඒකහධිඳති ගකගනක් 

ගනොගයි කිඹරහ. ද ඳත්තයගේත් ්ඹ තිගඹනහ. ිළ ඒ  ළන 

තුටු ගනහ. ්තුභහභ ිළිත න්නහ, ගම් යගට් භතඹක් තිගඵනහ 

කිඹරහ, ්තුභහ ඒකහධිඳතිගඹක් කිඹරහ. ිළ කිඹන්ගන් නළවළ, 

්තුභහ  ඒකහධිඳතිගඹක් කිඹරහ. ිළ කිඹන්ගන් ්ගවභ ගන්න 

්ඳහ කිඹරහ. දළන් ්තුභහග  කමන්භ කිඹනහ, ්තුභහ 

ඒකහධිඳතිගඹක් ගනොගයි කිඹරහ.  

ඒ නිහ ගම් විගේචනඹ කයන්ගන්, ඔඵතුභන්රහග න් 

ඈේලීභක් කයන්ගන් ගම් ප්රඛලසනඹ  හධහයණ, යුක්ති රුක 

විඳුභක් ගදන්න කිඹරහයි. තුය ඳඹිකන් විඳුභක් ගදනහත් 

්ක්කභ, යගට් තිගඵන නීතිඹ ඊත්තරීතයයි කිඹන ්කත් ගම් ය   

ගඳන්න්න.  

කළයලි භර්දන ඒකකඹක් තිගඹද්දී වමුදහ ග න්න්න ඕනෆද? 

තත්  තිගඵන විලහර ප්රඛලසනඹක් තිගඵනහ. වමුදහ භහධභගේදීන් 

summon කයරහ කිඹනහ, ක  ඊත්තය ගදන්න ්න්න කිඹරහ. 

්න්න කිඹන්ගන්  ගන්මුේර වමුදහ camp  ්ක . ්ගවභ 

ගකොගවොභද ගන්ගන්? යගට් ගඳොලීසිඹක් තිගඹද්දී  ගභොක ද  

වමුදහ ගම් ක යුතුර  ්න්ගන්? ගභොකක්ද, ඔඵතුභන්රහ ගම් 

කයන්න වදන්ගන්? වමුදහ නීතිඹද, ගම්? ගම් ය  විලහර 

විනහලඹකගන්. ගභොක ද ගම්?  

ිළ ඊද්ගඝෝණඹක් කශහභ ගභොකක්ද  ඒ  ළන කිඹන්ගන්? 

ය රලිත් දිහනහඹක භවත්තඹහ වළච වළච   හ කෆ  ව  ව 

හිමඹහ , ඩුභ  ණගන් ඈසිළරිතහරඹක ගඵගවත් මකක් නළවළ. 

ගයෝහිත  ගේගුණර්ධන භවත්තඹහ ය්න්ිළඹ   වනහ. නිකම් 

කගඩ් ඹන විධිගේ ගදගක් ඳන්තිගේ ගද්ලඳහරනඹක් කයරහ 

කථිකත්ගඹන් වළච වළච  හරහ, ගභතළනින් ඳළනරහ ගිඹහ.  ලභ 

කරුණක් කථහ කගශේ නළවළ,  ළලිගේරිඹ  ළන කථහ කගශේ නළවළ, 

යතුඳසර සිද්ධිඹ  ළන කථහ කගශේ නළවළ,  තුය ගදන වළම  කථහ 

කගශේ නළවළ, ිකඹ ගිඹ ඹ  ළන කථහ කගශේ නළවළ. ය්න්ිළඹ 

 ළනයි, ඵ රන්ද  ළනයි කථහ කයරහ, 88, 89  ළන කථහ කයරහ 

ගදගක් ඳන්තිගේ ගද්ලඳහරනඹක් කයරහ ගිඹහ.   

ිළ ඊද්ගඝෝණඹක් කශහ තභයි, ඔේ. ිළ ඒ ඊද්ගඝෝණඹ  

රංකහගන්භ ගනෙ ග නහගේ නළවළ. ිළ රංකහගන්භ ගනෙ 

ග නහහ නම් තිවිලහර ිළරික් ග ගනන්න තිබුණහ. ්හි 

මූලිකත්ඹ  ත්ගත් භභයි, රුන් විගේර්ධන භන්ත්රී තුභහයි. ිළ 

වහයදහවක, ඳන්දහවක ගනෙක් ග නහහ ්තළන . ිළ  ඕනෆ 

වුගණ් ්ච්චයයි. ිළ ගඵොගවොභ  ග ෞයහන්විත, නම්බුකහය විධිඹ  

රංකහගේ ගඳොලීසිඹ   රු කයරහ ිළ ඒ  ඊද්ගඝෝණඹ ත වළයරහ 

ංගද්ලඹක් බහය දුන්නහ. ජනහධිඳති ගේකම් කහර්ඹහරගඹන් 

ගඳොගයොන්දුක් වුණහ, ඳළඹ විසි වතයක් ආතුශත ඳ  හධහයණ 

ඊත්තයඹක් ගදනහ කිඹරහ.  ඵරන්න, ිළත් රැළට්ටුහ.  

වළඵළයි ්කක් භතක තිඹහ  න්න, ්ක්ත් ජහතික ඳක්ඹ  

ඔඵතුභන්රහ හිනහ ගනහ ආති. සිංදු කිඹපු ලි ඳළන්නහ , ිකර 

මුදේ ගනොගඹකුත් නිරතර, තනතුරු තහනහන්තයර , අතේ 

්ක , අහ  ඹන ඹ ගිඹහ  ්ක්ත් ජහතික ඳක්ඹ විනහල 

කයන්න  ඵළවළ. ඔඵතුභන්රහ  ගම් ප්රඛලසනඹ   ඊත්තයඹක් දුන්ගන් 

නළත්නම් ඔඵතුභන්රහ ඳ  ඳහය කඳනහ, රංකහ  දළගනන, 

රක් ංඛ්යභහත  ණනකග  දළළන්ත ඊද්ගඝෝණඹක . ගම් 

ප්රඛලසනඹ  ඊත්තයඹක්  ඔඵතුභන්රහ දුන්ගන් නළවළ. ඳළඹ 

විසිවතයක් කිඹන ්කත් ඔඵතුභන්රහ  භතක වුණහ. භභ නළත 

තහක් ිමගඹෝ ගඹන් කිඹනහ, ිළ ඈදිරි කහරගේදී,  -ත 

භහඹක්  භහ ්ක වභහයක් ආතුශත-  දළළන්ත ඊද්ගඝෝණඹක් 

කයන ඵ. 

ිළ ඒක  භහළු ඳහන් ග නහහ ලු.  භහළු ඳහන් කඩර  දුන්නහ 

ලු. ඵරන්න, ගභොනහද ගම් කිඹන ග ොන් කථහ? ්තුභහ ගවො 

ගෞඛ්යභ  නිගඹෝජභ ආභතිකභ  ගනොගයි. භභ දන්ගන් නළවළ, 

ගභතුභහ ගභොන ආභතිකභක්ත් ගදන්න රකදුරක ගකගනක්ද කිඹරහ, 

ගම් කථහ කයපු විධිඹ . භහළු ඳහන් දුන්නහද නළද්ද කිඹන ්ක අපු 

ිකනිසරක දන්නහ.  

529 530 

[ රු වරින් ප්රඛනහන්දු භවතහ] 
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ඈතින් ිළ ගම්හ  බඹ ගන්න ඕනෆ නළවළ. ිළ  ඔඵතුභන්රහ 

ඳළවළදිලි කිඹනහ,  දත් ගම්ක විහදඹක් ඳභණයි; ඳ ඊත්තය 

රළගඵන්ගන් නළවළ. කවුරුත් කිසිභ ඊත්තයඹක් දුන්ගන් නළවළ. 

ඔඵතුභන්රහ ඳ  ගචෝදනහ කශහ. ිළ ඊත්තය ඈේලුහ. කිසිභ 

ඊත්තයඹක් රළබුගණ් නළවළ. ඒ නිහ  ිළ ඈේලීභක් කයනහ. 

ගම්ක  ඊත්තය ගනොදුන්ගනොත් ගම් යගට් ජනතහ ඳහය  ඵහින 

යු ඹ ළඩි ඇතක ගනොගයි කිඹහ ඳ කිඹනහ. ඔඵතුභන්රහ  ිළ 

ගම්  කයන්ගන්ත් ඊදේක්. ගම්හ  ඊත්තය දීරහ ආත්ත, නිඹභ 

ංගේදීකභ ගඳන්රහ ඔඵතුභන්රහග   ංගේදී අණ්ඩු   ගේයහ 

 න්නඹ කිඹන ඈේලීභ කයනහ. ඒ හග භ  යතුඳසර වඬන 

ගදභේිළඹන්ග  ප්රඛලසනඹ  නිතභ විඳුභක්  රඵහ දීරහ, ඒ දරුන්  

ගඩි තිඹපු කට්මඹ  ිළිතඵ ඳරීක්ණඹක් ඳත්න්නඹ කිඹන 

ඈේලීභත් කයිකන් භභ නිවඬ ගනහ. ගඵොගවොභ සතුතියි. 

 

[.බහ. 6.12] 

 
 රු න්.පී.ඩී. ඵණ්ඩහයනහඹක භවතහ (ගද්ශීඹ වදභ 
නිගඹෝජභ භහතභතුභහ) 
(ண்புகு ச.பீ.டி. பண்டநக்க - சுதெச ருத்துலத்துமம 

பெ அமச்சர்) 

(The Hon. C.P.D. Bandaranaike - Deputy Minister of 

Indigenous Medicine) 

 රු නිගඹෝජභ කථහනහඹකතුභනි, ද ිළ ගම් සථහගේදී 

යතුඳසර ආති වුණු සිද්ධිඹ ිළිතඵ හකච්ඡහ කයිකනුයි ඈන්ගන්. 

ඒ සිද්ධිගේදී   වතවිත තුනක් නළති වුණහ. ඳශමුගන්භ,  ඒ  ඹ 

ගනුගන් ගේ කන හටු, ගලෝකඹ ප්රඛකහල කයනහ. ඒ  හග භ 

ඒ සිද්ධිඹ නිහ ගයෝ හතුය ඈන්න ඹ  ළනත් ගේ කන හටු 

ප්රඛකහල කයනහ. ්ක්ත් ජහතික ඳක්ගේ කථිකඹන් විලහර  

ිළරික් ද ගම්  ළන කථහ කශහ.  රු වරින් ප්රඛනහන්දු භන්ත්රී තුභහත් 

කථහ කශහ.  ්තුභන්රහ කිේහ  ආභතිරු ගදන්ගනක්, තුන් 

ගදගනක් ගකොගවන්ගදෝ කට්මඹක් ග න්රහ ඒ කට්මඹ  කිඹහ 

භඩ  ළසරකහඹ කිඹහ. ආත්ත ලගඹන්භ වරින් ප්රඛනහන්දු 

භන්ත්රී තුභහත් ගම් යතුඳසර  ප්රඛගද්ලගේ ගකගනකුත් ගනොගයි.  

්තුභහත් ්ළනිභ කථහක් කයරහ යජඹ ඳළත්ත  භඩ  වන්නයි 

ක යුතු කගශේ. ගම් අනඹ නිගඹෝජනඹ  කයන භන්ත්රී යඹහ  

වළමඹ   භහ කිඹන්න ඕනෆ, කතුරුත්ත ප්රඛගද්ලඹත් ආතුළු 

ඵළලුම්භවය ව  යතුඳසර ප්රඛගද්ලර ග ේ 500ක  ළඩි 

ප්රඛභහණඹක  ජහතික ජර ම්ඳහදන වහ ජරහඳවන භණ්ඩරඹ 

භඟින් ජර ඳවරකකම් රඵහ දී තිගඵන ඵ. ඳරක ගිඹ දිනර ති රු 

ජනහධිඳති භහින්ද යහජඳක් භළතිතුභහ බිඹ භ අයම්බ කයන රද 

ජර ගඳොම්ඳහ හයගඹනුත්,  ත්තන ලු ඔගේ  ඈදි කයන්න  ඹන 

ජර ගඳොම්ඳහ හයගඹනුත් ඈතිරි ගකො සර  ජර ඳවරකකම් රඵහ 

දීභ  ක යුතු කයිකන් සිමනහ.  ම්ඳව  භළතියණ ගකොට්ඨහඹ 

වහ ඳභණක් ගනොගයි ඒ  මුළු ප්රඛගද්ලඹ භ ජර ඳවරකකම්  රඵහ 

දීගම් ළඩ ිළිතගශක් ක්රිෂඹහත්භක  ගිකන් ඳතින ධිඹක තභයි  

ගභළනි තත්ත්ඹක්  ආති වුගණ්.  ආත්ත ලගඹන්භ භභ 

ගභතළනදී ්ක කහයණඹක් භතක් කයන්න ඕනෆ. අර්ථික ංර්ධන 

භහතභ ඵළසිේ යහජඳක් භළතිතුභහ  ගම් කවුරුත් ආඟිේර දික් 

කශහ , ්තුභහ ඒ සථහනගේ ගනොසිමඹත් ්තුභහ ඒ  ගනුගන් ්දහ 

ඳ න්භ ලභ ක යුතු කශහ.  ංර්ධනඹ කයහ ඹන  භගන්දී 

අර්ථික ංර්ධන භහතභහංලඹ  ම්ඳව  දිසත්රිනක්කඹ  ද විලහර 

ලක්තිඹක් ගරහ තිගඵනහ. ඒහ දකින්න ඵළරි ඹ තභයි ගම් 

විධිඹ  කුභන්්රවණකහරී ළඩ ිළිතගශක් දිඹත්  කයරහ   ම්ඳව 

භළතියණ ගකොට්ඨහගේත්, රන්ත රගිඹන්න භළතිතුභහ 

නිගඹෝජනඹ කයන  භවය භළතියණ ගකොට්ඨහගේත් ඒ ක යුතු 

සිදු කගශේ.  ඒ කර්භහන්ත ලහරහගන් ගේකඹන්  160ක් යින් 

කශහභ, 120ක් ්ිතගේ නළතුණහ. නික් කණ්ඩහඹභ  ආතුශ  

ගිඹහයින් ඳරක කුභන්්රවණකහරී ළඩ ිළිතගශක් තුශ ගම් ක යුතු 

සිද්ධ ගරහ තිගඵනහ.   

 රු නිගඹෝජභ කථහනහඹකතුභනි, ආත්ත ලගඹන්භ  pH 

 ඹ  ිළිතඵ ගේ ජනතහ  ගඵෝධඹක් නළවළ. ජරඹ 

ිළිතඵ ප්රඛලසනඹක් තිගඵනහඹ කිඹහ ඒ ඹ ගිහින් කිේහ.  

ඈන්ඳරක ජනතහ විමුක්ති ගඳයමුණ නිගඹෝජනඹ කයන   

කුභන්්රවණකහරී ිළරික්  ඒ ජනතහ ඊසි න්රහ යතුඳසර 

වන්දිඹ  ග න්රහ, ඒ ර තිගඵන ක්රී ඩහ ිළට් නිගේ නළතී සි  

දස ඳවක් කෆභ ඊඹහ ග න කිකන් ඒ සථහනගේ  ත කශහ. 

හභහනභගඹන් ශ්රීර රංකහ නිදවස ඳක්ගේ ඹ ්ළනි ක යුතුර  

ගඳශගමන්ගන් නළවළ.  

ිළමන් කණ්ඩහඹම් ග නළේරහයි ගම් ළඩ ිළිතගශ ක්රිෂඹහත්භක 

කගශේ. ගභොකද, භභ ගම් ිළිතඵ ගොඹහ ඵරන ගකො  ්ළනි 

තත්ත්ඹක් ්තළන ආති ගරහ තිගඵන ඵ දළන  න්න රළබුණහ.  

ඈන් ඳරක ඒ ඹ දස 05ක් විතය ඵරහගඳොගයොත්තුගන් ඈරහ 

තිගඵනහ,  ම්ඳව දිසත්රිනක් නහඹක  රු ඵළසිේ යහජඳක් භළතිතුභහ 

ගවෝ කවුරු ගවෝ ්තළන  ඒවි කිඹරහ. ගභොකද, ්තළන හිරිවළයඹක් 

කයරහ කරඵරකහරී තත්ත්ඹක් ආති කයන්න.  ිළ දන්නහ, ව  

කලින්  රු වතන් කුභහයණතුං  ආභතිතුභහ ඒ හග  

ඊද්ගඝෝණකහරී තළනක  ගිඹහභ ්තුභහ  ඳවය දුන්නු ඵ. ඒ 

හග  තත්ත්ඹක් ආති කයන්න තභයි ඒ ඹ ඵළලුගේ. න්න ඒ 

නිහ තභයි දින 05ක් ඵරහ ග න ඈරහ ඈන් ඳසගේ නුය ඳහය  

ආවිත් තිගඵන්ගන්. ඔඹ තයතුය ිළ හකච්ඡහ  යහශිඹක් 

ඳළළත් යහ. ජර ඳවරකකම් රඵහ ගදන්න ක යුතු කශහ.  ම්ඳව 

ප්රඛහගද්ශීඹ බහගේ  රු බහඳති යංජිත් ගුණර්ධන භළතිතුභහ,  ඊඳ 

බහඳති ජඹන්ත මුදන්නහඹක භළතිතුභහ, න යහධිඳති ්යං  

ගේනහනහඹක භළතිතුභහ, ප්රඛහගද්ශීඹ බහ භන්ත්රී  ඊදහය භවතහ  

හග භ  භවය  ප්රඛහගද්ශීඹ බහගේ බහඳතිතුභහ, ඒ සිඹලු ගදනහභ 

ඒක යහශී ගරහ ගේ ඊඳගදස ඳරිදි  විගලේගඹන්භ ජර  ළංකි රඵහ 

දීරහ ඒ ඹ   ජර ඳවරකකම් රඵහ ගදන්න  ක යුතු කශහ.   

 රු නිගඹෝජභ කථහනහඹකතුභනි, ද  රු ජිත් 

භහන්නේගඳරුභ භන්ත්රී තුභහ කිේහ, ඒ ජරගේ තිත්තගඹෝ හිමඹහ 

කිඹරහ.  ්ගවභ ගන්න ඵළවළ.  ගේ ග ේර ගඵොන්ගනත් ඒ 

ජරඹයි.  ජහතික ජර ම්ඳහදන වහ ජරහඳවන භණ්ඩරගඹන් 

ිළරිසිදු කයපු ජරඹ තභයි ඒ ග නළවිත් ගඵදුගේ. ්තුභන්රහ 

ගද්ලඳහරන හසිඹක්  ළනීභ වහයි ද ගම් ිළඹය යග න 

තිගඵන්ගන්. ගභොකද, ්තුභන්රහ කිඹන සගන්, "ජරඹ ගනු  

ඊණ්ඩඹ" කිඹන ඳහඨඹයි. ඒ ඹග  කගට් තිගඵන්ගන් ඒකයි. ද 

්තුභහ ඊණ්ඩඹක් ගභතළන ත් යග න ආවිේරහ තිගඵනහ.  ඒක 

ගකොගවන් ග නහහද දන්ගන් නළවළ. ඳ ත් ඊණ්ඩඹක් 

ග ගනන්න පුළුන්, ගකොගවන් ගවෝ හුරහ ග න. ඒක නිහ 

්තුභන්රහ ගද්ලඳහරන රහබ ප්රඛගඹෝජන  ළනීභ වහ ද ගම් 

කහයණඹ ඈසය කයග න තිගඵනහ. වළඵළයි, ගේ  රු යණ 

ගුණර්ධන නිගඹෝජභ ආභතිතුභහ කිේහ හග  ගම් කවුරුත් 

දන්ගන් නළවළ, ඒ ප්රඛගද්ලගේ ළඩිපුය ඈන්ගන් ශ්රීර රංකහ නිදවස 

ඳහක්ෂිකයින් ඵ.  

ගකොගවොභ වුණත් ගම් ජර ප්රඛලසනගේදී ඊද්ගඝෝණ කයන්න 

භව ඳහය  ඵළවළරහ -නුය ඳහය කිඹන්ගන් ප්රඛධහන භහර් ඹක්-  ඳහය 

හිය කිරීගභන් තභයි ගම් තත්ත්ඹ ආති වුගණ්. ඈන් ඳසගේ 

ළලිගේරිඹ ප්රඛගද්ලගේදි ගම්  ළටුම්කහරී තත්ත්ඹ ආති වුණහ. 

ආත්ත ලගඹන්භ තර්ජනකහරී ිළරික් three-wheelersලින් 

ළලිගේරිඹ ප්රඛගද්ලගේ   ග ේර   ගිහිේරහ "අගේ නළත්නම් 

භයණහ" කිඹරහ තර්ජනඹ කයරහයි ඒ කණ්ඩහඹභ ඳහය  

ග නළවිත් තිගඵන්ගන්.  ඈන් ඳරක ඒ ඹත්, වමුදහත් තය ඒ 

ඝට් නඹ ආති ගරහ තිගඵනහ.  විගලේගඹන්භ ගම් ගවේතුගන් 

නිකරුගණ් වතවිත තුනක් නළති වුණහ; භවරුන්  තුහර සිදු වුණහ.  

 රු නිගඹෝජභ කථහනහඹකතුභනි, ගම් ම්ඵන්ධගඹන් ති රු 

ජනහධිඳති භහින්ද යහජඳක් භළතිතුභහග  ධහනඹ ගඹොමු කයරහ 

ඳරක ගිඹ දසර ගේ ඳේලිගේ ිළඹතුභහ ව ිමක්ෂූන් 

531 532 



ඳහර්ලිගම්න්තු 

වන්ගේරහත් භෙ ගනකුත් සිඹලු ගදනහභත් භෙ ගම් ිළිතඵ 

හකච්ඡහ කශහ. ගේ  රු ඵළසිේ යහජඳක් දිසත්රිනක් නහඹකතුභහත් 

ඔරුගතො  ඳහගර් තිගඵන ්තුභහග  කහර්ඹහරඹ  ගම් සිඹලු 

ගදනහභ කළහග න හකච්ඡහක් කශහ.  විගලේගඹන්භ  රු 

නිගඹෝජභ කථහනහඹකතුභනි, ගම් ිළිතඵ  ගද්ලඳහරනික 

ලගඹන් ක යුතු කයන්ගන් නළවළ කිඹරහ විඳක්ගේ ඹ කිේහ  

ද ්තුභන්රහ ඵරහගඳොගයොත්තු න්ගන් ෆභ වි භ ගද්ලඳහරනික 

ලගඹන් ප්රඛගඹෝජනඹක්  න්නයි. ඒ ඹ  ගද්ලඳහරනික ලගඹන් 

ඒ භයණ තුන විකුණහ  න්න ඵළරි වුණහඹ කිඹන ්කත් ිළ භතක් 

කයන්න ඕනෆ. ඒ නිළසිඹන්  කිේහ, "ඳ  කයදය  කයන්න ්ඳහ.   

ගද්ලඳහරනඹක් නළති, ගම් ිකඹගිඹ ඹග  න් ක යුතු කය 

 න්න ;  භිකදහන ක යුතු කය  න්න   ඈඩ ගදන්න" කිඹරහ.  ඳ 

කවුරුත් වබහගී ගරහ නළවළ ඒහ . ගභොකද, ඒ ඹග  ඈේලීභ 

ඳරිදි ඒ ක යුතු කය  න්න සථහ දීරහ තිගඵනහ.   

ගම්ගකන්  ගද්ලඳහරනික ලගඹන් ප්රඛගඹෝජන  න්න ද විවිධ 

ංල ක්රිෂඹහත්භක ගනහ. වමුදහ ගේහ, ඕනෆභ ගකනකු ළරැද්දක් 

කයරහ තිගඵනහ නම් ඒ ිළිතඵ ගොඹහ ඵරන්න ද ඳරීක්ණ 

ඳත්හග න ඹනහ. ඒහයින් ගවිතදයවු ගේවි. ඒ ගරහ  ඳ  

ඈදිරිඳත් කයන්න පුළුන් ළයදි කයපු ඹ. ඒ ඹ ත් ඩංගු  

 ළනීභ  ක යුතු කයන්න පුළුන්. ඒ ඳරීක්ණ කහර්ඹඹන් ඒ 

භට් ිකන් ක්රිෂඹහත්භක න තය, ද ජර ඳවරකකම් රඵහ ගදන්නත් 

ජහතික ජරම්ඳහදන වහ ජරහඳවන භණ්ඩරඹ  ක යුතු කය ග න 

ඹනහ.  රු දිගන්ස ගුණර්ධන ආභතිතුභහ භ  කථහ කයරහ 

කිේහ, "ඳණ්ඩු, ඕනෆ තයම් ජරඹ ගදන්න පුළුන්, ප්රඛලසනඹක් 

නළවළ" කිඹරහ. ඒ නිහ ිළ ්ළනි ිළඹය යග න  ඒ ප්රඛගද්ලර  

දි  භ ජර ඳවරකකම් රඵහ ගදන්න ක යුතු කයග න ඹනහ. 

ගභොකද, භභ ඳරක ගිඹ භළතියණගේදී ඳහ වන් කශහ, 

ළලිගේරිඹ  ජරඹ රඵහ  ළනීභ වහ ක යුතු කයනහ කිඹරහ. 

ගේ ප්රඛහගද්ශීඹ බහගේ ඊඳබහඳති මුදන්නහඹක භළතිතුභහ මුේ 

ගරහ ද ඈඹුේග ොඩ වයවහත් ළලිගේරිඹ  ජරඹ රඵහ  න්න  

ක යුතු කයරහ තිගඵනහ.  

ගභළනි ළඩ ිළිතගශක් ඹන තගර් තභයි ගම් හග  

ර්බුදකහරී තත්ත්ඹක් ග නළවිත්, -කුභන්්රවණකහරී ළඩ 

ිළිතගශක් තුශ- ගභළනි භීණකහරී තත්ත්ඹක  මුහුණ 

ගදන්න  සිද්ධ වුගණ් කිඹන ්ක ිළ භතක් කයන්න  ඕනෆ. ්භ 

නිහ ද ිළ භතක් කයන්න  ඕනෆ,ගේ හීන්ඳන්විර නහඹක 

වහමුදුරුගෝ ව විගලේගඹන්භ ගනෝභදසසි නහඹක වහමුදුරුගෝ. 

 ෂළක් රි ්ගකන් ගම් ිළරි ්ිතඹ  දභන ගකො  ඊන්වන්ගේ 

factoryඹ  ගිහින් කථහ කයරහ කිේහ ගම් ඹ නළත ගේඹ  

ඵහ  න්න කිඹරහ. ඒ ගරහගේ 120 ගදගනකු ්ිතගේ ඈරහ 

ගනක් කට්මඹ ගිඹහ. 120 ගදගනකු කිේහ ඳ  ඹන්න ඵළවළ 

කිඹරහ. ගභොකද, ඒ ඈන්න union ්ගකන් යින් ගරහ තභයි 

නළත කර්භහන්තලහරහගේ ගේඹ  ්න්න ගන්ගන් කිඹරහ තභයි 

ඒ ඹ කිේගේ. ඒ නිහ ද ඒ ඹග  ඒ ළඩ ිළිතගශ හර්ථක  

ගරහ තිගඵනහ. ගභොකද, කදත් ඒ ඹ ඵරහගඳොගයොත්තු වුගණ්, 

ගම් කුභන්්රවණකහරී ඵරගේ  ක යුතු කයරහ තිගඵන්ගන් වතවිත 

ගදකක් තුනක් නළති කයරහ ඒ ඹ  ගද්ලඳහරන හසි රඵහ 

 ළනීභ යි. න්න ඒ ඵ ිළ කවුරුත් ගභතළනදී ගඵෝධ කය 

 න්න  ඕනෆ  රු නිගඹෝජභ කථහනහඹකතුභනි.  ගම් ගද්ලඳහරනඹ 

තුශ ආති ගරහ තිගඵන ළඩ ිළිතගශත් ්ක්ක ්ක්ත් ජහතික 

ඳක්ඹ ව ජනතහ විමුක්ති ගඳයමුණ ආතුළු විඳක්ඹ ගම් ිළිතඵ 

ගඵෝධඹක් රඵහ  ත යුතුයි. ගභොකද, කිසි ගකගනකු ග  

වතවිතඹක් නළති කයන්න ිළ කවුරුත් කළභළති නළවළ. ති රු 

ජනහධිඳතිතුභහ ගම් ය   හභඹ රඵහ දීරහ තිගඵනහ. ිළ ද 

ඈන්ගන් ංර්ධනඹ කයහ ඹන යු ඹක.  

ගම් ළඩ ිළිතගශ, ගම් ඊද්ගඝෝණඹ කිසිභ 

ගද්ලඳහරනනගඹකුග , ඒ ප්රඛගද්ලගේ ඈන්න යජගේ නිරධහරින් 

කිසි ගකගනකුග  දළනුත් බහඹක් නළති ්කයභයි ඳ න් 

 ත්ගත්. ගම් ඊද්ගඝෝණඹ ඳ න්  න්නහ වි  ිළ දන්ගනත් නළවළ 

ගභොකක්ද ගම් ඊද්ගඝෝණඹ කිඹරහ. ඈන් ඳරක ්තළන ඈන්න 

භග  හිතත් ඹ කිේහ ගම් ඊද්ගඝෝණඹ  වබහගි විඹ යුතු 

නළවළ. ගභොකද, ගම්ගක් විවිධ ිළරිස ඈන්නහ කිඹරහ. ඒ කිඹන්ගන් 

මන් ිළමන්, ගනත් ප්රඛගද්ලලින් ඳහ ගම්ක  වබහගි ගරහ 

ගම් කුභන්්රවණකහරී ළඩ ිළිතගශ  වගඹෝ ඹ රඵහ ගදනහ 

කිඹරහ. ඳේලිඹ  ඳවය දීරහ තිගඵන ඵ කිඹනහ. ඳේලිඹ  ඳවය 

දීභත් කුභන්්රවණකහරී ළඩ ිළිතගශක්. ඳේලිඹක  ඳවය දුන්නහභ, 

-ඳේලිඹ ආතුගශේ ඈන්න ඹ - ඒ කුභන්්රවණකහරී ළඩ ිළිතගශ 

ලක්තිභත් ගනහ. ගභොකද, ඒ ඳේලිඹ  ගිහින් ගඩි තළබීම් 

ක යුතු කයරහ තිගඵන නිහ ඒ තත්ත්ඹ තත් බඹහනක 

තත්ත්ඹක  වයන්න පුළුන් ගරහ තිගඵනහ. න්න ඒකයි 

ිළ ගම් සථහගේදී විගලේගඹන්භ භතක් කයන්න  ඕනෆ.  

ගේ   රු ගජෝන් භයතුං  භන්ත්රී තුභහ තභයි යතුඳසර ආති 

වුණු තත්ත්ඹ ිළිතඵ ද ගභභ  බහ කේ තළබීගම් ගඹෝජනහ 

ග නහගේ. ආත්ත ලගඹන්භ  රු  ගජෝන් භයතුං  භළතිතුභහ ගේ 

දිසත්රිනක්කඹ නිගඹෝජනඹ කශත් ්තුභහ ඈන්ගන් ්වහ ඳළත්ගත් 

ගකශගර්. ඒ වුණත් ්තුභහ ගේ ජනතහ ගනුගන් ගම් 

කහයණඹ ඈදිරිඳත් කයරහ තිගඵනහ. ඒ නිහ ගම් ළඩ ිළිතගශ 

තුශ ඳ  කිසිභ  ළ ලුක් නළවළ. ඒ ගකොිකමලින් ඒ ඳර්ගේණ 

යගඳෝර්තු අහභ ඳ  පුළුන් ගේවි ඔඵතුභන්රහ හිතන භට් භ , 

ගම් ළරැද්ද කගශේ කවුද, ගකොතළනද කිඹරහ ගොඹහ ඵරහ ඒ ඹ  

දඬුම් කයන්න ව ඈදිරිඹ  ක යුතු කයන්න . ඒ හග භ ිළ 

ගම් ප්රඛගද්ලගේ ඈන්න ජනතහ  ලභ කයන ඳවරකකම් රඵහ 

ගදන්න ක යුතු කයරහ තිගඵනහ. ද කරුණු කහයණහ ඈදිරිඳත් 

කයන වි  විවිධ අකහයඹ  ්ක ්ක ඹග  දවස ඈදිරිඳත් වුණහ. 

ආත්ත ලගඹන්භ ිළ වමුදහ  ගදොස කිඹන්නත් ගවො නළවළ. 

ගභොකද, වමුදහගේ ්ක් ගකගනකු ගදන්ගනකු ළයදි කශහ 

කිඹන්ගන් ත්රිනවිධ වමුදහභ ගනොගයි. ිළ ඒ ක යුතු ඒ 

ගකොිකමර  ඵහය දීරහ ඒ තුිතන් ඈදිරිඹ  ක යුතු කයමු කිඹන 

කයණඹ භතක් කයිකන්, ආත්ත ලගඹන්භ යතුඳසර සිද්ධිඹ 

ිළිතඵ නළත හයඹක් භහග  කන හටු ප්රඛකහල කයිකන් භග  

චන සේඳඹ න් කයනහ.  ගඵොගවොභ සතුතියි.  

 
[.බහ. 6.26] 

 
 රු ජිත් කුභහය භවතහ 
(ண்புகு அஜத் கு) 

(The Hon. Ajith Kumara) 

 රු නිගඹෝජභ කථහනහඹකතුභනි, ගරහ න්ිකත නිහ භග  

කථහ ළගකවින් ඳ න්  න්නහ, ඳයහ්ර භ ගකොඩිතුක්කු කවිඹහ 

කිඹපු කවිඹකින්. 

“ ගදගකෝම විසි රක්ඹකි ගම් යගට් ජනතහ 

ගකෝම තිසතුනකි ගද්තහ වමුදහ 

ගොවින් කඳුිතන් ිකගඹන කර ජනතහ 

කහග  අයක්හ  ද ගම් සිමන වමුදහ” 

භභ හිතන වළමඹ  ගම් කථහගේ ඳයහ්ර භ ගකොඩිතුක්කු කවිඹහ 

ඒක වරිඹ භ කිඹරහ තිගඵනහ.  රු නිගඹෝජභ කථහනහඹකතුභනි, 

ගඵොගවොභඹක් ගකොම්ඳළනි කයන්ගන් ගම් යගට් ජනතහග  

යිතිහසිකම් ඊදුයහ  න්න ්කයි. ගම් ගකොම්ඳළනිඹ කගශේත් 

ඒකභයි. විගලේගඹන්භ භ ත ජරඹ විනහල කයන ්ක. ඒ නිහ 

තභයි ජනතහ කිේගේ "ගවේලීස ගනිග්රKොස ගකොම්ඳළනිඹ වහ ිළ  

ගනු" කිඹරහ. ද ගම්  රු බහගේ ඒක  ළන ්තයම් කථහ 

ගන්ගන් නළවළ. විවිධ නභහඹ ඳ්රව, විවිධ යමුණු ්ක්ක ඒ කථහ 
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ද ගන තළනක  බහජන ගරහ තිගඵනහ. ිකනිසරක ගනොිකරගේ 

ඊකවහ  ත් ජරඹ ඈතහ යර දළන් ගශ බහණ්ඩඹක් ඵ  ඳත් 

නහ කිඹන ්ක ඈතහ ඳළවළදිලියි. ගම් ක්රිෂඹහලිගේ හන 

ප්රඛතිපරඹ ඒකයි.  

 රු නිගඹෝජභ කථහනහඹකතුභනි, ඒ හග භ ගම් ගරහගේ 

ත ්ක ගදඹක් භතක් කයන්න ඕනෆ. ිළ ගම් ඳහරකඹන්  ධනඳති 

අණ්ඩු, ධනඳති ඳහරකගඹෝ කිඹන ගකො , ්ගවභ කිඹන්ගන් ආයි 

කිඹරහ ිකනිසරකත් ආහුහ, අණ්ඩුත් ආහුහ. ආයි ්ගවභ කිඹන්ගන් 

කිඹන ්ක දළන් ඳළවළදිලියි. කලින් අණ්ඩුත්, ගම් අණ්ඩුත් නිතයභ 

කිඹනහ, "ජනතහග  අණ් ඩු" කිඹරහ. වළඵළයි ිළ කිේහ, ඒක 

ධනඳති අණ්ඩුක් කිඹරහ. ඒ අණ්ඩු ධනඳති අණ්ඩු  ගන්ගන් 

ආයි? ඔවුන් ක යුතු කගශේ ජනතහ ගනුගන් ගනොගයි. 

ගකොම්ඳළනිකහයගඹෝ ගනුගන්; ප්රඛහ ධන හිිකගඹෝ ගනුගන් 

තභයි ඔවුන් වළභ දහභ ක යුතු කගශේ. ගම්ගක්දීත් ගම් 

ඳහර්ලිගම්න්තු ආතුගශේ වුණු ගම් කථහ  ඩහ ගන කථහක් 

ඳ  වන්න වම්ඵ න්ගන් නළවළ. අණ්ඩු ඳක්ගේත්, 

විඳක්ගේත් ගම් කථහ ආතුගශේ ව  ඩහ ගන කථහක් ්න්ගන් 

නළවළ,  රු නිගඹෝජභ කථහනහඹකතුභනි. භභ ගම් කථහ ඔක්ගකොභ 

වග නයි හිමගේ. ඒ නිහ දළන් කවුරුත් ගකොම්ඳළනිඹ  ඈත් 

ගන්න, ගකොම්ඳළනිගේ යිතිකහයඹහග  නභ කිඹන්න, ගම් 

ගකොම්ඳළනිගඹන් වුණු කතන්දයඹ කිඹන්න කේඳනහ කයන්ගන් 

නළවළ. ඒක ඳළත්තකින් තඵනහ. ්ඹ ඈතහ ඳළවළදිලියි. ඒ නිහ 

ජනතහ ගම් අණ්ඩුගන් ඈේරන ගද්ේ වම්ඵ ගයිද කිඹරහ 

ප්රඛලසනඹක් තිගඵනහ. ගම් ඳහරකගඹෝ ඔක්ගකෝභ ඈන්ගන් 

ගකොම්ඳළනිකහයඹහ අයක්හ කයන්න කිඹන ්ක වරි ඳළවළදිලියි. ඒ 

නිහ භභ අඳහු කිඹනහ, ගම්ක ධනඳති ඳහරකගඹෝ සිමන ධනඳති 

අණ්ඩුක් කිඹරහ. ඒ නිහ ඒ වමුදහ ඳහවිච්ිත කයන්ගන් 

ජනතහග  අයක්හ  ගනොගයි. ඒ වමුදහ ඳහවිච්ිත කයන්ගන් 

කහග  අයක්හ  ද කිඹන ්ක ඳළවළදිලියි. ඒ නිහ කවුරු වරි 

වනහ නම්, "අයක්ක භහතභහංලඹ ගම් ප්රඛලසනඹ  භළදිවත් 

වුගණ් ආයි? අයක්ක ගේකම් හකච්ඡහක් කළ යගේ ආයි?" 

කිඹරහ ඒක ගත්ගයන්ගන් නළති ඵඵහරහ ගනොගයි ගන් ගම් යගට් 

ඈන්ගන්? අයක්ක භහතභහංලඹ භළදිවත් ගන්ගන්, දිසත්රිනක්කගේ 

ගද්ලඳහරන නහඹකගඹෝ ඈන්ගදද්දි අයක්ක ගේකම් රැසම ම් 

කළන්ගන් ධනඳති ගකොම්ඳළනි අයක්හ කයන්න; 

ගකොම්ඳළනිලින් රළගඵන ය දහන, යප්රඛහද අයක්හ කයන්නයි. 

අඳහු වනහ, ණ දුන්ගන් කවුද කිඹරහ. ඕක වන්න ගදඹක්ද? 

ණ දුන්ගන් කවුද? ගම් යගට් ත්රිනවිධ වමුදහ  ණ ගදන්ගන් කවුද? 

ගම් යගට් අයක්ක වමුදහ  ණ ගදන්ගන් කවුද? අයක්ක 

ගේකම්ද, ්ගවභ නළත්නම් ජනහධිඳතිද? ්ගවභ නළත්නම් 

 ග ෝඨහබඹ යහජඳක්ද? භහින්ද යහජඳක්ද? ්ක්ගකෝ ගම් 

ගදන්නහභ ගන්න ඕනෆ. නළත්නම් ්ක් ගකගනක් ගන්න ඕනෆ. 

ඕක අගේ වන්න ප්රඛලසනඹක් ගනොගයි. ඒ නිහ ගන් ගම් ිකනී 

භළරුභ    කිඹන්න ඕනෆ කවුද කිඹරහ අඳහු ළරින් ළගර් වන 

්ක භව ගභෝඩ ළඩක්. ඒක ගත්රුභක් නළති ළඩක්. ඳළවළදිලිභ 

ගම් ධනඳති අණ්ඩු, ධනඳති ඳහරකගඹෝ ගකොම්ඳළනිඹ අයක්හ 

කයන්න භළදිවත් නහ.  

 රු නිගඹෝජභ කථහනහඹකතුභනි, ඒ නිහ ද ිළ කිඹනහ, 

ගම් ප්රඛලසනඹ  වමුදහගන් භළදිවත් වුණු ්ක ළයදියි කිඹරහ. ගම් 

ඳහර්ලිගම්න්තුගේදී කිේහ, ශිභඹන්  ගඩි තඵපු ්ක ළයදියි 

කිඹරහ. භහධභ අඹතනර  ගඩි තඵපු ්ක ළයදියි,  ළහු ්ක 

ළයදියි කිඹනහ. නියහයුධ ිකනිසරකන්  ගඩි තඵපු ්ක,  වපු ්ක 

ළයදියි කිඹනහ. කහ  ගඩි තළබුත් ඒක ළයදියි. වමුදහ ගඩි 

තළබුත් ළයදියි. ගඳොලීසිඹ ගඩි තළබුත් ළයදියි. ගයොගන් 

චහනක  ගඩි තළබුගේ වමුදහද? නළවළ, ගඳොලීසිඹ. ආන් නි  

ගඩි තළබුගේ වමුදහද? නළවළ, ගඳොලීසිඹ. ඵය මු 

විලසවිදභහරගේ ශිභඹන්   ළහුගේ වමුදහද? නළවළ, ගඳොලීසිඹ. 

වගතො මුේගේදී  ළවළනුන් , ිළරිිකන් , දරුන්  ඳවය ිළ  ඳවය 

්ේර කගශේ වමුදහද? නළවළ, ගඳොලීසිඹ. ්ගවනම් ගම් වමුදහ 

ඈන්ගන් කහග  අයක්හ ද? ගම් ගඳොලීසිඹ ඈන්ගන් කහග  

අයක්හ ද? ්දහ ශියහනි ඵණ්ඩහයනහඹක භළතිනිඹග  

ගදෝහිමගඹෝ ඹ දගේදී භභ කිේහ, කහග  අයක්හ ද වමුදහ, 

කහග  අයක්හ ද ගඳොලීසිඹ, කහග  අයක්හ ද ධිකයණඹ, 

කහග  අයක්හ ද ගම් ඳහර්ලිගම්න්තු ඈන්ගන් කිඹරහ. 

ඳහර්ලිගම්න්තුගේ ඈදිරිඳත් කශ කථහ ඔක්ගකොභ ආහුහ නම්, ගම් 

යගට් බුද්ධිභත් ජනතහ  වරි ඳළවළදිලි ගත්රුම්  න්න පුළුන් 

ගම් ඔක්ගකොභ ඈන්ගන් ගම් යගට් ගකොම්ඳළනිකහයගඹෝ අයක්හ 

කයන්න, ධනඳතීන් අයක්හ කයන්න කිඹන ්ක. ඒක තභයි 

ගම්ග ොේරන් බහය  ත් ගකොන්්රවහත් ්ක. ඒ නිහ වෘදඹ 

හක්ෂිඹක් තිගඵන අණ්ඩුගේ ආභති ගකගනක්, විඳක්ගේ භන්ත්රී  

ගකගනක් ඈන්නහ නම්, ගභන්න ගම් කථහ කිඹන්න.  ගව  

්ක්ත් ජහතික ඳ්ෂකගේ අණ්ඩු අත්, ගම් කිඹහ ග න ගන 

අණ්ඩු වළදුණත්, ඒග ොේරන්  කයන්න ගන්ගන් ගම්ක 

ගනොගයිද කිඹන ප්රඛලසනඹ ඳ  වන්න තිගඵනහ. ිළ ගම්ක  

විරුද්ධ න්ගන් ගව  නිද්දහ නනීදන් ිළේගේ ්නගකො  වන 

ප්රඛලසන ඳත්තයඹ  ඊත්තය ගදන්න ඵළරි නිහද? නළවළ. 

නනීදන් ිළේගේ අහභ "ඊතුගර් ජනතහ භළරුහ, ඒ හග  

ගන්ද ඒ ග ොේගරෝ ගම් ඹත් භයන්ගන්" කිඹන හු ඳ   හු න 

නිහද? නළවළ. ගම් යගට් කවුරුන් ගවෝ -ඊතුගර් දකුගණ් සිංවර, 

ගදභශ, මුසලිම් ජහතිකගඹක් ගවෝ, ගභොන අ භක ගකගනක් ගවෝ, 

ශිභගඹක්, ග ොවිගඹක්, කම්කරුගක් ගවෝ- භළරුහ නම් ිළ 

ඒක  විරුද්ධ ගන්න ඕනෆ. ඒක  විරුද්ධ ගන්ගන් ගව  

නිද්දහ නනීදන් ිළේගේ ගවෝ කවුරු ගවෝ ්න නිහ ඒ ඹ  

ඊත්තය ඵඳින්න ඵළරි න නිහ ගනොගයි  රු නිගඹෝජභ 

කථහනහඹකතුභනි. ිළ දන්නහ, ඳ  භතකයි ගම් වමුදහ ඊතුගර් 

යුද්ධ කයන ගකො , භේම ඵළයේ  වන්න කිඹරහ ගද්ලඳහරන 

ඳක් කිේහ, නියහයුධ ිකනිසරක භයන්න කිඹරහ කිේහ, ඒහ  හුගර් 

දළම්භහ, ඵජේ දළම්භහ, කිරි ඵත් කෆහ. ්රවසතහදීන් කිඹරහ  වන 

ගකො , ඳහතහරගඹෝ කිඹරහ  වන ගකො , ්ගවභ නළත්නම් 

්රවසතහදී ගේඵේ වදරහ වමුදහගන් ගඳොලීසිගඹන්  වන ගකො  

ත්පුඩි  ළහුහ. ඒක දළන් ිළ ඈසයව  ආවිේරහ තිගඵනහ. දළන් 

සිංවරද, ගදභශද, මුසලිම්ද නළතු ිළ ඈසයව  ආවිේරහ 

තිගඵනහ. ඒ නිහ ිළ වනහ, ද ගම් ණ ගදන්ගන්, ගම් 

 වන්ගන් ගභොක ද කිඹරහ. ගම්  වන්ගන්, වමුදහ  ණ 

ගදන්ගන් සිංවරඹන් ගනුගන්ද? මුසලිම් ඹ  විරුද්ධ, ගදභශ 

ඹ  විරුද්ධ සිංවරඹන් අයක්හ කයන්නද? නළවළ. භභ 

ඈසගේරහ කිේහ හග  ගම් යගට් ගකොම්ඳළනිකහයගඹෝ අයක්හ 

කයන්නයි. 

ද ගම් ඳහර්ලිගම්න්තුගේදී රකසිේ ගප්රඛේභජඹන්ත ආභතිතුභහ වරි 

පරු කථහ මකක් කිේහ. ්තුභහ කිේහ, 1989 දීත් භළරුහ, ඈතහභ 

බඹහනක විධිඹ  භළරුහ, ඈේලීම් ඈේරන්ගන් නළතුත් භළරුහ 

කිඹරහ. ්තුභහග  කථහ පුයහභ ්තුභහ ගම් ඝහතනඹ 

හධහයණීකයණඹ කශහ. ්තුභහ ගම් යගට් හි පු ධභහඳන 

ආභතියගඹක්, ඳක්ඹක භව ගේකම් ගකගනක්. ්තුභහග  

කථහ අඳහු වන්න කිඹරහ භභ ගම් යගට් ජනතහග න් 

ඈේරනහ. ්තුභහ කිේගේ ගභොකක්ද? 1989 භයපු විධිඹ  

ගනොගයි භළරුගේ; 1989 දී ඈේලීම්ත් ගනොකයපු ිකනිසරක 

භළරුහ; දළන් ිළ තුය දීරහ තිගඵනහ; විදුලිඹ දීරහ තිගඵනහ; 

යුද්ධඹ දිනරහ තිගඵනහ; ඈතින් ගභොකක්ද කිඹන්ගන් කිඹරහ 

්තුභහ ආහුහ. අඳහු කයන්න වදන්ගන් ගභොකක්ද? ගම් ිකනී 

භළරුභ හධහයණීකයණඹ කයන්න වදනහ.  

දළන් තුය  ළන කථහ නළවළ. දළන් නශ ජරඹ ගදන්න ගඹෝජනහ 

කයනහ. ඒ ිකනිසරකන්  තිබුගණ් භ ත ජරඹ. ඳ  දළන් ගම් 

ප්රඛලසනඹ අගේ ළලිගේරිගේදී, යතුඳසරදී. නුයහධපුයගේ, ඊතුගර්, 
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ඳහර්ලිගම්න්තු 

ඊතුරු භළද තිගඵනහ භ ත ජරඹ ිළිතඵ ප්රඛලසනඹක්. 

ගකොම්ඳළනිකහයඹන්ග  වුභනහ නිහ විනහල ගච්ච භ ත 

ජරගේ ප්රඛලසනඹක් මුළු යගට්භ තිගඵනහ. ගව  නුයහධපුයගේ 

ිකනිසරක ඳහය  ඵළසගොත් ඒත් ගම් ඳහරකගඹෝ කයන්ගන් ඕක 

ගනොගයිද? ගව  ප්රඛහ ධන හිිකගඹක්, භහඳහරිකගඹක්, 

ගකොම්ඳළනිකහයගඹක් නිහ ිකනිසරක ඳහය  ඵළසගොත් ගම් 

ඳහරකගඹෝ කයන්ගන් ඒක ගනොගයිද? ඒ නිහ භ ත ජරඹ තිබුණු 

ඒ ිකනිසරකන්  නර ජරඹ ගනොගයි ඈේලුගේ;  මුදර  ජරඹ 

ගනොගයි ඈේලුගේ. ඒ නියි ඒ ග ොේගරෝ කිේගේ, "ගවේලීස වහ 

ිළ  ගනු" කිඹරහ. ඒ ිකනිසරකන්ග  වතවිතගේ යිතිඹ ඈේලුගේ. 

දළන් යිතිඹ ගනු  ගන ගදඹක් දීරහ තිගඵනහ. ්භ නිහ භභ 

ගම් අණ්ඩුගන් ඈේරන්ගන් නළවළ, ගම් ඳහරකඹන්ග න් 

ඈේරන්ගන් නළවළ, ඒ ිකනිසරකන්  යක ගදන්න, ගම්ක ගදන්න 

කිඹරහ. ්ගවභ ඈේරන්ගන් නළත්ගත් ආයි? ගම් ඳහරකඹන්  

්ගවභ විඳුම් ගදන්න ඵළවළ; ගදන්න වුභනහකුත් නළවළ. 

ගභොකද, ඒ ග ොේගරෝ ජනතහග  අණ්ඩු ගනොන නිහ. ගම් 

විඳුම් ඈේරන  නික් ඹත් ්ගවභ ඈේරන්ගන් නළවළ. ගභොකද, ඒ 

ග ොේගරෝ ජනතහ ගනුගන් ගඳනී සිමන්ගන් නළති නිහ. ද 

ිළ ්කක් කිඹනහ. රන්ත රගිඹන්න භළතිතුභනි, ඵළසිේ 

යහජඳක් භළතිතුභනි, පුළුන් නම් ගව  ජනතහ  යුක්තිඹ ඈටු 

කයන්න. වළඵළයි, ඳ  විලසහයි තමුන්නහන්ගේරහ, ළලිකඩ 

ඵන්ධනහ හයගේදී භයපු සියකරුන් ගනුගන් ඳත් කශ 

ගකොිකභ හග භ, ගම් බහගේදී කිඹළවුණු  ගඵොගවෝ ගකොිකන් 

හග භ ගම් ගකොිකගම් හර්තහ ගදන්නත් ග ොඩක් කේ ඹහවි 

කිඹරහ. රඵන භහගේ වරින් ප්රඛනහන්දු භන්ත්රී තුභහ  ගම්ක 

ගනුගන් ඊද්ගඝෝණඹ කයන්න රළගඵන්ගන් නළවළ. ත 

ඊද්ගඝෝණඹක් කිරීභ  කහයණඹක් අණ්ඩු වදහවි. ත ලුත් 

ප්රඛලසනඹක් වදයි; ලුත් ගඵෝරඹක් ්යි. ඒ නිහ ගම්ක ඈය 

ගන්ගන් නළවළ. 

භභ කිඹනහ, ගම් ඳහරකගඹෝ ඈන්ගන් ධනඳතිගඹෝ යකින්නයි 

කිඹරහ. ඒ නිහ ගදනහ නම් තුය දීඳේරහ ගනොිකරගේ. ගභොකද, 

ඒ භ ත ජරඹ විනහල කගශේ ිකනිසරක ගනොගයි. ඳහරකගඹෝ 

ගනු ගන් ය ගකොම්ඳළනිකහයගඹෝ තභයි ඒහ විනහල කගශේ. 

යුක්තිඹ ඈස  කයන්න පුළුන් නම් තුය නිකම් ගදන්න ඕනෆ. ඒ 

නිහ ඒ ගකොම්ඳළනිර  ත්ළේ ේරපු ඳහරකගඹෝ ඒක    

කිඹන්න ඕනෆ.  ් ගවභ ගනොදුන්ගනොත් ගභොකද ගන්ගන්?  රු 

නිගඹෝජභ කථහනහඹකතුභනි, ්ගවභ ගනොදුන්ගනොත් ඒ 

ජනතහග  ය රඹ ඈදිරිඹ ත් තිගේවි. ඒක ගවේලීස ගනිග්රKොස 

අඹතනඹ  විතයක් ගනොගයි, ගම් ධනඳති ඳහරනඹ භ විරුද්ධ 

තිගේවි;  ඒ ගකොම්ඳළනිර භ විරුද්ධ තිගේවි. ඒ නිහ ිළ 

ජනතහග න් වනහ, දළන් තමුන්නහන්ගේරහ වලුන් හග  

ඈන්නහද? ්ගවභ නළත්නම් නළඟි රහ ගම්ක  විරුද්ධ  න් 

කයනහද කිඹරහ. භග  කථහ න් කයන්න ගරහ ආවිේරහ 

තිගඵන නිහ ඒ ගනුගන් ලිඹළවුණු කවිඹකුත් කිඹරහ කථහ 

න් කයනහ. 

 නවයක් නවයක් පුයහ වි දුන භිකගේ 

 ගේ ඳහ කිරි ඳහ වි ගරහ ව ගරහ 

 භළුක් භළුක් පුයහ භේ ිළගදන ිළන් බිගම් 

 නිගදොසකම් භයහග න හදුකහයඹ භළදින් 

 ඊණ්ඩඹක් යජ ගරහ 

 

 තුය ඊේඳත් ඳහ ගිනි තිඹහ 

 බින්දුක යිතිඹත් නළති ගරහ 

 ගනොදුටු ගේ මුනිතභ රැකපු ඊන් 

 ළභ  දළන් දි න්න  ගරහ 

 වේකභ ආතුගශන්භ ඊගුේරහ 

 තය දි බහ ගඹන් ගයේරහ 

 දිනන තුරු දණින් ගනොභ ළග ේරහ 

 ිකනිස ගේ භස බුදින හි කිරුළු 

 සිවරකනුත් භෙ ඳහ ඳේරහ 

ගම් දුස  ඳහරනඹ කදහත් ජනතහ ගනුගන් ගඳනී 

ඈන්ගන් නළවළ; ගකොම්ඳළනිකහයයින් ප්රඛහ ධන හිිකඹන් ගනුගනුයි 

ගඳනී ඈන්ගන්. ගම් ඳහරකගඹෝ ඒ වමුදහ ගභගවඹන්ගන්, ඒ 

වමුදහ  ණ ගදන්ගන්, ඒ ්රවසතහදි ළඩ කයන්ගන් ජනතහ  

විරුද්ධයි. ඒ  ළන පුදුභ ගන්න ගදඹක් නළවළ. ඒක  ්ගයහි 

ය ර කයන්න ංවිධහනඹ ගන්නඹ කිඹහ භභ ඒ පීඩිත ජනතහ 

සිඹලු ගදනහග න් ඈේරහ සිමනහ. ගඵොගවොභ සතුතියි. 

 
[.බහ. 6.37] 

 
 රු රන්ත රගිඹන්න භවතහ (ඈදිකිරීම්, ඈංජිගන්රු 

ගේහ, නිහ වහ ගඳොදු ඳවරකකම් නිගඹෝජභ භහතභතුභහ) 
(ண்புகு யசந்ெ அயகலன்ன - நர்ை, தபமல் 

தசமலகள், வீடமப்பு, தபதுலசெகள் பெ அமச்சர்) 

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna - Deputy Minister of 

Construction, Engineering Services, Housing and Common 

Amenities) 

 රු නිගඹෝජභ කථහනහඹකතුභනි, විඳක්ගේ ප්රඛධහන 

ංවිධහඹක ගජෝන් භයතුං  භළතිතුභහ යතුඳසර සිද්ධිඹ මුේ කය 

ග න ඈදිරිඳත් කය තිගඵන බහ කේ තළබීගම් ගඹෝජනහ 

ම්ඵන්ධගඹන් ගම් න වි  අණ්ඩු ඳක්ගේත් විඳක්ගේත් 

භන්ත්රී රු ගඵොගවෝ ගදගනක් කරුණු කහයණහ ඈදිරිඳත් කශහ. 

විඳක් ගේ භන්ත්රී රු  ණනහක් විඳක්ඹ නිගඹෝජනඹ කයිකන් 

හග භ  ම්ඳව දිසත්රිනක්කඹ නිගඹෝජනඹ කයිකන් කරුණු ඈදිරිඳත් 

කශහ. භ  කිඹන්න කන හටුයි, ඒ සිද්ධිඹ ිළිතඵ නිසි 

ගඵෝධඹකින් ගතොයයි ඒ කරුණු ඈදිරිඳත් කගශේ. ්තුභන්රහ 

ඈදිරිඳත් කගශේ තභ කරුණු ගනොගයි  කිඹන ්ක මුලින්භ භභ 

ගම්  රු බහ  කිඹනහ.  

ඒ සිද්ධිගඹන් ිකඹ ගිඹ ඹ ගනුගනුත්, තුහර වුණු ඹ 

ගනුගනුත් ගේ ගලෝකඹ ඳශ කයනහ. ව  ගඳයත් ගම් 

බහගේදී ඔවුන් ගනුගන් ගේ ගලෝකඹ ඳශ කශහ. විඳක්ගේ 

භන්ත්රී තුභන්රහ ඈදිරිඳත් කශ කරුණු ංක්ෂිේත  ත්ගතොත් ්යින් 

කිඹන්ගන්, ඹම්කිසි අකහයඹක ඊද්ගඝෝණඹක් තිබුණහ, 

ඊද්ගඝෝණඹ කශ නිහභ ඒ ඹ  විනහල කිරීගම් යමුණක් ආතු 

අණ්ඩු ගඳොලීසිඹ ඹරහ, වමුදහ ඹරහ දවේ කහර ගේ ගම් 

ඹ  ගඩි තිඹරහ ගවෝ ගම් ඹ ගභතළනින් යින් කයන්න කිඹහ 

නිගඹෝ ඹක් රඵහ දී තිගඵනහඹ කිඹන ්කයි. වමුදහ  ණ 

දුන්ගන් කවුද කිඹහ ෆභ ගකගනක්භ හග  ප්රඛලසන කශහ. ගේ 

යගට් නීතිඹ නු ඕනෆභ දිසත්රිනක්කඹක දිහඳතියඹහ   පුළුන් 

ගඳොලීසිඹ  වහඹ ම භ වහ වමුදහ කළන්න. ඒක ගම් යගට් 

නීතිඹ. ඒ හග භ ගජභසඨ ගඳොලිස ධිකහරියඹකු  පුළුන් 

ගඳොලිසඳතිතුභහ භඟින් වමුදහ  කළන්න.   ම්ඳව දිසත්රිනක්කගේ 

ගදොම්ගේ ගඳොලීසිඹ ම්ඵන්ධ ආති වුණු සිද්ධිගේදී, කටුනහඹක 

සිද්ධිගේදී, ඒ හග භ කිරිේරර සිද්ධිගේදී -කිරිේරර ඹම් 

සිද්ධිඹක් ආති වුණහ- ප්රඛගද්ලගේ ජනතහග  හභඹ, ඒ ඹග  

අයක්හ ළරන්භ ගඳොලීසිඹ  කයන්න ඵළරි වුණහභ වමුදහගේ 

වහඹ රඵහ  ත්තහ.  යගට් ඳතින නීතිඹ නු ඒ අකහයගඹන්භ 

තභයි ගම් තත්ත්ඹ ආති වුගණ්. ඒ නු ගඳොලීසිගේ ඈේලීභ ඳරිදි 

තභයි වමුදහ ්භ සථහනඹ  ඳළිකණිගේ.  

ගම් සිද්ධිඹ  දහශ  කර්භහන්තලහරහගන් ිළ  න ඳද්රෝභ 

නිහ ජරඹ ිළරිසිදු ම භක් ිළිතඵ ප්රඛලසනඹක් මුේ කය ග න 

මුලින්භ  විගයෝධතහක් ආති වුණහ. තුන් න ඳහර්ලසඹක් ිළිතඵ 

අණ්ඩු කරුණු ඈදිරිඳත් කයනහ කිඹහ විඳක් ඹ කිේහ. ඒක 

537 538 

[ රු ජිත් කුභහය භවතහ] 



2013 ග ෝසතු 21 

ආත්ත. නළදුන් මු ව    ම්භහනර ජනතහ, ගේ 

ඳහක්ෂිකඹන්, ඳ  ඡන්දඹ දුන් ජනතහ ආතළම් සථහර 

ගනොභෙ ඹන අකහයඹ  ළරැදි ගතොයතුරු ඔවුන් භත ඳ හ 

තිගඵනහ. ඒ නිහභ ඒ ඹග  සිත් තුශ ිළරිසිදු ජරඹ ිළිතඵ 

භතහදඹක් ඳතින ඵ ද ිළ ිළිත ත යුතුයි. ඒ නිහ ඒ ඹ 

හධහයණ අකහයඹ  විගයෝධතහක  ඈදිරිඳත් වුණහ. ඒ ඹග  

විගයෝධතහ  ආහුම්කන් දීරහ ඒ ඹ  හධහයණ විඳුම් රඵහ දීභ  

ගේ යුතුකභක් හග භ  කීභක්. ති රු ජනහධිඳතිතුභහග  

නහඹකත්ගඹන් ගේ දිසත්රිනක් නහඹක  රු ඵළසිේ යහජඳක් 

ආභතිතුභහග  නහඹකත්ගඹන් ිළ සිඹලු ගදනහභ ්ක්කහරක ගරහ 

නළදුන් මු ව ඒ   ප්රඛගද්ලගේ ජනතහ  ගම් ප්රඛලසනඹ වහ 

සථියහය විඳුම් රඵහ දීභ  නිහර්ඹගඹන්භ ක යුතු කයනහ 

කිඹන ්ක ඈතහභත්භ  කීභකින් යුතු වන් කයන්න ඕනෆ.  

 රු නිගඹෝජභ කථහනහඹකතුභනි, ගම් ප්රඛලසනඹ ආති වුගණ් 

ගකොගවොභද? ගේ  රු යණ ගුණර්ධන නිගඹෝජභ භහතභතුභහ 

වන් කශහ හග  ඒ කර්භහන්තලහරහගේ 110ගදගනකු -ජනතහ 

විමුක්ති ගඳයමුණ  ම්ඵන්ධ ඹ- යසහගන් ඈත් කයරහ 

තිගඵනහ. ඒ ඹ ව  ගඳය භහ  ණනහක ඈන් ඒ 

කර්භහන්තලහරහ ඈදිරිිළ  විගයෝධතහ ඳළළත් යහ. විගයෝධතහ 

ඳත්රහ ඒ කර්භහන්තලහරහ  විරුද්ධ විවිධ ක්රිෂඹහ භහර්  

 ත්තහ; විවිධ ක යුතු කශහ. ්භ නිහ ගම් විගයෝධතහකරුන් තය 

ඒ ඹග  ඌජු ඵරඳෆභක් තිබුණහ. ගභහිදී  ජනතහ විමුක්ති 

ගඳයමුණ ඳභණක් ගනොගයි, ්ක්ත් ජහතික ඳක්ඹත් 

ගද්ලඳහරන ලගඹන් දුය දි  හිතන්ගන් නළති ක යුතු කශහ. ගම් 

සිද්ධිඹ ගන්න දින ගදකක  ගඳය රෑ 11.00  ළලිගේරිඹ 

ගඳොලිසිගඹන් ්ක්ත් ජහතික ඳක්ගේ ප්රඛහගද්ශීඹ බහ  

භන්ත්රී යඹකු  තත් 12ගදනකු ්ක්ක ත් ඩංගු   ත්තහ. ඒක  

ගවේතු ගභොකක්ද? ඔහු රෑ 11.00  හවනඹක loudspeakers 

ඵළග න, ගම් ඊද්ගඝෝණඹ  වබහගි ගන්න කිඹරහ ප්රඛචහයඹ 

කශහ. ඒ නිහ ්ක්ත් ජහතික ඳක්ගේ ඒ ප්රඛහගද්ශීඹ බහ  

භන්ත්රී යඹහ ත් ඩංගු   ත්තහ. ්ක්ත් ජහතික ඳක්ගේ 

ප්රඛහගද්ශීඹ බහ  භන්ත්රී රුන් තභයි ඒ ප්රඛගද්ලගේ ඳන්ේර  

ගිහිේරහ, වහමුදුරුරුන් බිඹ ද්දරහ "්ක්කහරක ගන්න" කිඹරහ 

ඵගරන් ඝණ් හය  ළහුගේ. ්භ නිහ විගලේගඹන් තුන්ළනි 

ඵරගේ ඹක් කිඹන ්ක ිළිතඵ ඳළවළදිලි කරුණු ඈදිරිඳත් 

කයන්න ඳ  නිහර්ඹගඹන් පුළුන් කිඹන ්ක ගඵොගවොභ 

ඳළවළදිලි ඳ කිඹන්න ඕනෆ. ඒ හග භ ිළ කිඹන්න ඕනෆ 

්ක්ත් ජහතික ඳක්ගේ ඵරගේ  -ඒ ඹ- ගම් තයම් ඳයහධර  

ම්ඵන්ධතහක් දළක් යගේ නළවළ කිඹහ. නමුත් ඒ ඹ අණ්ඩු  

විගයෝධී ක යුතු කශ යුතුඹ කිඹන ගච්තනහ ඊඩ ඒ 

ඊද්ගඝෝණඹ  ම්ඵන්ධ වුණහ; ඳහයර කහඳට් ිළච්චුහ. ඒ 

හග භ, රක්  ණනක් විඹදම් කයරහ ගේ  රු ඵළසිේ යහජඳක් 

ආභතිතුභහ ඳ  රඵහ දීපු දහඹහදඹක්  ය ළලිගේරිඹ ගඳොශ ඒ 

ඊද්ගඝෝණඹ ඳත්පු ගරහගේ විනහල කශහ.  

 රු නිගඹෝජභ කථහනහඹකතුභනි, 100ක් සිමගඹොත්, 

විනහලඹක් කයන්න ්යින් ්ක්ගකනකු ආති කිඹන ්ක ිළ 

දන්නහ. කටුනහඹක ගුන් ගතොටුගඳොශ   වන්න අගේ 

10ගදනහයි. 1,000ක් 2,000ක් සිමඹත් ඒ තය විනහලකහරි 

්ක්ගකනකු ගදගදනකු සිමගඹොත් කඩහකේඳේකහරි ක්රිෂඹහක් 

කයන්න ඒ විනහලකහරි ්ක්ගකනහ ගදගදනහ ගවොග ෝභ ආති 

කිඹරහයි භහ හිතන්ගන්. ගම්  ළන යවස ඔත්තු ගේහලින් හර්තහ 

වුණහ. ද YouTube ්ක  ගිහින් 'යතුඳසර' කිඹරහ  යිේ කශහභ 

ඵරහ න්න පුළුන් ගේවි, "ගභතළන 1989 කහරගේ භීණ භගේ 

්රවසතහදි ක්රිෂඹහර  ම්ඵන්ධ වුණු කීඳගදගනක් ආවිේරහ 

ඈන්නහ කිඹරහ ඳ  ගතොයතුරු රළබිරහ තිගඵනහ. ඒ නු ගඩි 

තළබීම් ඳහ සිද්ධ ගේවි. ්භ නිහ ගභතළනින් නික්භ ඹන්න." 

කිඹරහ වකහය ගඳොලිස ධිකහරියඹහ ගිහිේරහ ජනතහ  කිඹහ 

තිගඵන ඵ. 28ළනි දහයි ්තුභහ ගභගේ කිඹහ තිගඵන්ගන්. ්තුභහ 

ක  චනගඹන්භ ඒ ප්රඛකහලඹ කයනහ. ද YouTube ්ක  

ගිගඹොත් ්ඹ ඵරහ න්න පුළුන්කභ රළගේවි. ගභන්න ගම් 

අකහයගඹන් ඵරගේ ඹක් ඒ තුශ ක්රිෂඹහත්භක වුණහ. මුලින්භ, 

කර්භහන්තලහරහ වන්න කිඹරහ ඈේලුහ; තහකහලික ජරඹ 

ඈේලුහ. ගම් සිඹලු විඳුම් රඵහ දුන්නහ. ඒ විඳුම් රඵහ දුන් 

ඳණිවුඩඹ  කිඹන්න තභයි  ්තළන  ගිගේ. ඒ ඳණිවුඩඹ කිඹන්න 

ගිඹහ  ඳසගේ ඒ සහවන් වන්ගේ ආතුළු විලහර ිළරික් ඹන්න 

ගිඹහ.  

 රු ගජෝන් භයතුං  භන්ත්රී තුභනි, භභ ඔඵතුභහග න් 

ආහුගොත්, "ගම් ගඩි තළබීභ සිද්ධ වුගණ් කීඹ ද?" කිඹරහ, 

ඔඵතුභහ කිඹහවි, දවේ තභයි ගම්ක සිද්ධ ගරහ තිගඵන්ගන් 

කිඹරහ. ඔඵතුභහත් ආත්ත කථහ වරිඹ  දන්ගන් නළවළ. ගම් 

සිද්ධිඹ ගරහ තිගඵන්ගන් දවේ කහරගේ ගනොගයි. කළුය 

ළටීග න ්න ගකො  තභයි ගම් සිද්ධිඹ වුගණ්. ය ඹ ිළ  ගරහ 

ගිඹහ  ඳසගේ විගලේගඹන් වමුදහ ව  ගඳොලිසිඹ සිම ප්රඛගද්ලඹ  

ගඳපේ ගඵෝම්ඵ ව ්ළනි ගද්ලින්  වන්න ඳ න්  ත්තහ. ගම්ක 

තභයි තභ ලගඹන් සිද්ධ වුගණ්. යහත්රින කහරඹ නිහ ්ළනි 

අකහයගේ ගඩි තළබීභක් නිහර්ඹගඹන්භ සිද්ධ වුණහ. 

කඩහකේඳේකහරින්ග  ගභළනි අකහයගේ ක්රිෂඹහක් නිහ තභයි 

ගභළනි හනහන්ත සිද්ධිඹක් ආති වුගණ්. කවුරුත් ඒක 

ආවළ  දළක්ගක් නළවළ. ද ගන කේ ඳ  කිඹන්න පුළුන්කභක් 

නළවළ, යුද වමුදහද, ගඳොලීසිඹ ද, ්ගවභ නළත්නම් ගනත් 

කවුරුත්ද ගඩි තළබුගේ කිඹන ්ක ිළිතඵ. ගම් යගට් නීතිඹ  

නු ධිකයණඹ භඟින් ඒ ඳරීක්ණ ක යුතු ද න වි  

ඳළළත්ගනහ. ගම් ප්රඛලසනඹ වහ ළඵෆ ගර විඳුම් 

ගොඹහ ළනීභ  ලභ නම්   කි යුතු ඹ විධිඹ  කයන්න 

තිගඵන්ගන් ්තළන තිබුණු bullets ග නළේරහ ඳහර්ලිගම්න්තු  

ගඳන්න ්ක ගනොගයි.  රු නිගඹෝජභ කථහනහඹකතුභනි, භභ 

ඔඵතුභහග න් ඈේලීභක් කයනහ, ඒ ිළිතඵ ද ප්රඛකහලඹක් 

කයන්න කිඹරහ. විගලේගඹන් ජිත් භහන්නේගඳරුභ භන්ත්රී තුභහ, 

ඒ ගරහගේ ගඩි තඵපු 'බුරට්' ්කක් ග නළේරහ ගම්  රු 

බහ   ගඳන්නුහ.        

ඒක විගලේගඹන්භ ධිකයණඹ  ඈදිරිඳත් කශ යුතු කරුණක්. 

 
නිගඹෝජභ කථහනහඹකතුභහ 
(பெச் சபநகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

 රු නිගඹෝජභ ආභතිතුභනි,  රු භන්ත්රී තුභහ විසින් ඳළවළදිලි 

ප්රඛකහල කය තිගඵනහ, ්තුභහ ගඳන්හ තිගඵන්ගන් bullet ්කක් 

ගනොගයි, ඳෆන් ගකොපුක් කිඹහ. 

 
 රු රන්ත රගිඹන්න භවතහ 
(ண்புகு யசந்ெ அயகலன்ன) 

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 

 රු නිගඹෝජභ කථහනහඹකතුභනි, ඔඵතුභහ  ගඵොගවොභ 

සතුතියි.  

ඒක තභයි කිඹන්ගන්.[ඵහධහ කිරීම්] ්තුභහ ගම්  රු බහ 

ගනොභෙ ආරිඹහ. තුය ගඵෝතරඹයි, bullet ්කයි  කිඹරහ 

ගඳන්නුගේ.  ් තුභහ ඒක ගඵොගවොභ  ඳළවළදිලි කිේහ. ගභළනි 

කරුණු තභයි ෆභ සථහකභ නිහර්ඹගඹන්භ තිගඵන්ගන්. 

[ඵහධහ කිරීභක්] ්තුභහ කිේගේ, ඳේලිගේ තිබුණු ්කක් කිඹරහ; 

ඊණ්ඩඹක් කිඹරහ. ්තුභහ තනිකයභ ගඵොරුක් කිේගේ.  රු 

නිගඹෝජභ කථහනහඹකතුභනි, ඔඵතුභහ ඒක කිේ ්ක  ළන භහ 

විගලේගඹන්භ සතුතින්ත නහ. වළන්හඩ් හර්තහගන් ඒ 

කරුණත් ඈත් කයන්න කිඹරහ භහ ඈතහභත් කහරුණික 

ඔඵතුභහග න් ඈේලීභක් කයනහ.  

දළන් වනහ, ගඩි තිඹන්න ණ දුන්ගන් කවුද කිඹරහ. ිළ 

ඳළවළදිලි වන් කශහ, යුද වමුදහ ්තළන  ගිඹහ;  ගඳොලීසිඹද, 
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ඳහර්ලිගම්න්තු 

යුද වමුදහද, ගන කවුරුත් ගඩි තළබුහද කිඹරහ ද න තුරු 

තභ වරිඹ  කිඹන්න පුළුන්කභක් නළවළ කිඹහ. ධිකයණඹ 

තුිතන් තභයි ඒ තීන්දු, තීයණඹ නිහර්ඹගඹන්භ ්න්ගන්. 

ධිකයණගඹන් ඒ තීන්දු රළබුණහ  ඳසගේ යජඹ 

නිහර්ඹගඹන්භ   කීභක් ආති දහශ ළරැදිකරුන්  විරුද්ධ 

ක යුතු කයනහ. ද ගම් ඹ ඊත්හව කයනහ, company ්ක  

විවිධහකහයගඹන් වගඹෝ ඹ රඵහ ගදන්න වමුදහ ග  නළේරහ 

ගඩි තිඹන්න, ඒ ඹ භයන්න ණ දුන්නහ කිඹරහ කිඹන්න. 

්ගවභ කිඹන්න පුළුන්කභක් නළවළ. ිළ ඊදහවයණඹක් විධිඹ  

 ත්ගතොත්, යජිේ  හන්ධි  භළතිතුභහ  ්දහ නහවික වමුදහ බ ඹහ 

ප්රඛවහයඹක් ්ේර කශහ. ඒ ගරහගේ  කවුරුත් ආහුගේ නළවළ, යජිේ 

 හන්ධි   වන්න ණ දුන්ගන් ජනහධිඳතිතුභහද කිඹරහ. ්ගවභ 

කිඹන්න පුළුන්කභක් නළවළ. ගේනහධි නහඹකඹහ විධිඹ  වමුදහ  

ණ ගදනහ. අයක්ක ගේකම්තුභහ ණ ගදයි. යුද වමුදහඳතිරු 

ණ ගදයි. යුද්ධඹ  ඹන්න කිඹරහ කිඹයි. ඒ ඹ ගිහිේරහ නීතිඹ  

නු ක යුතු කයන්න පුළුන්. ඹම් කිසි අකහයඹකින් නීතිඹ  

ඳ වළනි  ක යුතු කගශොත්, නීතිඹ  ඳ වළනි ක යුතු කිරීභ ය 

ණ දීභ  භහන කයන්න ඊත්හව කයන්න ්ඳහ. ඒක ගඵොශ 

තර්කඹක්. ්ගවභ නම් ්දහ යජිේ  හන්ධි   වන්නත් ණ දීරහ 

තිගඵන්ගන් ගේ.අර්. ජඹර්ධන ජනහධිඳතිතුභහ ගන්. ඒ නිහ 

කරුණහකයරහ ගභළනි ගඵොශ තර්ක ඈදිරිඳත් කයන්න ්ඳහ. ද 

ගේ යගට් ඈන්ගන් බුද්ධිභත් ජනතහක්. ්දහ ගේ යගට් ඳහේ 

ශමුන්  ක්රී ඩහ තය ඹක  ඹන්න පුළුන්කභක් තිබුගණ් නළවළ. 

විගලේගඹන්භ ති රු ජනහධිඳතිතුභහ ප්රඛමුඛ්ය ගම් යජඹ ්ළනි ිකනී 

භළරුම් නතය කශ අණ්ඩුක්. ්භ නිහ ිළ ගභොනභ 

අකහයඹක ත් ්ළනි ිකනී භළරීම් ගවෝ හිතහ භතහ ජනතහ භළරීම්, 

පීඩහ කිරීම් නුභත කයන්ගන් නළවළ. ිළ ඈදිරිඹ ත් ඒහ නුභත 

කයන්ගන්ත් නළවළ කිඹන ්ක ගඵොගවොභ ඳළවළදිලි කිඹන්න ඕනෆ.  

ගේ ගජෝන් භයතුං  භන්ත්රී තුභහ වන් කශහ, ගම් කරුණ 

වහ යජගේ   කි යුතු ගද්ලඳහරනනඹන් ම්ඵන්ධ වුගණ් 

නළවළ කිඹරහ.  ජූලි භහගේ 16ළනි දහ තභයි ගම් සිද්ධිඹ මුලින්භ 

ිළ  දළන  න්න රළබුගණ්.  දිසත්රිනක් නහඹකතුභහ ත්, ඳ ත්, 

කිසිදු භව ජන නිගඹෝජිතගඹකු ත් ඒ ිළිතඵ කවුරුත් ලිඛිත 

දළනුම් දීභක් කය තිබුගණ් නළවළ. නමුත් ඳ   ඒ සිද්ධිඹ දළන  න්න 

රළබුණ  භන් ිළ ඒක  ම්ඵන්ධ වුණහ. ්දහ ඈන් ද දක්හභ ිළ 

ඒ සිද්ධිඹ තුශ   කීභකින් යුතු ක යුතු කශහ. ිළ ක යුතු කගශේ 

company ්ක ඳළත්ගත්ත් ්ක ඳළත්තකත් ඈරහ ගනොගයි. 

ළඵෆ ගරභ ඒ ප්රඛලසනඹ වහ සථියහය විඳුම් රඵහ දිඹ යුතුයි 

කිඹන තළන ඈ ග න  තභයි ිළ ක යුතු කගශේ. 

 
 රු ගජෝන් භයතුං  භවතහ 
(ண்புகு தஜன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
 ම්හසින් කිඹන්ගන් තමුන්නහන්ගේරහ ඳළත්ත ඳශහගත් අගේ 

නළවළ කිඹරහයි. 

 
 රු රන්ත රගිඹන්න භවතහ 
(ண்புகு யசந்ெ அயகலன்ன) 

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 

ඔඵතුභහත්  ම්ඳව දිසත්රිනක්කගේ භන්ත්රී යගඹක්. ඡන්ද  න්න 

විතයයි ඒ ඳශහත  ්න්ගන්. [ඵහධහ කිරීභක්] දළන් ඒක තභයි 

කිඹන්ගන්.  

 
 රු ගජෝන් භයතුං  භවතහ 
(ண்புகு தஜன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
භග  ඳදිංිතඹ ගන දිවහක.  

 රු රන්ත රගිඹන්න භවතහ 
(ண்புகு யசந்ெ அயகலன்ன) 

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 

ඔේ. ඳදිංිතඹ ගන දිවහක. ඡන්දඹ ඈේරන ගකො  ්නහ. 

[ඵහධහ කිරීභක්]  

ිළ ජූලි භහගේ 16ළනි දහ ඈරහභ ඒ  ම්ර  ගිඹහ. ිළ 

රැසම ම් ඳළළත් යහ. ජනතහ දළනුත් කශහ. ිළ 

විගයෝධතහකරුන්  ලිඛිත ගම් කරුණු ඈදිරිඳත් කශහ. 

දිසත්රිනක්කගේ නහඹකතුභහ, ගේ ඳණ්ඩු ඵණ්ඩහයනහඹක නිගඹෝජභ 

ආභතිතුභහ, ගේ ප්රඛහගද්ශීඹ බහගේ බහඳතිරු ගදගදනහ, 

භන්ත්රී රුන් ආතුළු ිළ සිඹලුභ ගදනහ ඒ සිද්ධිඹ අයම්බ  ය දගේ 

ඈන් ගම් දක්හභත් ඒ ප්රඛලසනඹ ගනුගන් ගඳනී සිමඹහ. ඒ 

ප්රඛලසනඹ ම්පර්ණගඹන් නියහකයණඹ කයනතහක් ඈදිරිඹ ත් ිළ ඒ 

ප්රඛලසනඹත් ්ක්ක ඈන්නහ.  

ජනතහග  ඳළත්ගත් ඈරහ ිළ ඒ ප්රඛලසනඹ වහ විඳුම් රඵහ 

ගදනහඹ කිඹන ්ක ගඵොගවොභ ඳළවළදිලි වන් කයන්න  

ඕනෆ. 

 රු නිගඹෝජභ කථහනහඹකතුභනි, ඒ හග භ ඊහවිඹ තීන්දු 

කේ දළම්භහ කිඹරහ කිේහ. ඔඵතුභන්රහ ගම්  ිළිතඵ දන්ගන් 

නළවළ. කලින් ගඳොලීසිඹ විසින් ඊහවිඹ   ගම් ිළිතඵ  කරුණු 

ඈදිරිඳත් කශහ. ඈදිරිඳත් කශහභ ඊහවිඹ  කිේහ, ්ගවභ වන්න 

පුළුන්කභක් නළවළ, හර්තහ කළන්න ඕනෆ කිඹරහ. ඒ නු 

විගයෝධතහකරුන්  කිේහ ඳළිකණිලි වතයක් ඈදිරිඳත් කයන්න 

කිඹරහ. ඳළිකණිලි වතයක්  වන් කය ග න ඊහවිඹ  දළම්භහ. ඉ  

ඳසගේ ඒ ඳළිකණිලිකරුගෝ ඒහ ඈේරහ ස කය  ත්තහ. ඒ 

ඳළිකණිලිකරුගෝ ඊගද් දහපු ඳළිකණිලි වළන්දෆගේ ඈේරහ ස කය 

 ත්තහ. ්භ නිහ තභයි විගලේගඹන්භ ්ළනි තත්ත්ඹක් ආති 

වුගණ්.  

 
 රු ගජෝන් භයතුං  භවතහ 
(ண்புகு தஜன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 

වමුදහගන්, ගඳොලීසිගඹන්  තර්ජනඹ කශහභ ඵඹයි.  

 
 රු රන්ත රගිඹන්න භවතහ 
(ண்புகு யசந்ெ அயகலன்ன) 

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 

 රු භන්ත්රී තුභනි, ඔඵතුභහ ගඳොලිස  ආභති කහරගේ කයපු ඒහ 

දළන් කයන්න හිතන්න ්ඳහ. [ඵහධහ කිරීම්] කරුණහකය ඒහ 

ව න්න ්ඳහ. ඔඵතුභහ ගඳොලිසිඹ බහය ආභති කහරගේ කයපු 

ගද්ේ දළන් කයන්ගන් නළවළ. ඒ නිහ ඒ හග  ගද්ේ ව න්න 

්ඳහ.  

 රු නිගඹෝජභ කථහනහඹකතුභනි, ඒ හග භ  රු ජිත් 

භහන්නේගඳරුභ භන්ත්රී තුභහ වන් කශහ, 2011දී ජර ම්ඳත් 

භණ්ඩරගඹන් යතුඳසර ප්රඛගද්ලගේ ජරඹ ිළිතඵ හර්තහක් 

ඈදිරිඳත් කය තිගඵනහ කිඹරහ. යතුඳසර ප්රඛගද්ලගේ ඳභණක් 

ගනොගයි, මුළු යගට්භ -ගතත් කරහඳඹ තුශභ- ජරඹ ිළිතඵ 

හර්තහක් ඈදිරිඳත් කය තිගඵනහ. ඒ නිහ ්තුභහ ඈදිරිඳත් කගශේ 

ළයදි ව ත කරුණක්. යතුඳසර ප්රඛගද්ලඹ ම්ඵන්ධගඹන් 

ඳභණක් ගනොගයි  ඒ කරුණු  ඈදිරිඳත් කගශේ.  

 රු නිගඹෝජභ කථහනහඹකතුභනි, ඒ හග භ  ්තුභහ වන් 

කශහ තුය ගදන්ගන් කඩත  ළංකිගඹන්, නමුත් යතුඳසර  

ප්රඛගද්ලඹ තයභක් ඊයි  කිඹරහ. තුය ගදන්ගන් ගකොගවන්ද, කින්ද  

භන්ද කිඹන ්ක කහ ත් දහශ නළවළ.  ිළරිසිදු නශ ජරඹ රඵහ 

 ළනීභ  තභයි ජනතහ ඵරහගඳොගයොත්තු න්ගන්. ්භ නිහ ිළ 

541 542 

[ රු රන්ත රගිඹන්න භවතහ] 
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  කීභකින් යුතු කිඹනහ,  කඩතින් වරි, බිඹ ිකන් වරි, 

ගකොගවන් වරි ඒ ප්රඛගද්ල වහ නශ ජරඹ රඵහ ගදන ඵ. ති රු 

ජනහධිඳතිතුභහග  නහඹකත්ඹ ඹ ගත්, ්තුභහග  ඊඳගදස ඳරිදි 

නිහර්ඹගඹන්භ ජරඹ රඵහ දීභ  ිළ ක යුතු කයනහ. [ඵහධහ 

කිරීම්] ඔඵතුභහ  ඔච්චයභ වුභනහක් තිගඵනහ නම් ඔඵතුභහග  

විභධභ ත යමුදගේ රුිළඹේ රක් ඳනව ගදන්න. භග  රක් 

ඳනවත් ගදන්නම්. [ඵහධහ කිරීභක්] 

වරි, භග  රක් ඳනවත් ගදන්නම්.  

 
 රු ගජෝන් භයතුං  භවතහ 
(ண்புகு தஜன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 

අණ්ඩු කයන ළයදිර  ගේ රක් ඳනව ගදන්න ඕනෆ 

නළවළ. 

 
 රු භන්ත්රී යගඹක් 
(ண்புகு உரப்பனர் எருலர்) 

(An Hon. Member) 

ඳනව  ඳනව. 

 
 රු ේවහේ ඒ.්ච්.්ම්. සර් භවතහ 
(ண்புகு அல்ஹஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

ඔන්න ිමගඹෝ ඹ. 

 
 රු රන්ත රගිඹන්න භවතහ 
(ண்புகு யசந்ெ அயகலன்ன) 

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 

ඔඵතුභහ  ඔච්චයභ වුභනහක් තිගඵනහ නම් ලියුභක් ලිඹරහ 

ඔඵතුභහග  රක් ඳනව ගදන්න. භග  රක් ඳනවත් ගදන්නම්. 

රුිළඹේ රක්100ක් ්කතු කයරහ ිළ තුය ගදමු. 

ඒ හග භ හර්තහ ප්රඛභහද ගනහ කිඹරහ කිේහ. ගම් ිළිතඵ 

භධභභ ඳරිය ධිකහරිඹ, ජර ම්ඳත් භණ්ඩරඹ, භ විදභහ වහ ඳතේ 

කළනීම් කහර්ඹහංලඹ, අගඹෝජන භණ්ඩරඹ, ය ඳරීක්ක 

ගදඳහර්තගම්න්තු කිඹන  සිඹලුභ අඹතන  විගලේගඹන්භ   රු 

ඵළසිේ යහජඳක් ආභතිතුභහග  භෙ ගඳන්ම භ ඹ ගත් තභයි 

ඳරීක්ණ ක යුතු අයම්බ කගශේ. ගම්ක සිඹලුභ අඹතනර  

ලුත් ත් දළකීභක්. ගේ ය   රකනහිකඹ අහ. ඒ භනඹ සිද්ධ 

වුණහ. දළන් තභයි නිරධහරින් ව සිඹලුභ ඹ ඒ ත් දළකීභ  මුහුණ 

දී තිගඵන්ගන්. ගම් ප්රඛගද්ලර ඳහනීඹ ජරගේ pH  ඹ ඩුම භ 

ිළිතඵ ඳරීක්ණ කිරීභ ගේ යගට් ලුත් ත් දළකීභක්.  ගම් 

සිඹලුභ ඳර්ගේණ අඹතන ගම් ිළිතඵ කරුණු ධභඹනඹ 

කයිකන්, න්තර්ජහරඹ ඔසගේ  කරුණු ගොඹහ ඵරිකන්, විගලේන 

ගේහ රඵහ  නිිකන් තභයි ද ගම් ඳරීක්ණ ක යුතුර  

ම්ඵන්ධ ගරහ තිගඵන්ගන්. ගම් න වි  ඒ ඳරීක්ණ ක යුතු 

ඈතහභ හර්ථක ක්රිෂඹහත්භක කය ග න ඹනහ.  ගභොනභ 

අකහයගේ ඳරීක්ණ ඳළළත්වුත් ජරගේ pH  ඹ ඩුයි කිඹන 

්ක  තවවුරුයි.  නමුත් ඳ  ලභ න්ගන් pH  ඹ ඩු ම භ  

ගවේතු ගභොකක්ද කිඹන ්කයි. ඒකයි තිගඵන ප්රඛලසනඹ. ඒ 

ප්රඛලසනඹ  ගවේතු ගොඹන්ගන් නළති ඳ  සථියහය විඳුම් 

ගොඹන්න පුළුන්කභක් නළවළ.  රු ගජෝන් භයතුං  

භන්ත්රී තුභහ  ඊණ වළදුගනොත්,  ඵගඩ් භහරු නිහ ඊණ වළගදන්න 

පුළුන්. කකුගේ භහරුක  ඊණ වළගදන්න පුළුන්.  

 
 රු ගජෝන් භයතුං  භවතහ 
(ண்புகு தஜன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
භහ වඹක් ගිඹහද ඒක ගොඹහ  න්න. 

 රු රන්ත රගිඹන්න භවතහ 
(ண்புகு யசந்ெ அயகலன்ன) 

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 

භහ වඹක් ගිගේ නළවළ. [ඵහධහ කිරීභක්]  

 
 රු ගජෝන් භයතුං  භවතහ 
(ண்புகு தஜன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 

ආයි නළත්ගත්. භහ වඹක් ගිහිේරහ තිගඵනහ. [ඵහධහ කිරීභක්]  

 
 රු රන්ත රගිඹන්න භවතහ 
(ண்புகு யசந்ெ அயகலன்ன) 

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 

 රු භන්ත්රී තුභනි, ඔඵතුභහ දන්ගන් නළවළ. ගිඹ භහගේ 18ළනි 

දහයි ගම්  ප්රඛලසනඹ අගේ.  

 
 රු ගජෝන් භයතුං  භවතහ 
(ண்புகு தஜன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
ව  කලින් ඳළිකණිලි කයරහ තිගඵනහ, ගම් තුය  ිළිතඵ. ඒ 

අඹතනගේ ිළරිඳවදු කළඩිරහ නිහ නිකම්භ තුය ගඳොගශො  

ඹන්න ඈඩ දීරහ තිගඵනහ. ඒකයි  ගම් ප්රඛලසනඹ. 

 
 රු රන්ත රගිඹන්න භවතහ 
(ண்புகு யசந்ெ அயகலன்ன) 

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 

වරි, භන්ත්රී තුභහ.  ම්ඳව දිසත්රිනක් ගේකම්තුභහග  

ප්රඛධහනත්ගඹන් වළභ ඳුදහභ රැසම භක් කළනහ. ඔඵතුභන්රහ 

කරුණහකයරහ ඔඹ කරුණු මක ගදන්න. 

 
 රු ගජෝන් භයතුං  භවතහ 
(ண்புகு தஜன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
සහධීන යහජභ ගේඹක් නළතු යහජභ ගේකගඹෝ ඵඹයි, 

තමුන්නහන්ගේරහ  විරුද්ධ හර්තහක් ගදන්න. 

 
 රු රන්ත රගිඹන්න භවතහ 
(ண்புகு யசந்ெ அயகலன்ன) 

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 

සහධීන යහජභ ගේඹක් කදහද ගේ ය ගට් තිබුගණ්? 

ඔඵතුභන්රහග  කහරගේ තිබුණහද? සහධීන ගඳොලිස ගේඹක් 

තිබුණහද?  

 
 රු ගජෝන් භයතුං  භවතහ 
(ண்புகு தஜன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
තිබුණහ. දවවත්න අණ්ඩු්ර භ භසථහ ංගලෝධනගඹන් ිළ 

ඒහ ග නහහ. තමුන්නහන්ගේරහ ඒහ නළති කයරහ දළම්භහ.  

 
 රු රන්ත රගිඹන්න භවතහ 
(ண்புகு யசந்ெ அயகலன்ன) 

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 

විගලේගඹන්භ ඳ  ලභ ගරහ තිගඵන්ගන්,  ගම් pH   ඹ 

ඩු ම ගම්  ගවේතු  වරිඹ භ ගවොඹරහ ඒ වහ සථියහය විඳුම් 

රඵහ දීභ යි. ඒ  ඹ ඩු ම භ  විවිධ ගවේතන් තිගඵනහ.  ්කක්, 

ගම් කර්භහන්තලහරහ නිහ ප්රඛගද්ලගේ ජරගේ pH  ඹ ඩු 

ගන්න පුළුන්. ඒක ්ක ගවේතුක්. නමුත් ඒකභයි ගවේතු 

කිඹරහ ඳ  කිඹන්න පුළුන්කභක් නළවළ. ඒ හග භ භවය ඹ 
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ඳහර්ලිගම්න්තු 

විවිධ කහයණහ කිඹනහ. විගලේගඹන්භ ගේ යගට් න්නහසි 

ළගන්ගන් ගම් ප්රඛගද්ලගේ. න්නහසිර ආසිඩ්  තිගඵනහ. ඒ 

ඳසරත් ආසිඩ් තත්ත්ඹ තිගඵනහ කිඹරහ භවය ඹ කිඹනහ. 

ඒකත් ්ක ගවේතුක් ගන්න පුළුන්. ඒ හග භ ඒ ප්රඛගද්ලගේ 

ඳසර කගඵොක් තිගඵනහ.  කගඵොක් තිබීභත් ්ක ගවේතුක් 

කිඹරහ කිඹනහ. ඒ හග භ විගලේගඹන්භ ගතත් කරහඳගේ 

ර්හ ළඩියි. ්භ නිහ ගම් ප්රඛගද්ලගේ හයුග ෝරඹ  ිළරිසිදු 

ගරහ  තිගඵන්ගන්. ළඩිගඹන් හින ගකො  ඒ ිළරිසිදු ගද්ේ 

ර්හත් ්ක්ක බිභ  ඳතිත ගරහ ගම් ප්රඛගද්ලගේ ජරගේ pH 

 ඹ ඩු ගන්න පුළුන්කභක් තිගඵන ඵත් කිඹනහ.  

 රු නිගඹෝජභ කථහනහඹකතුභනි, ඒ නිහ ගම්ක ඳ  ලුත් 

ත් දළකීභක්. ගම් ිළිතඵ ඳර්ගේණ කයන සිඹලුභ අඹතන ද 

ඈතහභ ගගව භවන්සි ගරහ, ක්ගේ්රව ඳරීක්ණ කයරහ ද ඒ 

ක යුතු සිදු කයනු රඵනහ. ඈතහභ ඈක්භනින් ඳ  ගම් ඳරීක්ණ 

හර්තහ රළගඵයි. ඒ හර්තහ රළබුණු වහභ ගම් වහ සථියහය 

විඳුම් රළගඵන ඳරිදි ිළ නිහර්ඹගඹන්භ ක යුතු කයනහ.  

භහත්,  රු ඳණ්ඩු ඵණ්ඩහයනහඹක නිගඹෝජභ භහතභතුභහත් ගම් 

සිද්ධිඹ වුණු සථහගේ  ්තළන  ගිඹහ.  

ගේ ජනතහ  සථියහය විඳුභක් රඵහ දීභ වහ ති රු 

ජනහධිඳතිතුභහ ගම් සිද්ධිඹ වුණු සථහගේ ඳ  දුයකථනගඹන් 

කථහ කයරහ ඊඳගදස රඵහ ගදිකන් ්තුභහග  වගඹෝ ඹ, 

දහඹකත්ඹ රඵහ දුන්නහ. ඒ හග භ ්තුභහ රැසම ම් ඳත්ිකන් 

ඈතහභ හර්ථක තීන්දු රඵහ දීරහ ක යුතු කශහ. ගම් ඹ  න්දි, 

වන රඵහ දීභ  ලභ ක්රිෂඹහභහර්  ගම් න වි  යග න 

තිගඵනහ.  

 රු නිගඹෝජභ කථහනහඹකතුභනි, ඒ හග භ ගේ දිසත්රිනක් 

නහඹක  රු ඵළසිේ යහජඳක් ආභතිතුභහ අයම්බගේ සි  ගම් 

දක්හභ ඳ  ලභ කයන ලක්තිඹ රඵහ ගදිකන් ඒ ක යුතු සිදු 

කයනහ. ඒ හග භ ගේ ප්රඛහගද්ශීඹ බහර බහඳතිතුභන්රහ 

ආතුළු සිඹලුභ නිරධහරින් ගම් ගනුගන් දක්න වගඹෝ ඹ 

ිළිතඵ ගේ සතුතිඹ ප්රඛකහල කයිකන් ිළ ඒ ප්රඛගද්ලගේ ජනතහ  

සථියහය  ය විඳුභක් රඵහ දීභ වහ කළඳ ගරහ ක යුතු කයන 

ඵ වන් කයිකන් භභ නිවඬ ගනහ.  

 
්කේහි ගේරහ .බහ. 7.00 වුගඹන් නිගඹෝජභ කථහනහඹකතුභහ 

විසින් ප්රඛලසනඹ ගනොවිභහ ඳහර්ලිගම්න්තු කේ තඵන රදී. 

ඳහර්ලිගම්න්තු ඉ  නුකර, 2013 ග ෝසතු 22න 
බ්රකවසඳතින්දහ .බහ. 1.00 න ගතක් කේ ගිගේ ඹ. 

அப்தபழுது, ப.ப. 7.00 ைகலடதல  பெச் சபநகர் 

அலர்கள் லன லடுக்கதயத பலன்மத்மெ எத்ெமலத்ெர். 

அென்படி பலன்மம்,  2013 ஏகஸ்ட் 22, லறக்கறம 

ப.ப. 1.00  ைலம  எத்ெமலக்கப்பட்டது. 

It being 7.00 p.m., MR. DEPUTY SPEAKER adjourned 

Parliament without Question put. 
Adjourned accordingly until 1.00 p.m. on Thursday, 22nd August, 

2013. 
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[ රු රන්ත රගිඹන්න භවතහ] 



 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

දහඹක මුදේ : ඳහර්ලිගම්න්තු විහද හර්තහර හර්ෂික දහඹක ිකර රු. 2178කි. ිළ ඳතක් ග න්හ  ළනීභ ලභ  
නම්  හසතු රු. 18.15කි. තළඳළේ  හසතු රු. 2.50කි. ගකොශම 6, කිරුශඳන, ඳහභංකඩ ඳහය, ංක 102, 
ිළඹසිරි ග ොඩනළගිේගේ යජගේ  ප්රඛකහලන  කහර්ඹහංලගේ  ධිකහරී  ගත  ෆභ  ර්ඹකභ  ගනොළම්ඵර්           
30 දහ   ප්රඛථභ දහඹක  මුදේ ග හ ඈදිරි ර්ගේ දහඹකත්ඹ රඵහ ග න විහද හර්තහ රඵහ ත වළකිඹ.  

නිඹිකත දිගනන් ඳරක  ්නු රඵන දහඹක ඈේලුම් ඳත් බහය  නු ගනොරළගේ. 
 
 
 
 
 
 
 
 

சந்ெ ; ஹன்சட் அெக அமக்மகன் லருடந்ெ சந்ெ ரூப 2,178. ஹன்சட் ெனப்பெ ரூப 18.15. ெபற் 

தசயவு ரூப 2.50. லருடந்ெ சந்ெ முற்பைக அத்ெட்சகர், அசங்க தலரமட்டலுலயகம், இய. 102, 

பசம கட்டிடம், பன்கமட வீெ, கருரப்பமன, தகழும்பு 6 ன்ம லயசத்ெற்கு அநப்ப பெகமரப்  

தபற்ரக்தகள்ரயம். எவ்தலண்டும் நலம்பர் 30 ஆந் தெெக்கு முன் சந்ெப்பைம்  

அநப்பப்பட தலண்டும். பந்ெக் கமடக்கும் சந்ெ லண்ைப்பங்கள்  

ற்ரக்தகள்ரப்படட்ட. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Subscriptions : The annual subscription for Official Report of Hansard is Rs. 2,178. A single copy of  Hansard is available for                

Rs. 18.15. (Postage Rs. 2.50) Copies can be obtained by remitting in advance an  annual subscription fee to the  

 SUPERINTENDENT, GOVERNMENT PUBLICATIONS BUREAU, No. 102,Piyasiri Building, Pamankada Road,  

Kirulapone, Colombo 6. The fee should reach him on or before November 30 each year .  

Late applications for subscriptions will not be accepted. 
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ප්ර ලසනර  හිකක ිළිතතුරු 

ගලෝක ප්ර කහලඹ :  

    ගරු ජනදහ පීරිස භවතහ 
    ගරු ආරිඹඳහර ල්ිළ ගභ  භවතහ 

ගරු අජිත් භහ්දනප්ගඳරුභ භවතහගේ ගඳෞද්ගලික කරුණු ඳළවළදිලි කිරීභ 

ගඳෞද්ගලික භ්දත්රී්්දගේ ඳනත් ගකටුපතඳත්: 
ල්ගඳොර ිළඹහන්දද අධාහඳන ව ්සකිිනක ඳදනභ (්සථහගත කිරීගපත)] - ගරු  ජහනක 

ඵණ්ඩහය භවතහ] - ඳශමුන ය කිඹන රදී 
ආනඹන වහ අඳනඹන (ඳහරන) ඳනත:  
   ගයගුරහසි 

කල්තළබීගපත ගඹෝජනහ: 

    ආඵහධිත වහ ළඩිහිටි ප්ර ජහ  කඩිනපත වන   

අ්දතර්ගත ප්ර ධහන කරුණු 

தறரண உள்படக்கம் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 

VOTE OF CONDOLENCE: 

   Hon. Janadasa Peiris 

   Hon. Ariyapala Walpitagama 

PERSONAL EXPLANATION BY HON. AJITH MANNAPPERUMA 

PRIVATE MEMBERS’ BILLS: 

   Walpola Piyananda Educational and Cultural Foundation (Incorporation) – [Hon. Janaka 

Bandara] -   Read the First Time 

IMPORTS AND EXPORTS (CONTROL) ACT: 

   Regulations  

ADJOURNMENT MOTION: 

   Expeditious Relief to Disabled and Elders 

PRINCIPAL  CONTENTS 

றணரக்களுக்கு ரய்மூன றகடகள் 

அனுரதத் லர்ரணம்: 

ரண்புறகு ஜணரச பீரறஸ் 

ரண்புறகு ஆரறதரன ல்தறட்டக 

ரண்புறகு அஜறத் ரன்ணப்ததமெறணது தசரந் றபக்கம் 

ணற உமைப்தறணர் சட்டமூனங்கள்: 

ல்ததரன தறரணந் கல்ற கனரசர ன்நம் (கூட்டிகத்ல்) - [ரண்புறகு ஜரணக 

தண்டர] – முன்முகந  றப்தறடப்தட்டது 

இநக்குறகள், ற்மைறகள் (கட்டுப்தரடு) சட்டம் : 

      எழுங்குறறகள் 

எத்றகப்புப் தறரக: 

      னது குகநந்ரரர் ற்மைம் முறரரமெக்கு றரம் 





2013  අගගෝසතු  22 

ඳහර්ලිගපත්දතු 
தரரளுன்நம் 
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අ. බහ. 1.00  ඳහර්ලිගපත්දතු රැස විඹ.   
නිගඹෝජා  කථහනහඹකතුභහ [ගරු ච්දදිභ වීයක්ගකොඩි භවතහ]  

මරහනහරඪ විඹ. 
தரரளுன்நம் தற.த. 1.00 றக்குக் கூடிது.  

தறறச் சதரரகர் அர்கள்  [ரண்புறகு  சந்ற வீக்தகரடி] 

கனக கறத்ரர்கள். 

The Parliament met at 1.00 p.m.,  

MR. DEPUTY SPEAKER [THE HON. CHANDIMA 
WEERAKKODY] in the Chair. 

 
 

නිගේදන 
அநறறப்புக்கள் 

ANNOUNCEMENTS 

 
ඳහර්ලිගපත්දතු ක යුතු ිළිතඵ කහයක බහ 

රැසවීභ 
தரரளுன்ந அமௌல்கள் தற்நற குழுக் கூட்டம் 

MEETING OF COMMITTEE ON PARLIAMENTARY BUSINESS 
 

නිගඹෝජා කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ඳහර්ලිගපත්දතු ක යුතු ිළිතඵ කහයක බහගේ රැසවීභක් 2013 

අ ගගෝසතු භ 22 න බ්රமවසඳින්දදහ, එනපත අද දින ඳස රු 2.30  

ගරු කථහනහඹකතුභහගේ නිර කහභයගේදී ඳළළත්වීභ  නිඹමිත 

ඵළවි්ද එඹ  ඳළමිණ වබහගි න ගර ගරු භික භ්දත්රී්්ද සිඹ  

ගදනහ  ගභයි්ද දළනුපත දීභ  කළභළත්ගතමි. 

 
 

 

ලිිළ ගල්ඛනහදිඹ ිළිතගළ්දවීභ 
சர்ப்தறக்கப்தட்ட தத்றங்கள் 

PAPERS PRESENTED 

 
ආණ්ඩුක්රRභ ාසථහගේ 44 (2) ළනි ාසථහ ව 1969 අ්ක 1 දයන 

ආනඹන වහ අඳනඹන (ඳහරන) ඳනගත් 4 ළනි ග්දිනගේ (3) ළනි 

උඳග්දිනඹ ව 14 ළනි ග්දිනඹ භඟ කිඹවිඹ යුතු එභ ඳනගත් 20 ළනි 

ග්දිනඹ ඹ ගත් ජනහධිඳිනයඹහ විසි්ද හදන රදු 2013 අගගෝසතු 01 දිනළින 

අ්ක 1821/40 දයන අිනවිගලේ ගළට් ඳත්රුගේ ඳශ කයන රද නිගඹෝග.- 

[අග්රාහභහතාතුභහ ව බුද්ධ ලහන වහ ආගමික ක යුතු අභහතා ගරු දි.මු. 

ජඹයත්න භවතහ ගනු  ගරු දිග්දස ගුණර්ධන භවතහ]  

 

බහගපතඹ භත ිනබිඹ යුතුඹයි නිගඹෝග කයන රදී. 
சதரபீடத்றல் இமெக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 

ගරු එස.බී. දිහනහඹක භවතහ (උස අධාහඳන 
අභහතාතුභහ) 
(ரண்புறகு ஸ்.தற. றசரரக்க - உர் கல்ற அகச்சர்) 

(The Hon. S.B. Dissanayake - Minister of Higher 

Education) 

ගරු නිගඹෝජා කථහනහඹකතුභනි, භභ ඳවත ව්ද හර්තහ 

ඉදිරිඳත් කයමි. 

 

(i)  2009 ර්ඹ වහ ගෞ්දදර්ඹ කරහ විලසවිදාහරගේ 
හර්ෂික හර්තහ;  

(ii)  2009, 2010 ව 2011 ර් වහ ශ්රීල ර්කහ ඵයගමු  
විලසවිදාහරගේ  හර්ෂික හර්තහ; 

(iii)   2010 ර්ඹ වහ ශ්රීල ර්කහ උස තහක්ණ අධාහඳන 
ආඹතනගේ  හර්ෂික හර්තහ;  

(iv)  2010 ර්ඹ වහ ඌ ගල්රස විලසවිදාහරගේ 
හර්ෂික හර්තහ;  

(v) 2010 ව 2011 ර් වහ ගකොශම විලසවිදාහරගේ 
වදා විදාහ ඳලසචහත් උඳහධි ආඹතනගේ හර්ෂික හර්තහ; 

(vi)   2010 ව 2011 ර් වහ ශ්රීල ර්කහ විිත 
විලසවිදාහරගේ ඳලසචහද් උඳහධි ඉ්රීධසි බහහ ආඹතනගේ 
හර්ෂික හර්තහ ව හර්ෂික ගිණුපත; 

(vii) 2011 ර්ඹ වහ ශ්රීල ර්කහ ගඵෞද්ධ වහ ඳහලි 
විලසවිදාහරගේ හර්ෂික හර්තහ; 

(viii) 2011 ර්ඹ වහ බුද්ධශ්රාහක භික්ෂු විලසවිදාහරගේ 
හර්ෂික    හර්තහ;  

(ix)  2011 ර්ඹ වහ කළරණිඹ විලසවිදාහරගේ හර්ෂික 
හර්තහ වහ ගිණුපත;  

(x)  2011 ර්ඹ වහ ශ්රීල ර්කහ අේනිදිග විලසවිදාහරගේ 
හර්ෂික හර්තහ;  

(xi)   2011 ර්ඹ වහ ශ්රීල ර්කහ ඹම විලසවිදාහරගේ හර්ෂික 
හර්තහ වහ ගිණුපත; ව 

(xii)  2011 ර්ඹ වහ ගභොයටු විලසවිදාහරගේ තහක්ණික 
ආඹතනගේ හර්ෂික හර්තහ වහ හර්ෂික ගිණුපත  

ගභභ හර්තහ උස අධාහඳන ක යුතු ිළිතඵ උඳගද්ලක 

කහයක බහ  ගඹොමු කශ යුතුඹළයි භභ ගඹෝජනහ කයමි. 

 

ප්ර ලසනඹ විභන රදි්ද, බහ පතභත විඹ. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்மைக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 

 

උඳගද්ලක කහයක බහ හර්තහ 
ஆரனரசகணக் குழு அநறக்கககள் 

CONSULTATIVE COMMITTEE REPORTS 
 

ගරු ඒ.පී. ජගත් පුසඳකුභහය භවතහ (ගඳොල් ්ර්ධන වහ 
ජනතහ තු ්ර්ධන අභහතාතුභහ) 
(ரண்புறகு .பீ. ஜகத் புஷ்தகுர - தங்கு அதறறமெத்ற, 

க்கள் ரரட்ட அதறறமெத்ற அகச்சர்) 

(The Hon. A.P. Jagath Pushpakumara - Minister of Coconut 

Development and Janata Estate Development) 

ගරු නිගඹෝජා කථහනහඹකතුභනි,  ඳවත ව්ද හර්තහ 

පතඵ්දධගඹ්ද ගඳොල් ්ර්ධන වහ ජනතහ තු ්ර්ධන ක යුතු 

ිළිතඵ උඳගද්ලක කහයක බහගේ හර්තහ භභ ඉදිරිඳත් කයමි. 
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ඳහර්ලිගපත්දතු 

(i)  2009, 2010 ව 2011 ර් වහ ගඳොල් ්ර්ධන 
අධිකහරිගේ හර්ෂික හර්තහ; 

(ii)  2010 ව 2011 ර් වහ ගඳොල් ගහ කිරීගපත 
භණ්ඩරගේ හර්ෂික හර්තහ; 

(iii)  2010 ව 2011 ර් වහ වරහත ළවිලි භහගගපත 
හර්ෂික හර්තහ;   

(iv)  2010 ර්ඹ වහ  ණුවිර ගඳොල් ඳර්ගේණ ආඹතනගේ 
හර්ෂික හර්තහ; ව 

 (v)  2011 ර්ඹ වහ ගඳොල් ඳර්ගේණ භණ්ඩරගේ හර්ෂික 
හර්තහ 

 

බහගපතඹ භත ිනබිඹ යුතුඹයි නිගඹෝග කයන රදී. 
சதரபீடத்றல் இமெக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 

 
 

ගඳත්පත 
னுக்கள் 
PETITIONS 

 
ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ගප්ර ේභජඹ්දත භවතහ (ඳරිය වහ 
පුනර්ජනනීඹ ඵරලක්ින අභහතාතුභහ) 
(ரண்புறகு .டி. சுசறல் தறரஜந் - சுற்நரடல், 

புதுப்தறக்கத்க்க சக்ற அகச்சர்) 

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha - Minister of 

Environment and Renewable Energy) 

ගරු නිගඹෝජා කථහනහඹකතුභනි, භභ යහජගිරිඹ, කරඳ හ, 

අ්ක 390/5 දයන සථහනගඹහි ඳදි්ික විගේදහ නගමු 

භවතහගග්ද රළබුණු ගඳත්භක් ිළිතග්දමි. 

 
ගරු (භවහචහර්ඹ) ිනස විතහයණ භවතහ (විදාහත්භක 
ක යුතු අභහතාතුභහ) 
(ரண்புறகு (ரதரசறரறர்)  றஸ்ம றர - றஞ்ஞரண 

அமௌல்கள் அகச்சர்) 

(The Hon. (Prof.) Tissa Vitarana - Minister of Scientific 

Affairs) 

ගරු නිගඹෝජා කථහනහඹකතුභනි, භභ කල්මුග්ද, ඳ්දර ඳහය  

ලිිළනගඹහි ඳදි්ික ඩී.එපත.ඩබ්ලිේ. ඵණ්ඩහය භවතහගග්ද රළබුණු 

ගඳත්භක් ිළිතග්දමි. 

 
නිගඹෝජා කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ගරු ගකගවිතඹ යඹුක්ළල්ර භවතහ - ඳළමිණ නළත. 

 
ගරු හසුගද් නහනහඹක්කහය භවතහ (ජහිනක බහහ වහ 
භහජ ඒකහඵද්ධතහ අභහතාතුභහ) 
(ரண்புறகு ரசுர ரரக்கர - ரசற தரறகள், 

சமூக எமெகப்தரட்டு அகச்சர்) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara - Minister of National 

Languages and Social Integration) 

ගරු නිගඹෝජා කථහනහඹකතුභනි, භභ ඳවත ව්ද ගඳත්පත 

ගදක ිළිතග්දමි. 
 

1.  බුරත්සි්වර, දිරකඩ, අ්ක 421 දයන සථහනගඹහි ඳදි්ික 
පී. සුභනසිරි භවතහගග්ද රළබුණු ගඳත්භ ව, 

2.  ගකොශම 05, උදාහන ඳහය, අ්ක 08 දයන සථහනගඹහි ඳදි්ික 
ටී.එ්ද.ඩී.එස. වීයක්ගකොඩි භවතහගග්ද රළබුණු ගඳත්භ. 

නිගඹෝජා කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ගරු එස.එපත. ච්දද්රeගේන භවතහ     -    ඳළමිණ නළත. 
 
ගරු සු්දත පු්ිකනිරගපත භවතහ (ආර්ථික ්ර්ධන 
නිගඹෝජා අභහතාතුභහ) 
(ரண்புறகு சுசந் புஞ்சறறனர - ததரமெபரர அதறறமெத்ற 

தறற அகச்சர்) 

(The Hon. Susantha Punchinilame - Deputy Minister 

Economic Development) 

ගරු නිගඹෝජා කථහනහඹකතුභනි, භභ ගකොශම 5,  සිරිඳහ ඳහය, 
අ්ක 50/8ඒ, නිල්රහ විදුලිඵර කපතඳළනි ප්ර යිගට් ලිමි ්  ඹන 
ලිිළනගඹහි ඳදි්ික පී.පී. ජඹර්ධන භවතහගග්ද රළබුණු  
ගඳත්භක් ිළිතග්දමි.          

 
නිගඹෝජා කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ගරු යණ ගුණර්ධන භවතහ   - ඳළමිණ නළත.  

ගරු ගහමිණී ජඹවික්රRභ ගඳගර්යහ භවතහ - ඳළමිණ නළත. 

ගරු සුනිල් වඳු්දගනත්ින භවතහ  -  ඳළමිණ නළත. 

 
ගරු ඳහලිත ගතයප්ගඳරුභ භවතහ 
(ரண்புறகு தரமொ தப்ததமெ) 

(The Hon. Palitha Tewarapperuma) 

ගරු නිගඹෝජා කථහනහඹකතුභනි, භභ ළලිඳළ්දන, හිේයහ  

භහත, අ්ක 96ඒ  දයන  සථහනගඹහි ඳදි්ික එපත.ටී.එපත. පුර්වහ්ද 

භවතහගග්ද  රළබුණු ගඳත්භක් ිළිතග්දමි.  

 
ගරු බුද්ධික ඳිනයණ භවතහ 
(ரண்புறகு புத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ගරු නිගඹෝජා කථහනහඹකතුභනි,  භභ වරක, උල්ඳතගභ, 
දගේිළටිඹ, අ්ක 353 දයන සථහනගඹහි ඳදි්ික යි.එපත. යත් කුභහය 
භවතහගග්ද රළබුණු ගඳත්භක් ිළිතග්දමි.  

 
නිගඹෝජා කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ගරු  (වදා)  සුදර්ශිනී  ප්ර නහ්දදුපුල්ගල් භවත්මිඹ - ඳළමිණ නළත. 

 
ගරු විජිත ගබ්රුගගොඩ භවතහ 
(ரண்புறகு றஜற ரதமெதகரட) 

(The Hon. Vijitha Berugoda) 

ගරු නිගඹෝජා කථහනහඹකතුභනි,  භභ බිබිර, ර්කහ ඵළකුගහි 
ගේඹ කයන ඩී.එපත. අභයසි්ව භ වතහගග්ද රළබුණු ගඳත්භක්  
ිළිතග්දමි.               

 
ගරු හුගනයිස ෂහරක් භවතහ 
(ரண்புறகு யளகணஸ் தரமக்) 

(The  Hon. Hunais Farook) 

Hon. Deputy Speaker, I present a petition received 

from Mr. U. Adamgani of No. 137, Nanayakkara 

Mawatha, Obesekarapura,  Rajagiriya.                    
 
ඉදිරිඳත් කයන රද ගඳත්පත භවජන ගඳත්පත ිළිතඵ කහයක 

බහ  ඳළරිඹ යුතු ඹයි නිගඹෝග කයන  රදී. 
சர்ப்தறக்கப்தட்ட னுக்ககபப் ததரதுனுக் குழுவுக்குச் சரட்டக் 

கட்டகபறடப்தட்டது. 

Petitions ordered to be referred to the Committee on Public 

Petitions. 
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ප්ර ලසනර  හිකක ිළිතතුරු 
றணரக்களுக்கு ரய்மூன றகடகள் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 

නිගඹෝජා කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ප්ර ලසන අ්ක 1-2932/'12-(1), ගරු බුද්ධික ඳිනයණ භවතහ.  

 
ගරු බුද්ධික ඳිනයණ භවතහ 
(ரண்புறகு புத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ගරු නිගඹෝජා කථහනහඹකතුභනි, භහ එභ ප්ර ලසනඹ අවනහ.  

 
ගරු රක්සභ්ද ගගනවියත්න භවතහ (සීනි කර්භහ්දත 
්ර්ධන  අභහතාතුභහ) 
(ரண்புறகு னக்ஷ்ன் தசதணறத்ண - சலணறக் ககத்தரறல் 

அதறறமெத்ற அகச்சர்) 

(The Hon. Lakshman  Senewiratne - Minister of Sugar 

Industry Development) 

ගරු නිගඹෝජා කථහනහඹකතුභනි, එභ ප්ර ලසනඹ  ිළිතතුය දීභ 

වහ භහ ින ගදකක් කල් ඉල්රහ සිටිනහ.  

 
ප්ර ලසනඹ භතු දිනකදී ඉදිරිඳත් කිරීභ  නිගඹෝග කයන රදී. 
றணரக ற்தநரமெ றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 
 

විළඟ සිටින ගඳොලිස නිරධහරි්ද : විසතය  
கனகநரண ததரமொஸ் அறகரரறகள் : றதம் 

ABSCONDED POLICE OFFICERS: DETAILS 

2941/‟12 

2. ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(ரண்புறகு ற கமெரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

අග්රාහභහතාතුභහ ව බුද්ධ ලහන වහ ආගමික ක යුතු 

අභහතාතුභහගග්ද ඇස ප්ර ලසනඹ - (1) :   

(අ) (i) ශ්රීල ර්කහ ගඳොසිසිගේ 2012 ජලි භ ඳශමුළනි දින 
න වි  ව අද න වි  අතුරුදව්ද ඇින ගවෝ 
ගේඹ  හර්තහ කය ගනොභළින 
ගදඳහර්තගපත්දතුගේ ගේකඹ්ද ්ඛාහ ග්ද 
ග්ද ලගඹ්ද ගකොඳභණද;  

 (ii) එගර විළඟවිල්ගල් සිටීභ  ගවේතු කගර්ද;  

 (iii) එගර විළඟවිල්ගල් සිටින ගඳොලිස නිරධහරි්ද  
එගයහි ිළඹය ගගන ගවෝ ඔවු්ද  භහ ප්ර දහනඹ 
ගකො  ගවෝ ඔවු්ද ගගවිඹ යුතු දඩ මුදල් අඩු ගකො  
ගවෝ ිනගබ්ද; 

 (iv) භහ ප්ර දහනඹ ගකො  ගනොභළින නපත, නීිනභඹ ගවෝ 
උහවි ක්රිනඹහභහර්ග ගගන ිනගබ්ද; 

 (v) එගේ නපත, නීිනභඹ ලගඹ්ද අධි ගචෝදනහ ගගොනු 
කයනු රළබ නිරධහරි්ද ්ඛාහ ගකොඳභණද;  

 ඹ්දන එතුභහ ව්ද කය්දගනහිද?    

(ආ) ශ්රීල ර්කහ ගඳොසිසිගේ නිරධහරි්ද ක්රිනඹහ්දවිතගේ ගඹදී සිටිඹදී 
අතුරුදව්ද වීභ ගවෝ විළඟවිල්ගල් සිටීභ ගවේතුග්ද ඉිනරි 
වී ඇින මුදල් ප්ර භහණඹ ගකොඳභණද ඹ්දනත් එතුභහ ව්ද 
කය්දගනහිද?  

(ඇ) ගනොඑගේ නපත,  ඒ භ්දද? 

தற அகச்சமெம் ததபத் சரசண,  அமௌல்கள் 

அகச்சமெரணகக் ரகட்ட றணர: 

(அ) (i) இனங்ககப் ததரமொஸ் தரடர்தரக 2012 மகன 

1ஆம் றகறறமௌள்பரமைம் ற்மைம் இற்கந 

கக்கும் கரற்ரதரண அல்னது கடகக்குச் 

சமுகபறக்கர றகக்கபத்றமௌள்ப ஊறர் 

கபறன் ண்றக்கக ணறத்ணறரக 

ரதன்தகமம்; 

 (ii) ரற் கூநற கனகநறற்கரண கரங்கள் 

ரக ன்தகமம்; 

 (iii) கனகநரகறமள்ப ததரமொஸ் அறகரரற 

களுக்கு றரக டடிக்கககள் ரற்தகரள்பப் 

தட்டுள்பணர அல்னது அர்களுக்கு ன்ணறப்பு 

ங்கப்தட்டுள்பர அல்னது அர்கபறன் 

குற்நப்தங்கள் குகநக்கப்தட்டிமெக்கறன்நணர 

ன்தகமம்; 

 (iv) ன்ணறப்பு ங்கப்தடரறடின், சட்டரலறரண 

அல்னது லறன்ந டடிக்கககள் ரற் 

தகரள்பப்தட்டுள்பணர ன்தகமம்; 

 (v) அவ்ரதநணறல், சட்டரலறரகக் குற்நஞ்சரட்டப் 

தட்டிமெக்கும் ஆபறறணரறன் ண்றக்கக 

ரதன்தகமம் 

 அர் கூமைரர? 

(ஆ) இனங்ககப் ததரமொசறமொமெந்து ஆபறறணர் 

கடகறமௌள்பரதரது கரரற்ரதரணகரல் 

அல்னது ரசகறமொமெந்து கனகநரண 

கரத்ரல் லப்தடுத்ப்தட்டுள்ப தத் 

தரகககமம் அர் கூமைர? 

(இ) இன்ரநல், ன்? 

 
asked the Prime Minister and Minister of Buddha 

Sasana and Religious Affairs: 

(a) Will he state in respect to the Sri Lanka Police - 

 (i) the number of employees in the 

Department  who are missing or not 

reported for duty as at 1st July, 2012 and to 

date, separately;  

 (ii) the reasons for the aforesaid absconding; 

 (iii) whether actions have been taken against 

absconded police officers or a pardon has 

been granted to them or their fines have 

been mitigated; 

 (iv) if the pardon is not granted, whether legal 

or court actions have been resorted; and 

 (v) if so, the number of personnel who have 

been legally indicted? 

(b) Will he also state the amount of money saved 

owing to missing in action or absconding of 

service personnel from Sri Lanka Police? 

(c)  If not, why? 
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ඳහර්ලිගපත්දතු 

ගරු දිග්දස ගුණර්ධන භවතහ (ජරපතඳහදන වහ 
ජරහඳවන අභහතාතුභහ ව ආණ්ඩු ඳහර්ලසගේ ප්ර ධහන 
්විධහඹකතුභහ) 
(ரண்புறகு  றரணஷ் குர்ண - லர்ங்கல், 

டிகரனகப்பு அகச்சமெம் அசரங்கத் ப்தறன் 

முற்ரகரனரசரனும்)  

(The Hon. Dinesh Gunawardena - Minister of Water Supply 

and Drainage and Chief  Government Whip) 

ගරු නිගඹෝජා කථහනහඹකතුභනි, අග්රාහභහතාතුභහ ව බුද්ධ 

ලහන වහ ආගමික ක යුතු අභහතාතුභහ ගනුග්ද භහ එභ 

ප්ර ලසනඹ  ිළිතතුය ගදනහ.   

 
ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(ரண்புறகு ற கமெரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

Hon. Deputy Speaker, the speakers fixed here do not 

work and this is not the first time we have complained 

about it. This is not a "home for the aged". These must be 

functional and in proper order. 

 
නිගඹෝජා කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

Is it not working? 

 
ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(ரண்புறகு ற கமெரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

It is not functional. 

 
නිගඹෝජා කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

Is the light of the mike on? 

 
ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(ரண்புறகு ற கமெரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

The light is on, but the speaker is not functional. 

 
නිගඹෝජා කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

Why? Do the Hon. Members not hear what you say? 

 
ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(ரண்புறகு ற கமெரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

I do not know, Sir. Get the technical unit to check it. I 

am not a technician. 

 
නිගඹෝජා කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

If you are making a complaint - 

 
ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(ரண்புறகு ற கமெரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

Sir, I can hear what you say, but I cannot hear what 

the Hon. Minister is saying.  

නිගඹෝජා කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

Can the House hear? - [Interruption.] 

 
ගරු භ්දත්රී්යගඹක් 
(ரண்புறகு உமைப்தறணர் எமெர்) 

(An Hon. Member) 

Yes. 

 
නිගඹෝජා කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

Then, it must be checked. 

 
ගරු දිග්දස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்புறகு  றரணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

Hon. Member, can you hear me? 

 
ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(ரண்புறகு ற கமெரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

Now, I can hear what you say from there, but not 

previously. 

 
ගරු දිග්දස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்புறகு  றரணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

You cannot hear from the speaker there, is it? 

 
නිගඹෝජා කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

We will check. We will get the technical unit to find 

out whether there is any malfunction. 

  
ගරු දිග්දස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்புறகு  றரணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

(අ)  (i)   2012.07.01 දින න වි  අතුරුදව්ද වී ඇින 
නිරධහරි්ද ්ඛාහ 13කි. 2012.07.01 දින සි  
ගපත දක්හ කිසිදු නිරධහරිගඹක් ගවෝ 
නිරධහරිනිඹක් අතුරුදව්ද වී ගනොභළත.  
  

  2012.07.01 දින න වි  තනතුය අතවළය ගිඹ 
නිරධහරි්ද ්ඛාහ 5263කි. 2012.01.01 දින සි  
ගපත දක්හ තනතුය අතවළය ගිඹ නිරධහරි්ද 
්ඛාහ 593කි.  

 (ii) නිරධහරි්ද තනතුය අතවළය ඹහභ එක් එක් 
පුද්ගරඹහගේ පුද්ගලික  කරුණු අනු සිදු ගේ.  

 (iii) තනතුය අතවළය ඹන ගඳොලිස නිරධහරි්දගග්ද දඩ 
මුදල් අඹ කිරීභක් සිදු ගනොකයන අතය, ඔවු්ද  
විරුද්ධ ිළඹය ගනොගනී. ඔවු්ද නළත 
තනතුගයහි ිළහිටුවීභ ප්ර ිනක්ගේඳ කයන වි  
අභිඹහචනහ ඉදිරිඳත් කශ වළක.  

 (iv) තනතුය අතවළය ගිඹ නිරධහරි්ද  එගයහි නීිනභඹ 
ගවෝ උහවි ක්රිනඹහ භහර්ග ගනොගනී.  

 (v) නළත. ඉවත (iii) ිළිතතුය වහ ඵළ  ගේ. 
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(ආ) ඉවත ඳරිදි පුයප්ඳහඩු න තනතුරු වහ නළත ඵහ 
ගළනීභ  ක යුතු ගකගයන ඵළවි්ද කිසිදු මුදරක් ඉිනරි 
ගනොගේ. 

(ඇ) ඳළන ගනොනඟියි.  

 
ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(ரண்புறகு ற கமெரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

ගඵොගවොභ සතුිනයි, ගරු ඇභිනතුභනි. ගරු නිගඹෝජා 
කථහනහඹකතුභනි, භගේ ඳශමුළනි අතුරු ප්ර ලසනඹ ගභඹයි. ගරු 
ඇභිනතුභනි, ඔඵතුභහගේ ිළිතතුය  ප්ර කහය අඳ  අව්දන  
ිනගඵ්දග්ද, ගපත ය   ඉභවත් ගේඹක් කයන, සිඹඹ  99ක් 
අ්ක ගේඹ කයන ගඳොලිස ගදඳහර්තගපත්දතුගේ ගපත අහි්ක 
ගේකඹ්ද ගනුග්ද රඵහ ගදන ළටුඳ ිළිතඵයි.   ඒ ගඳොලිස 
ගේගේ ගඹගදන අඹ  රුිළඹල් 15,800ක ළටුඳක් තභයි දළන  
රළගඵ්දග්ද.  අද න වි  ඒක පුද්ගර ආදහඹභ රුිළඹල් 32,000ක් 
ගනහඹ කිඹරහ කිඹන අසථහක, කරුණහකය ගපත ගඳොලිස 
ගේගේ ගඹදී සිටින  අහි්ක නිරධහරි්ද ගනුග්ද  මී  ඩහ 
ළටුප් ළඩි කිරීභක්  කය්දන  ඔඵතුභ්දරහ  ඵළරි ්දග්ද ඇයි? 

 
ගරු දිග්දස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்புறகு  றரணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගපත ප්ර ලසනගඹ්ද අහ ිනගඵ්දග්ද ගඳොලිස ගේගේ අතුරුදව්ද 

ව්ද ගළනයි.  

 
ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(ரண்புறகு ற கமெரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

ඔේ. ඉින්ද අතුරුදව්ද ්දග්ද ගභොකද කිඹන ප්ර ලසනඹ ඇින 

්දග්ද  ළටුප් නිහයි.  

 
ගරු දිග්දස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்புறகு  றரணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ළටුප් ගළන ගනභ ප්ර ලසනඹක් අව්දන. 

 
ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(ரண்புறகு ற கமெரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

ඒ අඹ අතුරුදව්ද ගරහ ිනගඵ්දග්ද ළටුප් නිහයි.  භභ 

අව්දග්ද, ඒ අඹ අතුරුදව්ද ්දග්ද නළින විධිඹ  ළටුප් ළඩි 

කය්දග්ද නළත්ගත් ඇයි කිඹන එකයි.  

 
ගරු දිග්දස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்புறகு  றரணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ළටුප් නිහ නපත ගනොගයි. [ඵහධහ කිරීභක්] වපතඵ ගනහ, 

සිඹල්රභ එකතු කශහභ. 

 
නිගඹෝජා කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ගදන අතුරු ප්ර ලසනඹ. 

 
ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(ரண்புறகு ற கமெரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

ගරු නිගඹෝජා කථහනහඹකතුභනි, භගේ ඳශමුන අතුරු 

ප්ර ලසනඹ  උත්තය වපතඵ වුගණ් නළවළ ග්ද. අගප් ඇභිනතුභහ හිනහ 

ගවී ලිසරහ ගිඹහ.  

ගරු දිග්දස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்புறகு  றரணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගභොකක්ද? 

 
ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(ரண்புறகு ற கமெரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

ඔඵතුභහ උත්තය දු්දග්ද නළවළ. අයක , ගපතක . ඒ 

පතඵ්දධගඹ්ද ගභොකුත් කිේගේ නළවළ.  

 
ගරු දිග්දස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்புறகு  றரணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

උත්තය දු්දනහ.  

 
ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(ரண்புறகு ற கமெரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

එගවේ ඵරරහ ළඩක් නළවළ.  

 
ගරු දිග්දස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்புறகு  றரணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

උත්තය දු්දනහ.  

ගපත අඹ තනතුරු අතවළය ගිගේ ළටුප් ප්ර ලසනඹක් නිහ 

ගනොගයි. ගඵොගවෝ අඹ ිළ  ය  ගිහි්ද ිනගඵනහ. ආඳහු එ්දග්ද 

නළවළ. යසහ  විතයක් ගනොගයි, කහද ඵඳි්දනත් ගිහි්ද 

ිනගඵනහ.  

 
ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(ரண்புறகு ற கமெரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

භගේ ගදන අතුරු ප්ර ලසනඹ අව්දග්ද.  

 
ගරු දිග්දස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்புறகு  றரணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

තු්දන අතුරු ප්ර ලසනඹ. 

 
ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(ரண்புறகு ற கமெரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

නළවළ, ගදන අතුරු ප්ර ලසනඹ.  

ජී.එල්. පීරිස අභහතාතුභහ ඉ්දදිඹහ  ගිහි්ද කිඹනහ, 
දවතු්දන ආණ්ඩුක්රRභ ාසථහ ්ගලෝධනඹ ආයක්හ කයනහ 
කිඹරහ. ගභගවේ  ඇවිල්රහ කිඹනහ, දවතු්දන ආණ්ඩුක්රRභ 
ාසථහ ්ගලෝධනගේ ව්ද ගඳොලිස ඵරතර ගද්දන ඵළවළයි 
කිඹරහ. ගපතගක් අවිනිලසිකතබහඹ නිහ ගඳොසිසිගේ භවය අඹ 
ද්දග්ද නළවළ, ගකොවහභද ඉදිරිඹ  ඹ්දන ින ගඹ්දග්ද කිඹරහ. ඒ 
පතඵ්දධගඹ්ද අඳ  කරුණහකය කිඹ්දන පුළු්දද, ජී.එල්. පීරිස 
භවත්තඹහ ගභොක ද ගපත ගදිළ  ක යුත්තක් කය්දග්ද කිඹරහ? 
ඉ්දදිඹහ  ගිහිල්රහ එකක් කිඹනහ, භවහනහඹක සහමී්ද 
ව්දගේරහ භහි්දද යහජඳක් ජනහධිඳිනතුභහ  තත් එකක් 
කිඹනහ.  ගභොකක්ද, ගපත ගක් ගත්රුභ?  

අද ඳත්තයඹක ිනගඹනහ, "ජී.එල්. පීරිස දවතු්දන 
්ගලෝධනඹ අඩු කය්දන ඉඩ ගද්දග්ද නළත."  කිඹරහ.  

ගභගවේ ඇවිත් ඒ කටි්දභ කිඹනහ,  "අිළ එඹ නළින කයනහ" 
කිඹරහ.  

555 556 



ඳහර්ලිගපත්දතු 

ගරු දිග්දස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்புறகு  றரணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු නිගඹෝජා කථහනහඹකතුභනි, ගපත දල් හීන. එළනි චන 
ගපත ඳහර්ලිගපත්දතුගේ ඳහවිච්ික කය්දන අකළභළිනයි. නමුත් ගපත 
අව්දග්ද කිසිභ අර්ථඹක් නළින ප්ර ලසනඹක්.  

 
ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(ரண்புறகு ற கமெரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

අර්ථඹක් නළවළ කිඹ්දග්ද ගභොකක්ද?  ගිහි්ද ඉ්දදිඹහගේ 
අගභළිනතුභහතුභහ  එකක් කිඹරහ- 

 
නිගඹෝජා කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

තු්දන අතුරු ප්ර ලසනඹ.  

 
ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(ரண்புறகு ற கமெரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

ගරු  නිගඹෝජා කථහනහඹකතුභනි, ඔඵතුභහ  ගඳගනනහ, 
ගකොතයපත අයණ ගරහ ිනගඵනහද කිඹරහ. අිළ ගපත ඔඵතුභ්දරහ 
ගබ්යහගගන ජනතහ ගනුග්ද ප්ර ලසනඹත් අවන ගකො  ඒක  
රළගඵන උත්තයඹ වරිඹහකහය රළගඵ්දග්ද නළින තත්ත්ඹක් 
තභයි ිනගඵ්දග්ද.  

 
නිගඹෝජා කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ගරු භ්දත්රී්තුභනි, ඔඵතුභහගේ ප්ර ලසනඹ  ඇභිනතුභහ ිළිතතුරු 
දු්දනහභ, තු්දළනි අතුරු ප්ර ලසනඹ අව්දන.   

 

ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(ரண்புறகு ற கமெரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

ඔඵතුභහ කිඹන විධිඹ   ක යුතු කයමු.  

 
නිගඹෝජා කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

තු්ද ළනි අතුරු ප්ර ලසනඹ අව්දන. 

 
ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(ரண்புறகு ற கமெரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

භවහචහර්ඹ ජී.එල්. පීරිස ඇභිනතුභහ පතඵ්දධ ගඹ්ද අවපු 
ප්ර ලසනඹ  උත්තය ගද්දන ඵළරිද?  

 
ගරු දිග්දස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்புறகு  றரணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගභොකක්ද? 

 
ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(ரண்புறகு ற கமெரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

භගේ ගදළනි අතුරු ප්ර ලසනඹ ගළන ගඳොඩි විසතයඹක් 
කය්දනපත. ඔඵතුභ්දරහගේ කළබිනට් භණ්ඩරගේ 72 ගදගනක් 
ඉ්දනහ. භවහචහර්ඹ  ජී.එල්. පීරිස භළිනතුභහ තභයි විගද්ල 
ඇභිනතුභහ. එතුභහ ඉ්දදිඹහ  ගිහි්ද කිඹන එක ගනොගයි 
කළබිනට් භණ්ඩරගේදී  කිඹ්දග්ද.  ඉ්දදිඹහගේදී කිඹනහ,-  
[ඵහධහ කිරීභක්] 

ගරු දිග්දස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்புறகு  றரணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ඔඵතුභහ අගප් කළබිනට් භණ්ඩරගේ නළවළ ග්ද. විරුද්ධ ඳක් 
නහඹකතුභහ අද දිල්ලිගේ ඉරහ ආහ විතයයි.  

 

ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(ரண்புறகு ற கமெரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

ඔේ, එතුභහ තභයි කිේගේ. 

 
ගරු දිග්දස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்புறகு  றரணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

එගවභ නපත එතුභහ  එගවේදී  ජී.එල්. පීරිස ඇභිනතුභහ වපතඵ 
වුණහද?  

 
ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(ரண்புறகு ற கமெரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

එගවේදී වපතඵ වුගණ් නළවළ. වපතඵ ගරහ ළඩක් නළවළ ග්ද. 
ගභගවේදී වපතඵ ගරහ  ළඩක්  නළවළ. එගවේදී වපතඵ ග්දන 
ළඩක්භ නළවළ. වළඵළයි, ඒ කිඹපු ගද් එතුභහ භ  කිේහ. 

 

ගරු දිග්දස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்புறகு  றரணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගද්දනහ එක්ක එගවේදී කථහ කශහද ද්දග්ද නළවළ.  
 

නිගඹෝජා කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ගරු භ්දත්රී්තුභනි, කරුණහකය තු්ද ළනි අතුරු ප්ර ලසනඹ 
අව්දන.  

 

ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(ரண்புறகு ற கமெரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

අද ඕනෆ තයපත ගරහ ිනගඵනහ.   
 

නිගඹෝජා කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ගරහ නළවළ. තු්ද ළනි  අතුරු ප්ර ලසනඹ.  
 

ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(ரண்புறகு ற கமெரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

ගපතක ඔඵතුභහත් අගඹ කශ යුතු ප්ර ලසනඹක්. 
 

නිගඹෝජා කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

තු්ද ළනි අතුරු ප්ර ලසනඹ අව්දන. 

 
ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(ரண்புறகு ற கமெரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

ඔඵතුභහ  අව්දන ඵළරි ප්ර ලසනඹක් තභයි භභ අව්දග්ද.  තු්ද  
ළනි අතුරු ප්ර ලසනඹ ලගඹ්ද භභ අව්දග්ද ගපතකයි. අද ගපත යගට් 
්චහයක කර්භහ්දතඹ දියුණු  කය ගගන ඹනහ.  [ඵහධහ කිරීභක්] 
ඉින්ද භභ ග්ද ප්ර ලසනඹ අව්දග්ද.  ඒක  ආයක්හ ගද්දන 
ගඳොසිසිඹ අලා ගනහ. සුද්ගදෝ ගපත ය    ආහභ  ඒ ගළවළණු්ද 
ඳළත්තක  අයගගන භවත්භඹහ භයරහ ්චහයක කර්භහ්දතඹ දියුණු 
කය්දන ඵළවළ. ඒ හගේභ ඩීඅයිජී හස ගුණර්ධනගේ, -[ඵහධහ 
කිරීභක්] අ්දන අ්ගගොඩ ඉ්දන එක්ගකගනක්-,   
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නිගඹෝජා කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

භ්දත්රී්තුභනි, ඔඵතුභහගේ කථහග්ද තභයි එතුභහ 

අවුස්දග්ද. අවුසහ ගත්තහභ ගපත ගරු බහ ගගන ඹ්දන 

අභහරු ගනහ.  

 
ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(ரண்புறகு ற கமெரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

භභ ගපත හගේ අඹ අවුසහ ග්දන වරි කළභළිනයි. 

 
නිගඹෝජා කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ඒ නිහ කරුණහකය ඔඵතුභහ ප්ර ලසනඹ අව්දන.   

 
ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(ரண்புறகு ற கமெரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

ගරු ඇභිනතුභනි, ඔඵතුභහ ගදළනි ප්ර ලසනඹ  දීරහ ිනගඵන 

උත්තයඹ තුිත්ද භභ භගේ තු්දළනි අතුරු ප්ර ලසනඹ අව්දනපත. 

ඩීඅයිජී හස ගුණර්ධනත් ගපත ගකෝදත්රුහත් ක්රRභඹ  කුලිඹ  මිනී 

භයරහ ිනගඵනහ නපත, ඒ පතඵ්දධ ක යුතු කයරහ ිනගඵ්දග්ද 

ගභොන ආකහයගඹ්දද? 

 
ගරු දිග්දස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்புறகு  றரணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

අධිකයණගේ විභර්ලනඹ  බහජන ගරහ ිනගඵන කරුණක් 

ගළන  ඔඵතුභහ ග කීගභ්ද කථහ කය්දන. ඔඵතුභහ  අිළ කලිනුත් 

කිේහ. කවුරුවරි ළරැද්දක් කයරහ ිනගඵනහ නපත -ඉවශ ගඳොලිස 

නිරධහරිගඹක් ගේහ ගන ගකනකු ගේහ- ඒ ිළිතඵ අිළ ක යුතු 

කයනහ. අධිකයණගේ ිනගඵන ප්ර ලසනඹක් ගභතළනදී හකච්ඡහ 

කිරීභ හධහයණ නළවළ. 

 
ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(ரண்புறகு ற கமெரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

ඔඵ ක යුතු කයනහ කිඹන එක විලසහ කය්දන පුළු්ද. 

 
නිගඹෝජා කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ප්ර ලසන අ්ක 5 - 3348/'12 - (1), ගරු පී. වළරි්ද භවතහ. 

 
ගරු පී. වළරි්ද භවතහ 
(ரண்புறகு பீ. யரறசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 

ගරු නිගඹෝජා කථහනහඹකතුභනි, භහ එභ ප්ර ලසනඹ අවනහ. 

 
ගරු දිග්දස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்புறகு  றரணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු නිගඹෝජා කථහනහඹකතුභනි, ගඹෞන ක යුතු වහ 

නිපුණතහ ්ර්ධන අභහතාතුභහ ගනුග්ද එභ ප්ර ලසනඹ  ිළිතතුය 

දීභ වහ ිනඹක කහරඹක් ඉල්රහ සිටිනහ.  
 

ප්ර ලසනඹ භතු දිනකදී ඉදිරිඳත් කිරීභ  නිගඹෝග කයන රදී. 
றணரக ற்தநரமெ றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 

''ඩීගභෝ ඵට් හ'' ගරොරි රඵහ දීභ : විසතය 
 "டிரர தட்டர" தனரநறகள் ங்கல் : றதம் 

PROVISION OF "DIMO BATTA" LORRIES : DETAILS 

3778/‟13 

11.ගරු විජිත ගබ්රුගගොඩ භවතහ 
(ரண்புறகு றஜற ரதமெதகரட) 

(The Hon. Vijitha Berugoda) 

ගඳොල් ්ර්ධන වහ ජනතහ තු ්ර්ධන අභහතාතුභහගග්ද 

ඇස ප්ර ලසනඹ - (1):  

(අ) (i) ගඳොල් ්ර්ධන වහ ජනතහ තු ්ර්ධන 
අභහතාහ්ලගේ ගභගවඹවීගභ්ද ජනතහ ගත 
“ඩීගභෝ ඵට් හ"ගරොරි යථ රඵහ දීගපත අයමුණ 
කගර්ද; 

 (ii) එභ ගරොරි යථ රඵහ දීගපත නිර්නහඹක කගර්ද; 

 (iii) එකී නිර්නහඹක ඳහදකගකො  ගගන ගපත න වි  
රඵහදී ඇින ගරොරි යථ ්ඛාහ ගකොඳභණද;  

 (iv) එභ එ ක් ගරොරි යථඹක ටිනහකභ ගකොඳභණද;  

 (v) එභ ගරොරි යථ රඵහ දීගපත ක්රRභගේදඹ ගනොකඩහ 
ඳත්හගගන ඹ්දග්දද;  

 ඹ්දන එතුභහ ගභභ බහ  ද්ද්දගනහිද? 

(ආ) (i) එභ ගරොරි යථ ඵළ්කු ණඹක් භඟි්ද රඵහ ගද්දග්ද 
නපත, අදහශ ඵළ්කුකරු්ද කවුරු්දද; 

 (ii) එභ ණඹ මුදර රඵහ ගද්දග්ද ගඳොසි හිතද; 
නළතගවොත්, ගඳොසි යහිතද;  

 (iii) එභ ණඹ හරිකඹක අගඹ ගකොඳභණද; 

 ඹ්දන එතුභහ ව්ද කය්දගනහිද? 

(ඇ) ගනොඑගේ නපත,  ඒ භ්දද? 

 

தங்கு அதறறமெத்ற, க்கள் ரரட்ட அதறறமெத்ற 

அகச்சகக் ரகட்ட றணர: 

(அ) (i) தங்கு அதறறமெத்ற, க்கள் ரரட்ட 

அதறறமெத்ற அகச்சறன் றப்தடுத்மொல் 

க்களுக்கு "டிரர தட்டர" தனரநறககப 

ங்குற்கரண ரரக்கம் ரதன்தகமம்; 

 (ii) ரற்தடி தனரநறககப ங்கும் அபவுரகரல்கள் 

ரகதன்தகமம்; 

 (iii) ரற்தடி அபவுரகரல்கபறன் அடிப்தகடறல் 

இன்நபறல் ங்கப்தட்டுள்ப தனரநறகபறன் 

ண்றக்கக வ்பதன்தகமம்; 

 (iv) ரற்தடி தனரநறதரன்நறன் ததமைற 

வ்பதன்தகமம்; 

 (v) ரற்தடி தனரநறகள் ங்கப்தடும் முகநக 

தரடர்ச்சறரகப் ரதப்தடுர ன்தகமம்; 

 அர் இச்சகதக்கு அநறறப்தரர? 

(ஆ) (i) ரற்தடி தனரநறகள் ங்கறக் கடன் மூனம் 

ங்கப்தடுரறன், ற்புகட ங்கறரபர்கள் 

ரர் ன்தகமம்; 

 (ii) குநறப்தறட்ட கடன் தரகக ங்கப்தடுது 

ட்டிமடணர அல்னது ட்டிறன்நறர 

ன்தகமம்; 

 (iii) ரற்தடி கடன் கத் தரககதரன்நறன் 

ததமைற வ்பதன்தகமம் 

 அர் குநறப்தறடுரர? 

(இ) இன்ரநல், ன்? 
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ඳහර්ලිගපත්දතු 

asked the Minister of Coconut Development and 

Janatha Estate Development:  

(a) Will he inform this House - 

 (i) of the objective of providing "Dimo Batta" 

lorries to people under the directive of the 

Ministry of Coconut Development and 

Janatha Estate Development; 

 (ii) of the criteria under which the 

aforementioned lorries were provided; 

 (iii) of the number of lorries that have been 

provided so far based on the aforesaid 

criteria; 

 (iv) of the value of an aforesaid lorry; and 

 (v) whether the methodology under which the 

aforesaid lorries were provided will be 

continued? 

(b) Will he state - 

 (i) if the aforesaid lorries are provided under a 

bank loan, the names of the relevant 

bankers; 

 (ii) whether the aforesaid loan is granted with 

interest or interest free; and 

 (iii) the value of an instalment of the aforesaid 

loan? 

(c) If not, why? 

 
ගරු ඒ.පී. ජගත් පුසඳකුභහය භවතහ  
(ரண்புறகு .பீ. ஜகத் புஷ்தகுர) 

(The Hon. A.P. Jagath Pushpakumara ) 

ගරු නිගඹෝජා කථහනහඹකතුභනි, එභ ප්ර ලසනඹ  ිළිතතුය 

ගභගේයි. 
 

(අ) (i) අඩු ගඳොසි ණඹ ගඹෝජනහ ක්රRභඹක් ඹ ගත් රඵහ 
ගදන ඩීගභෝ ඵට් හ ගරොරි යථ භඟි්ද ගඳොල් ආශ්රිනත 
සුළු වහ භධා ඳරිභහණ කර්භහ්දතර ගඹගදන 
ාහඹකඹ්ද  අඩු විඹදභකි්ද තභ අමුද්රeා වහ 
නිමිද්රeා ප්ර හවනඹ කිරීභ වහ කුඩහ ගඳොල් තු 
හිමිඹ්ද  තභ නිසඳහදන ගගශ ගඳොශ  ගගන 
ඹෆභ  වහ ගහ  අලා අමුද්රeා ආදිඹ ප්ර හවනඹ 
කිරීභ. 

 (ii) කප්රුක මිින හභහජිකඹකු විඹ යුතුඹ. 

  ගඳොල් ආශ්රිනත කර්භහ්දතකරුගකු, ගඳොල් ආශ්රිනත 
ද්රeා ප්ර හවනඹ කය්දගනකු ගවෝ ගඳොල් 
ගහකරුගකු විඹ යුතුඹ. 

  හර්ථක එභ කර්භහ්දතඹ ඉදිරිඹ  ඳත්හ ගගන 
ඹහ වළකි පුද්ගරගඹකු විඹ යුතුඹ. 

  ඵළ්කු ිළිතග්දනහ ඉදිරිගේදී ගනොකඩහ ණඹ 
ගගවිඹ වළකි ාහඹකගඹකු විඹ යුතුඹ. 

 (iii) 62කි. (වළ  ගදක)  

 (iv) රු. 820,000කි. ( රුිළඹල් අ රක් විසිදව) 

 (v) ඔේ. 

(ආ) (i) ර්කහ ඵළ්කු 

 (ii) ගභභ ණඹ මුදර ගඳොසි හිත ණඹ මුදරක් න 
අතය ත්භ්ද ගඳොසි අනුඳහිනකඹ  ඩහ 1%ක් 
අඩුග්ද රඵහ ගද්. 

 (iii) මලික ගගවීභ රු.50,000කි. ගගවීපත කිරීපත වහ 
කහරඹ උඳරිභඹ ර් 05ක් න අතය ගඳොසි යහිත 
භහසික හරිකඹ රු. 13,666කි. (රුිළඹල් 
දවතු්දදවස වඹසිඹ වළ වඹ)  

  ර් 04්ද ගගවීපත සිදු කයයි නපත ගඳොසි යහිත 
භහසික හරිකඹ රු.17,083කි. (රුිළඹල් දහවත්දවස 
අස තුන)  

  ර් 03කි්ද ගගවීපත සිදු කයයි නපත ගඳොසි යහිත 
භහසික හරිකඹ රු. 22,777කි. (රුිළඹල් විසිගදදවස 
වත්සිඹ වළත්තෆවත) 

(ඇ)   ඉවත ිළිතතුය අනු ඳළන ගනොනඟී. 

 
නිගඹෝජා කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

අතුරු ප්ර ලසන ිනගඵනහද? 

 
ගරු විජිත ගබ්රුගගොඩ භවතහ 
(ரண்புறகு றஜற ரதமெதகரட) 

(The Hon. Vijitha Berugoda) 

ිනගඵනහ, ගරු නිගඹෝජා කථහනහඹකතුභනි.  

ගරු ඇභිනතුභනි, මී  අවුරුදු තුනක  විතය කලි්ද යගට් 

ගඳොල් නිසඳහදනඹ ිළිතඵ ප්ර ලසනඹක් ිනබුණහ. ඳහරිගබෝගිකඹ්ද ත් 

ප්ර ලසන ිනබුණහ. ඒ අධිගේදී තභයි ඔඵතුභහ  ගඳොල් ්ර්ධන 

අභහතා ධුයඹ රළබුගණ්. වළඵළයි, ඔඵතුභහ ටික කරකි්ද ඒ ප්ර ලසනඹ 

වි්දන  ගඵොගවොභ භත් වුණහ.  ඒ වහ ඔඵතුභහ ක්රිනඹහ භහර්ග 

කිහිඳඹක් ගත්තහ. එකක් තභයි, ගඳොල් ගහ  උන්දදුක් දක්න 

ගහකරු්ද වහ ගඳොල් ඳළශ ගනොමිරගේ රඵහ දීගපත 

ාහඳිිනඹක් ක්රිනඹහත්භක කිරීභ. 

ඒ ගඳොල් ඳළශ ගහකරු්ද නිඹභහනුකර ගහ කයනහද 

නළද්ද කිඹන කහයණඹ ිළිතඵ ඳසු විඳයභක් කය ගගන ඹනහද? 

 
ගරු ඒ.පී. ජගත් පුසඳකුභහය භවතහ  
(ரண்புறகு  .பீ. ஜகத் புஷ்தகுர) 

(The Hon. A.P. Jagath Pushpakumara) 

ගරු භ්දත්රී්තුභහ, ගපත අභහතාහ්ලඹ අිනගරු ජනහධිඳිනතුභහ 

විසි්ද ිළහිටුන අසථහ න වි  ගඳොල් ්ර්ධන නිරධහරි්ද 

114 ගදනයි හිටිගේ. අිනගරු ජනහධිඳිනතුභහ ඊශඟ ර්ඹ න වි  

ගඳොල් ්ර්ධන නිරධහරි්ද 325 දක්හ ළඩි කය ග්දන  අඳ  

අයඹ දු්දනහ. එඳභණක් ගනොගයි. උඳහධිධහරි්ද 55,000ක් 

ඳභණ යහජා ගේඹ  ඵහ ග්දනහ වි  අගප් අභහතාහ්ලඹ  733 

ගදගනකු ඵහ ග්දන  අයඹ රඵහ දීරහ ිනගඵනහ. අිළ ගිඹ 

ිනගේ ගඳොල්ර ගරඩ ගයෝග, ගහ පතඵ්දධ ව කර්භහ්දත 

පතඵ්දධගඹ්ද, - සිඹ භ අ්ල ිළිතඵ- කණ්ඩහඹපත ලගඹ්ද 

පුහුණුක් රඵහ ගද්දන  ක යුතු කශහ. ඉදිරිගේදී ගපත සිඹ භ 

කණ්ඩහඹපත ගඳොල් ගහ න්හසිභ පතඵ්දධගඹනුත්, ඒ හගේභ 

ගඳොල්ර  ඇින න විවිධ ඳිතගඵෝධ ගයෝග පතඵ්දධගඹනුත් 

අධහනඹ ගඹොමු කයරහ ක්ගේත්රුඹ  ගිහි්ද ක යුතු කිරීභ සිදු 

කයනහ. ඒ හගේභ ගඳොල්ර භදඹ ඳභණක් ගනොගයි ගඳොල් 

ගග්ද ග්දන පුළු්ද ෆභ ප්ර ගඹෝජනඹක් පතඵ්දධගඹ්දභ 

නිසඳහදන ක්රිනඹහලිඹක  ගඹොමු කය්දන  ඒ අඹගේ වහඹ ග්දන 

අිළ ඵරහගඳොගයොත්තු ගනහ. 

561 562 

[ගරු විජිත ගබ්රුගගොඩ භවතහ] 
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ගරු විජිත ගබ්රුගගොඩ භවතහ 
(ரண்புறகு றஜற ரதமெதகரட) 

(The Hon. Vijitha Berugoda) 

ගරු නිගඹෝජා කථහනහඹකතුභනි, භහගේ ගදගනි අතුරු 

ප්ර ලසනඹ ගභඹයි. ගඳොල් ගහකරු්ද දිරි ගළ්දවීභක් විධිඹ  ගඳොල් 

ඳළශ රඵහ දු්දනහ හගේභ ඉදිරි අනහගත ඳයපුය , -විගලේගඹ්දභ 

ඳහල් දරුගෝ තභයි අගප් යගට් අනහගතඹ- ගඳොල් ගහ 

ිළිතඵ, ගඳොල් ඳළශඹ ිළිතඵ, ගඳොල් ිළිතඵ වළඟීභක් ඇින 

කයවීගපතත්, ගඳොල් නිසඳහදන ිළිතඵ වළඟීභක් ඇින කයවීගපතත් 

අයමුණ ඇින ඔඵතුභහ ඳහල් දරු්ද  ගඳොල් ඳළශ රඵහ දීගපත 

ාහඳිිනඹක් ක්රිනඹහත්භක කශහ. ඒක භහජගේ ගඵොගවෝ ිළරිස අගඹ 

කශහ. එභ දරු්ද ඒ ගඳොල් ඳළශ කිහිඳඹ නිසි ඳරිදි නඩත්තු 

කයනහද, ඒ ිළිතඵ ගොඹහ ඵරනහද කිඹහ ඳසු විඳයභක් ඒ වහ 

භගහමී සිදු නහද නළද්ද කිඹහ දළන ගළනීභ  කළභළිනයි. 
 

ගරු ඒ.පී. ජගත් පුසඳකුභහය භවතහ  
(ரண்புறகு  .பீ. ஜகத் புஷ்தகுர) 

(The Hon. A.P. Jagath Pushpakumara) 

ගරු භ්දත්රී්තුභනි, තමු්දනහ්දගේ ව්ද කයපු "කප්රුක 

පුයය" ව "සිප්නළණ" කිඹපු ළඩ ව්දර  ගඳොල් ඳළශ රඵහ 

දීභ ඳභණක් ගනොගයි, ඒ දරුහභ සඹ් ඇගළයීභක් කයන ඒ 

පතපර්ණ ක්රිනඹහකහයකපත පතඵ්දධ අත් ගඳොතක් අිළ රඵහ දීරහ 

ිනගඵනහ. ගඳොල් ඳළශඹ සි පු දගේ ඉරහ ගඳොල් අසළ්දන 

රඵහ ග්දනහ ගතක් ඳරීක්හ කය්දන අිළ ඳහල් දරු්ද ගඹොමු 

කයරහ ිනගඵනහ. ඒහ ඳහගල් උග්දන ගුරු භවත්භ, භවත්මී්ද 

විසිනුත් හයහහනගේ ඳරීක්හ කයරහ ඵරනහ. ඊ  අභතය ගපත 

ක යුත්ත වරිඹහකහය සිදු නහද කිඹරහ අගප් නිරධහරිනුත් 

ඳරීක්හ කයරහ ඵරනහ. 
 

ගරු විජිත ගබ්රුගගොඩ භවතහ 
(ரண்புறகு றஜற ரதமெதகரட) 

(The Hon. Vijitha Berugoda) 

භ ගේ තු්දන අතුරු ප්ර ලසනඹ ගභඹයි. ගඳොල් ගහ ආශ්රාගඹ්ද -

විගලේගඹ්ද ගඳොල් ග, ගඳොල් පරදහ  ආශ්රාගඹ්ද- අඳගත් ඹන 

ද්රeාලි්ද ප්ර ගඹෝජනඹක් අයගගන විගලේගඹ්දභ රැකිඹහ වියහිත 

ිළරිසර  සඹ් රැකිඹහර ගඹදීභ වහ ඔඵතුභහ ගපත කිඹන 

ආකහයඹ  ඩිගභෝ ඵට් හ හගේ ගරොරි යථ රඵහ දීරහ අලා 

ප්ර හවන ඳවසුකපත ළරසුහ. ගඳොල්ර අතුරු පරලි්ද ග්දනහ ඒ 

නිසඳහදන වහ උන්දදුක් දක්න ගඵොගවෝ ිළරිස සිටින ඵ අිළ 

දළකරහ ිනගඵනහ. ඒ අඹ  ගපතහ අගශවි කය ග්දන පුළු්ද 

නිලසිකත ගශ ගඳොශක්, භඟ ගඳ්දවීභක් ඔඵතුභහගේ අභහතාහ්ලඹ 

භළදිවත් ගරහ කයනහද, නළද්ද කිඹන එකත් අිළ දළන ග්දන 

කළභළිනයි.  
 

ගරු ඒ.පී. ජගත් පුසඳකුභහය භවතහ  
(ரண்புறகு  .பீ. ஜகத் புஷ்தகுர) 

(The Hon. A.P. Jagath Pushpakumara) 
අිළ ගපත පතඵ්දධගඹ්ද ගඳොල් ආශ්රිනත නිසඳහදන 

අඳනඹනකරු්ද භඟ හකච්ඡහ කශහ. එක ආගඹෝජක 

භවත්භගඹක් අඳ  කිේහ, තහෂි බුරුසු containers 26ක් 

හර්ෂික අඳනඹනඹ කය්දන පුළු්ද කිඹරහ. නමුත් ඒ 

භවත්භඹහ  නිසඳහදනඹ කය ග්දන රළගඵ්දග්ද containers 6යි 

කිේහ. අිළ දළ්ද "කප්රුක මිින" වයවහ ඒ පතඵ්දධගඹ්ද දළනුත් 

කයරහ, පුහුණු රඵහ දීරහ, ඒ ආගඹෝජක භවත්රු්ද  අලා අමු 

ද්රeා රඵහ දීරහ, එභ නිසඳහදන මිරදී ග්දන ක්රRභඹකුත් වඳු්දහ දීරහ 

ිනගඵනහ. දළන භත් ඒ හගේ භධාසථහන 5ක් ක්රිනඹහත්භක 

කයනහ. ඉදිරිගේදී ඒ භධාසථහන ප්ර භහණඹ ළඩි කය්දන අිළ 

ක යුතු කය ගගන ඹනහ.  

 
ගරු විජිත ගබ්රුගගොඩ භවතහ 
(ரண்புறகு றஜற ரதமெதகரட) 

(The Hon. Vijitha Berugoda) 

ගඵොගවොභ සතුිනයි.  

"නළණර" ාහඳිිනඹ : විසතය 
`அநறகம்' கமெத்றட்டம் : றதம் 

"NENASALA"  PROJECT : DETAILS  
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12. ගරු ශ්රිනඹහනි විගේවික්රRභ භවත්මිඹ 
    (ரண்புறகு (றமெற) ஸ்ரீரற றரஜறக்கற) 

     (The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama) 

විදුලි ්ගද්ල වහ ගතොයතුරු තහක්ණ අභහතාතුභහගග්ද ඇස 

ප්ර ලසනඹ - (1) :   

(අ) ශ්රීල ර්කහ  ගතොයතුරු වහ ්දනිගේදන තහක්ණ 
නිගඹෝජිතහඹතනඹ භඟි්ද ක්රිනඹහත්භක ගකගයන, 

 (i) "නළණර" ාහඳිිනඹ ආයපතබ කිරීභ  තුඩු දු්ද 
ගවේතු කගර්ද;  

 (ii) දළන  ක්රිනඹහත්භක න නළණර භධාසථහන 
්ඛාහ ගකොඳභණද;  

 (iii) නළණර ාහඳිිනඹ භඟි්ද රඵහ ගදන පුහුණුගේ 
විගලේත්ඹ කුභක්ද; 

 (iv) නළණර ාහඳිිනගේ අනහගත ළරසුපත කගර්ද; 

 ඹ්දන එතුභහ ගභභ බහ  ද්ද්දගනහිද?         

(ආ) ගනොඑගේ නපත,  ඒ භ්දද? 
 

 தரகனத் தரடர்புகள், கல் தரறல்நுட்தறல் 

அகச்சகக் ரகட்ட றணர: 

(அ) இனங்கக கல், தரடர்தரடல்  தரறல்நுட்த 

முகர் றகனத்றணரல் தசற்தடுத்ப்தடுகறன்ந, 

 (i) `அநறகம்' கமெத்றட்டத்க ஆம்தறப்தற்கு 

துரண கரங்கள் ரக; 

 (ii) ற்ரதரது  இங்குகறன்ந அநறகம் றகனங் 

கபறன் ண்றக்கக ரது; 

 (iii) அநறகம் கமெத்றட்டத்றணரல் ங்கப்தடுகறன்ந 

தறற்சறறன் சறநப்தறல்பு ரது; 

 (iv) அநறகம் கமெத்றட்டத்றன் றர்கரன றட்டங்கள் 

ரக 

 ன்தக அர் இச்சகதக்கு அநறறப்தரர? 

(ஆ) இன்ரநல், ன்? 

 
asked the Minister of Telecommunication and 

Information Technology:  

(a) Will he inform this House of - 

 (i) the reasons that led to initiate the 

“Nenasala” project;  

 (ii) the number of "Nenasala" centres that are 

operative by now; 

 (iii) the speciality of the training, provided by 

the “Nenasala” project; and 

 (iv) the future plans of the “Nenasala” project;  

(b) that is implemented by the Information and 

Communication Technology Agency of Sri 

Lanka? 

(c) If not, why? 
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ඳහර්ලිගපත්දතු 

ගරු ය්ජිත් සිඹමරහිළටිඹ භවතහ (විදුලි ්ගද්ල වහ 
ගතොයතුරු තහක්ණ අභහතාතුභහ) 
(ரண்புறகு ஞ்ஜறத் சறம்தனரதறட்டி - தரகனத் 

தரடர்புகள், கல் தரறல்நுட்தறல் அகச்சர்) 

(The Hon. Ranjith Siyambalapitiya - Minister of 

Telecommunication and Information Technology) 

ගරු නිගඹෝජා කථහනහඹකතුභනි, භහ එභ ප්ර ලසනඹ  ිළිතතුය 

ගදනහ. 

(අ) (i) ගපත වහ ව ප්ර ධහන ගවේතු ්දග්ද ග්රාහමීඹ 

ප්ර ගද්ලර ජනතහ  නවීන ගතොයතුරු වහ 

්දනිගේදන තහක්ණ ඳවසුකපත ළඳයීභයි. 

අ්දතර්ජහරඹ, ඳරිගණක, ඊ-ගපතල්, ෂළක්ස ළනි 

නවීන ගතොයතුරු තහක්ණ ඳවසුකපත ඉතහ 

හධහයණ මිරක  ළඳයීභ තුිත්ද ග්රාහමීඹ ජනතහ 

ශීඝ්රණගඹ්ද දියුණු න ගතොයතුරු භහජගේ 

ගකො සකරු්ද ඵ  ඳත් කිරීභ ගභහි අයමුණ 

ගේ. ඒ තුිත්ද ගඳොදුගේ යගට් හභහනා ජනතහගේ 

ගතොයතුරු තහක්ණ හක්යතහ ඉවශ නළ්වීභද 

අයමුණක් විඹ. අිනගරු ජනහධිඳින භහි්දද 

යහජඳක් භළිනතුභහගේ ්කල්ඳඹක් භත ඉ-ශ්රීල   

ර්කහ ළඩ වන ඹ ගත් ගභඹ දළන  හර්ථක 

ක්රිනඹහත්භක ගේ. 

 (ii) දියින පුයහ ෆභ දිසත්රි්ක්කඹක්භ ආයණඹ 

කයමි්ද නළණර භධාසථහන 699ක් දළන  

ක්රිනඹහත්භක ගේ. 

 (iii) ගභභ ාහඳිිනඹ භඟි්ද මලික නළණර 

ක්රිනඹහකරු්ද  ඳරිගණක ගභරපත බහවිතඹ ගළන 

පුහුණුක් රඵහ ගදන අතය, නළණරක් පරදහයී 

ගර ඳත්හගගන ඹෆභ ිළිතඵ හභහනා 

ාහඹකත් පුහුණුක් රඵහ ගද්. නළණර 

භධාසථහනර  ඳළමිගණන ිළරිස වහ විවිධ 

භට් ගපත ඳරිගණක පුහුණු ඳහඨභහරහ ඳත්හගගන 

ඹනු රඵන අතය, අ්දතර්ජහිනක ඳරිගණක 

ගභගවයුපත ඵරඳත්රු ළනි ිළිතගත් විනක ඳත්රු 

ඳහඨභහරහ වහද නළණර තුිත්ද පුහුණුක් රඵහ 

ගත වළකිඹ. ගපතහගඹහි විගලේත්ඹ නුගේ 

හධහයණ මිරක  රඵහ දීභත්, ගද්ශීඹ බහහ්ද 

තුිත්ද ඳත්හගගන ඹෆභත්ඹ. 

 (iv) 1. එක් ප්ර හගද්ශීඹ ගල්කපත ගකොට්ඨහඹක  

නළණර භධාසථහන 03ක් ඇතුශත් න 
ඳරිදි ර්ග කිගරෝමී ර් 05ක් ඇතුශත එක් 
නළණර භධාසථහනඹක් ිළහිටුවීභ. ගපත 
අනු ඉදිරි ළරසුපත කස කය ඇත. 

  2. යජගඹ්ද ළඳගඹන ඉ-පුයළසි ගේහ්ද 
නළණර භධාසථහන වයවහ ග්රාහමීඹ ප්ර ජහ  
රඵහ දීභ  අලා ක යුතු දළන භත් 
පතඳහදනඹ කය ඇත. 

(ආ) අදහශ ගනොගේ. 

 
ගරු ශ්රිනඹහනි විගේවික්රRභ භවත්මිඹ 
(ரண்புறகு (றமெற) ஸ்ரீரற றரஜறக்கற) 

(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama) 

ගරු ඇභිනතුභනි, දළන  නළණර භධාසථහන වඹසිඹ 

ගණනක් ිනගඵනහ කිඹරහ ඔඵතුභහ කිේහ. 

ගපත ර්ගේ නළණර භධාසථහන කීඹක් ආයපතබ කය 

ිනගඵනහද?  

ගරු ය්ජිත් සිඹමරහිළටිඹ භවතහ 
(ரண்புறகு  ஞ்ஜறத்  சறம்தனரப்தறட்டி) 

(The Hon. Ranjith  Siyambalapitiya) 
ගරු නිගඹෝජා කථහනහඹකතුභනි, දළන  නළණර භධාසථහන 

40ක  ආ්දන ප්ර භහණඹක් ආයපතබ කය ිනගඵනහ. ඉදිරිගේදී 

උතුරු නළ ගඟනහියත් භඟ තත් භධාසථහන 50ක  ළඩි 

්ඛාහක් ආයපතබ කිරීභ  ළරසුපත කය ිනගඵනහ. 

 
ගරු ශ්රිනඹහනි විගේවික්රRභ භවත්මිඹ 
(ரண்புறகு (றமெற) ஸ்ரீரற றரஜறக்கற) 

(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama) 

ගඵොගවොභ සතුිනයි. 

 

 

"e-ශ්රීල ර්කහ " ්ර්ධන ාහඳිිනඹ : ප්ර ිනපර 

`e -ஸ்ரீனங்கர' அதறறமெத்றக் கமெத்றட்டம் : 

ததமைரதமைகள் 
"e-SRI LANKA" DEVELOPMENT PROJECT :  OUTCOME 

 3861/‟13 

13.ගරු භහරනී ගෂෝදගේකහ භවත්මිඹ 
(ரண்புறகு (றமெற) ரனணல ததரன்ரசக்கர) 

(The Hon. (Mrs)  Malani Fonseka) 

විදුලි ්ගද්ල වහ ගතොයතුරු තහක්ණ අභහතාතුභහගග්ද ඇස 

ප්ර ලසනඹ - (1):  

(අ) 2005 ර්ගේ සි  ගපත දක්හ ව කහරඹ තුශ                                       

"e-ශ්රීල ර්කහ "්ර්ධන ාහඳිිනඹ භඟි්ද, 

 (i) යහජා අ්ලඹ ප්ර ිනනිර්භහණඹ කිරීභ තුිත්ද රඵහ ගත් 
හර්ථක ප්ර ිනපර කගර්ද;  

 (ii) ගතොයතුරු තහක්ණ කර්භහ්දත ්ර්ධනඹ වහ 
කුඩහ වහ භධාභ ාහඹ තයගකහරිත්ඹ තුිත්ද 
රඵහ ගත් හර්ථක ප්ර ිනපර කගර්ද;  

 ඹ්දන එතුභහ ව්ද කය්දගනහිද? 

(ආ) (i) "e-ශ්රීල ර්කහ "   ්ර්ධන ාහඳිිනඹ වහ රළබී 
ඇින ජහතා්දතය පතභහන වහ ජඹග්රාවණ කගර්ද; 

             (ii) එභ ළඩ වන ඹ ගත් ළරසුපත කය ඇින අනහගත 
ාහඳිින කගර්ද; 

 ඹ්දන එතුභහ ගභභ බහ  ද්ද්දගනහිද? 

(ඇ) ගනොඑගේ නපත,  ඒ භ්දද? 

 
தரகனத்தரடர்புகள், கல் தரறல்நுட்தறல் 

அகச்சகக் ரகட்ட றணர: 

(அ) 2005ஆம் ஆண்டு முல் இன்மை கறனரண 

கரனப்தகுறறல் `ஈ-ஸ்ரீனங்கர' (e - S r i  L a n k a ) 

அதறறமெத்றக் கமெத்றட்டத்றன் மூனம், 

 (i) அசதுகந லள்கட்டகப்தறன் ஊடரகப் 

ததநப்தட்ட தற்நறகரண ததமைரதமைகள் 

ரக; 

 (ii) கல் தரறல்நுட்தறல் ககத்தரறல் 

அதறறமெத்ற ற்மைம் சறநற, டுத் தரறல் 

முற்சறகபறன் ரதரட்டித்ன்கறன் ஊடரகப் 

ததற்மைக்தகரள்பப்தட்ட தற்நறகரண 

ததமைரதமைகள் ரக; 

 ன்தக அர் குநறப்தறடுரர? 
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(ஆ) (i) `e-ஸ்ரீனங்கர' அதறறமெத்றக் கமெத்றட்டத்துக்கு 

கறகடத்துள்ப சர்ரச றமெதுகள் ற்மைம் 

தற்நறகள் ரக; 

 (ii) ரற்தடி றகழ்ச்சறத்றட்டத்றன் கலழ் 

றட்டறடப்தட்டுள்ப றர்கரன கமெத்றட்டங்கள் 

ரக 

 ன்தக அர் இச்சகதக்கு அநறறப்தரர? 

(இ) இன்ரநல், ன்? 

 

asked the Minister of Telecommunication and 

Information Technology:  

(a) Will he state - 

 (i) the successful outcomes achieved, by 

restructuring the State sector;  

 (ii) the successful outcomes achieved, by the 

development of the industry of information 

technology and the competition of small 

and medium scale enterprises; 

 (iii) through the "e-Sri Lanka" development 

project from the year 2005 to date? 

(b) Will he inform this House - 

 (i) the international awards and the 

achievements, that have been received for 

the "e-Sri Lanka" development project; 

 (ii) the programmes that have been planned, for 

the future under the aforesaid project? 

(c) If not, why? 
 
ගරු ය්ජිත් සිඹමරහිළටිඹ භවතහ 
(ரண்புறகு  ஞ்ஜறத்  சறம்தனரப்தறட்டி) 

(The Hon. Ranjith  Siyambalapitiya) 
ගරු නිගඹෝජා කථහනහඹකතුභනි, ිළිතතුය ගභගේඹ.  

(අ) i) 1. ර්කහ යහජා ජහර ාහඳිිනඹ ක්රිනඹහත්භක වීභ. 

  2. යහජා ගතොයතුරු ගක්්දද්රeඹ 1919 ක්රිනඹහත්භක 
 වීභ.  

  3. ඉ -පුයළසි ගල්ඛන ාහඳිිනඹ ක්රිනඹහත්භක වීභ. 

  4. යහජා අ්දතර්ජහර දත්ත ඳද්ධිනඹ ක්රිනඹහත්භක 
 වීභ. 

  5. යහජා ආඹතන ව අ්දතර්ජහර ගබ් අඩවි 
 ක්රිනඹහත්භක වීභ. 

  6. ඉ -ජනගවන ගල්ඛන ක්රිනඹහත්භක වීභ. 

  7. ඉ -හවන ආදහඹපත ඵරඳත්රු ාහඳිිනඹ 
 ක්රිනඹහත්භක වීභ. 

  8. ර්කහ ගගවුපත බිහිගදොය ක්රිනඹහත්භක වීභ. 

  9. ඉ -භිද්ධි ාහඳිිනඹ ක්රිනඹහත්භක වීභ. 

  10. ඉ -විශ්රාහභ ළටුප් ාහඳිිනඹ ක්රිනඹහත්භක වීභ. 

          11. යහජා ඉඩපත ගතොයතුරු කශභනහකයණ 
ඳද්ධිනඹ ක්රිනඹහත්භක වීභ. 

          12. ඉ -භහන පතඳත් කශභනහකයණ ඳද්ධිනඹ 
ක්රිනඹහත්භක වීභ. 

          13. යහජා ගතොයතුරු ආයක්හ වහ ප්ර මිීන්ද 
ක්රිනඹහත්භක වීභ. 

14.   ෆභ ගභක භ ් ගක්ත අ්කඹක් රඵහ දීභ. 

15.   ඉ -ගේහ රඵහ දීභ. 

  * විබහග විනක ඳත්රු ිළ ඳත් රඵහ ගළනීභ. 

  * ජර බිල්ඳත් ගගවීභ. 

  * විගද්ල ගේහ නියුක්ින කහර්ඹහ්ලඹ වහ න 
 ගගවීපත ක යුතු කිරීභ. 

  * දුපතරිඹ ගදඳහර්තගපත්දතුගේ ග ්දඩර් මිරදී 
 ගළනීභ. 

  * නහවික නිගඹෝජිත ඵරඳත්රු ගහසතු ගගවීභ. 

  * ක්දගට්නර් ඵව පත ඵරඳත්රු ගහසතු ගගවීභ. 

  * ඵව පත ප්ර හවන ගහසතු ගගවීභ. 

  * යජගේ කර්භහ්දතලහරහගේ ග ්දඩර් මිරදී 
 ගළනීභ. 

  * ජහිනක වළඳුනුපතඳත් ිළිතඵ ගතොයතුරු රඵහ 
 ගළනීභ. 

  * ගඳොලිස හර්තහ ිළිතඵ ගතොයතුරු රඵහ ගළනීභ. 

  * දුපතරිඹ කහර  ව්ද ගතොයතුරු රඵහ ගළනීභ. 

  * භවළලි ජරහලර ජර භට් පත ිළිතඵ 
ගතොයතුරු  රඵහ ගළනීභ. 

  * විගද්ල රැකිඹහ ගතොයතුරු වහ විබහග ප්ර ිනපර 
ිළිතඵ ගතොයතුරු රඵහ ගළනීභ. 

  * ගත් ග්දගද්සිගේ මිර ගණ්ද රඵහ ගළනීභ. 

  * ගේහ අර්ථ හධක අයමුදල් ගලේඹ්ද වහ 
 ගනත් අදහශ ගතොයතුරු රඵහ ගළනීභ. 

  * භහළු මිර ගණ්ද දළන ගළනීභ. 

  * ගභෝ ර් යථ ලිඹහ ඳදි්ික ගතොයතුරු වහ ලිඹහ 
ඳදි්ික අ්ක ිළිතඵ ගතොයතුරු රඵහ ගළනීභ.  

  * ගේහ නියුක්ිනකඹ්දගේ බහයකහය අයමුදගල් 
 ගලේඹ දළන ගළනීභ. 

  * යඵර් මිර ගණ්ද ක්ණික රඵහ ගළනීභ. 

  * න ජීවී නිහඩු නිගක්තන ග්ද කයහ ගළනීභ. 

  * ආඳදහ වහ ාන ිළිතඵ ගතොයතුරු රඵහ 
ගළනීභ. 

  * ගද්ඳශ ඵදු වහ කුසි ඵදු ගගවීභ. (ගකොශම භව 
 නගය බහ වහ) 

  * දුපතරිඹ නිහඩු නිගක්තන ග්ද කය ගළනීභ. 

        16. භවජන දුක්ගළනවිලි නිඹහභනඹ වහ ගතොයතුරු 
තහක්ණඹ. 

 17. ඉ-ඳහර්ලිගපත්දතු. 

 18. යහජා ගේකයි්ද  ගතොයතුරු තහක්ණ පුහුණු 
රඵහ දීභ. 

(ii) * ගතොයතුරු තහක්ණ කර්භහ්දතඹ ගපත නිහ යගට් 
විගද්ල ආදහඹපත උඳඹන කර්භහ්දත අතය ඳසළනි 
සථහනඹ  ශඟහ වී ඇත. දළ්ද යක  
ඇගභරිකහනු ගඩොරර් ද රක් 600ක ආදහඹභක් 
උඳඹයි.  

     *  ගභභ ක්ගේත්රුගේ නියත කර්භහ්දත වහ වළකිඹහ 
ප්ර ර්ධන ළඩ ව්ද වඳු්දහ දීභ, පුහුණු 
ළඩ ව්ද වහ මරා ගභ්දභ තහක්ණික ආධහය 
රඵහ දීභ වහ යජගේ අනුග්රාවගඹ්ද ඉඩ ප්ර සථහ වහ 
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ඳහර්ලිගපත්දතු 

ාහඳහරික අසථහ උදහ කය දීභ නිහ ගතොයතුරු 
තහක්ණ කර්භහ්දත ක්ගේත්රුගේ ක්රRමික දියුණුක් 
ඇින වීභ. 

 * ගතොයතුරු තහක්ණ ක්ගේත්රුගේ කුඩහ වහ භධා 
ඳරිභහණ ාහඹකඹ්දගේ නිපුණතහ ර්ධන 
වහ ඉ - ශ්රීල ර්කහ  ළඩ වන ඹ ගත් 
ප්ර දහනඹ්ද 1,500ක් රඵහ දී ඇත. ඒ වහ රුිළඹල් 
දරක් 500ක මුදරක් ළඹ කය ඇත. 

  අ්දතර්ජහිනක හර්තහර  අනු ගතොයතුරු 
තහක්ණ ඵහහියකයණ කර්භහ්දත පතඵ්දධගඹ්ද 
ගරො විශිස තභ ය ල් 20 අතය  ශ්රීල ර්කහ 
ඳළමිණීභ. 

 * ගතොයතුරු තහක්ණ ක්ගේත්රුගේ ශීඝ්රණ දියුණුත් 
භඟභ ජගත් ගතොයතුරු තහක්ණ සදහනපත 
දර්ලකගේ ය ල් 127ක් අතරි්ද 72ළනි 
සථහනඹ  ශ්රීල ර්කහ ඳත් වීභ. 

(ආ)  (i)  ""e-SRI LANKA" ්ර්ධන ාහඳිිනඹ වහ රළබී 
ඇින ජහතා්දතය පතභහන වහ ජඹග්රාවණ: 

 1. තහයිර්දතගේ ඳළින ෆියුචර් ගේ හක් (Future 

Gov SAARC) පතභහන උගශගරහිදී දකුණු 
ආසිඹහගේ විශිස තභ යහජා ආඹතනඹ  හිමි 
පතභහනඹ හිමි වීභ. 

 2. තහයිර්දතගේ ඳළින ෆියුචර් ගේ හක් පතභහන 
උගශගරහිදී 'ඉ - ශ්රීල ර්කහ' තහක්ණික වහඹ 
ඇින ක්රිනඹහත්භක කයන අ්දතර්ජහරඹ ඔසගේ වීහ 
රඵහ දීගපත ාහඳිිනඹ  විශිස  පතභහනඹක් හිමි 
වීභ. 

 3. "e-ශ්රීල ර්කහ "   ඹ ගත් ක්රිනඹහත්භක 'ඉ - විශ්රාහභ' 
ළටුප් ාහඳිිනඹ  2011 ගර් දකුණු ආසිඹහගේ 
ගවොභ යහජා ගේහ  හිමි පතභහනඹ හිමි වීභ. 

 4. 1919 - යහජා ගතොයතුරු ගක්්දද්රe ාහඳිිනඹ වහ 
ය 2009 දී විලස මුළු පතභහනඹ හිමි වීභ.  

 5. ශ්රාාහඵහධිත වහ දිලාහඵහධිතඹ්ද වහ ඳරිගණක 
බහවිත කිරීගපත භිදුකහ්ගඹ  2009 ගර් දී විලස 
මුළු පතභහනඹ හිමි වීභ. 

 6. ශ්රීල ර්කහගේ යහජා SMS බිහිගදොය වහ 2010 
ගර්දී ඉ්දදිඹහගේ භ්දත්ද පතභහනඹ හිමි වීභ. 

 7. යහජා ජ්ගභ දුයකථන බිහිගදොය ගනුග්ද 2012 
දී ඉ්දදිඹහගේ භ්දත්ද පතභහනඹ ිළරිනළමීභ. 

 8. 'විකිගගොවිඹහ' ාහඳිිනඹ වහ 2011 ගර්දී 
විලස මුළු පතභහනඹ හිමි වීභ. 

 9. 2009 ගර්දී තත් ඉ - ශ්රීල ර්කහ ාහඳිින 
ගදකක  ඉ්දදිඹහගේ භ්දත්ද පතභහනඹ හිමි වීභ.   

 10. ගතොයතුරු තහක්ණ ක්ගේත්රුගේ ප්ර ගභනඹ 
ගනුග්ද රඵහ දු්ද විශිස  නහඹකත්ඹ වහ 
න පතභහනඹ අිනගරු ජනහධිඳින භහි්දද 

යහජඳක් භළිනතුභහ  2009 ඉ - ඒෂිඹහ මුළුගේදී 
හිමි වීභ. 

 11. සඳහඤසඤගේ ඵහසිගරෝනහ නුය ඳළළින 
'ේගරෝඵල් ග ලි ග්ද ර් 2013' පතභහන 

උගශගල්දී ගරො විශිස තභ ග්රාහමීඹ ගතොයතුරු 
තහක්ණ කශභනහකහරිඹ  හිමි පතභහනඹ 
සරිඹළ නළණර  ප්ර දහනඹ කිරීභ. 

 12. ග්රාහමීඹ ජනතහ  ගතොයතුරු තහක්ණඹ මීඳ 
කයසිභ ගනුග්ද භළගල්සිඹහගේ ඳළළින ෆියුචර් 
ගේ 2010 පතභහන උගශගල්දී ශ්රීල ර්කහගේ 
'නළණර' ාහඳිිනඹ  විශිස තභ පතභහනඹ හිමි 
විඹ. 

 13. 'ඉ - ඉ්දදිඹහ 2010' තයගහලිගේදී වල්දුපතමුල්ර 
නළණර විශිස තභ ගද්ශීඹ ගතොයතුරු තහක්ණ 
අ්දතර්ගතඹ්ද ළඳයීභ පතඵ්දධ පතභහනඹ හිමි 
විඹ. 

 14. 2011 ගර් ගරො විශිස තභ ග්රාහමීඹ ගතොයතුරු 
තහක්ණ කහ්දතහ ාහඹකඹ්ද 100 ගදන 
අතය  ශ්රීල ර්කහගේ නළණර ක්රිනඹහකහරි්ද 13 
ගදගනකු ඇතුශත් කය ගළනීභ  අ්දතර්ජහිනක 
විදුලි ්ගද්ල ්ගභඹ ීනයණඹ කගශේඹ. 

 15. 2010 ගර් දකුණු අප්රි.කහගේ ඳළළින ප්ර ජහ 
ගතොයතුරු තහක්ණ පතභහන උගශගල් 'නළණර' 
ාහඳිිනඹ වහ විශිස තභ ප්ර ජහ වගඹෝගිතහ 
පතභහනඹ හිමි විඹ. 

      (ii)  ගතොයතුරු වහ ්දනිගේදන තහක්ණගේ ප්ර ිනරහබ 
ගභගතක් ශඟහ ගනොව ප්ර ගද්ල ගත ගගන ඹෆභ 
ප්ර ධහන මලික ළරසුභ න අතය, විගලේගඹ්ද 
උතුරු නළ ගඟනහිය ඳශහත් වහ හර්ථක 
ගතොයතුරු තහක්ණ ාහඳිින රැක් ගපත ය තුශ 
ක්රිනඹහ  නළ්වීභ දළන භත් අයමහ ඇත. 

ගපත ඹ ගත් අදහශ ඳශහත්ර දිසත්රි්ක්ක වතක යහජා ආඹතන 

75ක් ර්කහ යහජා ජහරඹ භඟි්ද පතඵ්දධ ගකගර්. 

නළණර ග්රාහමීඹ ගතොයතුරු තහක්ණ භධාසථහන 40ක් 

ිළහිටුවීභ  ද 2013 ගදළපතඵර් භහඹ  ගඳය අ්ද කිරීභ  

නිඹමිතඹ. තත් නළණර 200ක් දියිග්ද ගසු දිසත්රි්ක්කර 

ආයපතබ කිරීභ  ගඹෝජිතඹ. 

ගයෝවල් හර්තහ ඳරිගණකගත කිරීගපත ාහඳිිනඹ ද උතුරු වහ 

නළ ගඟනහිය ඳශහත්ර ක්රිනඹහත්භක ගකගර්. 

උතුරු වහ නළ ගඟනහිය ඳශහත්ර ගේඹ කයන යහජා 

නිරධහරි්ද  ගතොයතුරු තහක්ණ පුහුණු ළඩ ව්ද රැක් ද ය 

නිභවීභ  ගඳය සිදු කිරීභ  ළරසුපත කය ඇත. 

යහජා ඉ - ගේහර  අදහශ භිදුකහ්ග වහ අ්දතර්ගතඹ්ද ශ්රීල 

ර්කහගේ ෆභ ප්ර ගද්ලඹකභ ාහප්ත කිරීභ  අදවස කයයි. 

 

(ඇ) අදහශ ගනොගේ.   

 
ගරු භහරනී ගෂෝදගේකහ භවත්මිඹ 
(ரண்புறகு (றமெற) ரனணல ததரன்ரசக்கர) 

(The Hon. (Mrs)  Malani Fonseka) 

සතුිනයි ගරු ඇභිනතුභනි. 

 
නිගඹෝජා කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ගදන  ඹ. 

569 570 
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උඳහධිධහරි අබාහරහභි භික්ෂ්ද ව්දගේරහ: යහජා 
ගේගේ ඳත්වීපත 

தட்டரரறப் தறமௌர் தறக்குரர் : அச ரசக 

றணங்கள் 
GRADUATE TRAINEE BHIKKUS:  APPOINTMENTS IN PUBLIC 

SERVICE 
3059/‟12 

3. ගරු ගජෝ්ද අභයතු්ග භවතහ (ගරු අකිර වියහේ කහරිඹපත 
භවතහ ගනු ) 
(ரண்புறகு ரஜரன் அதுங்க -  ரண்புறகு அகறன றரஜ் 

கரரறசம் சரர்தரக )  

(The Hon.  John Amaratunga  on behalf of the Hon. Akila 

Viraj Kariyawasam) 

යහජා ඳරිඳහරන වහ සගද්ල ක යුතු අභහතාතුභහගග්ද ඇස 

ප්ර ලසනඹ - (2) :  

(අ) (i) උඳහධිධහරි අබාහරහභි භික්ෂ්ද ව්දගේරහ වහ 
යහජා  ගේගේ ඳත්වීපත රඵහ දීභ  ගභගතක් කිසිදු 
ිළඹයක් ගගන ගනොභළින ඵත්; 

 (ii) ප්ර හගද්ශීඹ ගල්කපත කහර්ඹහරර  අනුයුක්ත කය 
සිටි 580ක් ඳභණ භික්ෂ්ද ව්දගේරහගේ ඳත්වීපත 
අගවෝසි කය අර්ධ යහජා ිළරිග්ද ඳත්වීපතර  
ඳභණක් භික්ෂ්ද ව්දගේ සීභහ කිරීගපත අභහතා 
භණ්ඩර ීනයණඹක  එශළඹී ඇින ඵත්; 

 (iii) එභ තත්ත්ඹ ගවේතුග්ද විලහර ලහනික 
අර්බුදඹක් නිර්භහණඹ වීභ  ඉඩකඩ ඳිනන ඵත්; 

 එතුභහ ද්දගනහිද? 

(ආ) (i) ගපත න වි  සිටින රැකිඹහ වියුක්ත උඳහධිධහරි 
අබාහරහභි භික්ෂු්ද ව්දගේරහ ්ඛාහ 
ගකොඳභණද;  

 (ii) අර්ධ යහජා ිළරිග්ද ඳත්වීපතර ගේඹ  ඳභණක් 
උඳහධිධහරි භික්ෂු්ද ව්දගේරහ සීභහ කිරීභ  
එශළඹි අභහතා භණ්ඩර ීනයණඹ අගවෝසි කිරීභ  
ිළඹය ග්දග්දද; 

 (iii) උඳහධිධහරි භික්ෂු්ද ව්දගේරහ  කඩිනමි්ද යහජා 
ගේඹ තුශ ඳත්වීපත රඵහ දීභ  ක යුතු කය්දග්දද; 

 ඹ්දන එතුභහ ගභභ බහ  ද්ද්දගනහිද? 

(ඇ) ගනොඑගේ නපත,  ඒ භ්දද? 

 
 ததரது றமெரக, உள்ரட்டமௌல்கள் அகச்சகக் 

ரகட்ட றணர: 

(அ) (i) தட்டரரறப் தறமௌர் தறக்குரர்களுக்கு அச 

ரசகறல் றணங்கள் ங்குற்கு இது 

க வ்ற டடிக்ககமம் ரற்தகரள்பப் 

தடறல்கன ன்தகமம்; 

 (ii) தறரச தசனரபர் அமௌனகங்களுக்கு 

இகக்கப்தட்டிமெந் சுரர் 580 தறக்குரர் 

கபறன் றணங்கள் இத்துச் தசய்ப்தட்டு அசு 

சரர்ந் தறரறதணர றணங்களுக்கு ரத்றம் 

தறக்குரர்ககப ட்டுப்தடுத்தும் அகச்சகத் 

லர்ரணம் 

ரற்தகரள்பப்தட்டுள்பதன்தகமம்; 

 (iii) ரற்தடி றகனக கரரக சரசண ரலறரண 

தரரற தமெக்கடிதரன்மை ற்தடுற்கு 

ரய்ப்புள்பதன்தகமம் 

 அர் அநறரர? 

(ஆ) (i) இன்நபறல் கரப்தடுகறன்ந தரறனற்ந 

தட்டரரறப் தறமௌர் தறக்குரர்கபறன் 

ண்றக்கக வ்பதன்தகமம்; 

 (ii) அசு சரர்ந் தறரறதணர ரசககளுக்கு 

ரத்றம் தட்டரரறப் தறக்குரர்ககப 

ட்டுப்தடுத்துற்கு தகரண்டு ப்தட்ட 

அகச்சகத் லர்ரணத்க இத்துச் 

தசய்ற்கு டடிக்கக டுப்தரர 

ன்தகமம்; 

 (iii) தட்டரரறப் தறக்குரர்களுக்கு துரறரக அச 

ரசகறல் றணங்ககப ங்குற்கு 

டடிக்கக டுப்தரர ன்தகமம் 

 அர் இச்சகதக்கு அநறறப்தரர? 

(இ) இன்ரநல், ன்? 

 

asked the Minister of Public Administration and 

Home Affairs:  

(a) Is he aware that - 

 (i) no steps have been taken to grant 

appointments in the public service to 

graduate trainee bhikkus; 

 (ii) a Cabinet decision has been made to 

confine bhikku appointments to semi-

Government Pirivenas, cancelling the 

appointments of around 580 bhikkus who 

had been assigned to Divisional Secretaries' 

Divisions; and 

 (iii) there is a possibility of a huge crisis 

occurring in the Buddha Sasana due to this 

state of affairs ? 

(b) Will he inform this House - 

 (i) as to how many graduate trainee bhikkus 

currently remain unemployed; 

 (ii) whether the Cabinet decision to confine 

graduate bhikku appointments to semi-

Government Pirivenas be revoked; and 

 (iii) whether action will be taken to give 

appointments in the public service to 

graduate bhikkus? 

(c) If not, why? 

 
ගරු ඩබ්ලිේ.ඩී.ගේ. ගගනවියත්න භවතහ (යහජා ඳරිඳහරන 
වහ සගද්ල ක යුතු අභහතාතුභහ)  
(ரண்புறகு டதறள்ம.டி.ரஜ. தசதணறத்ண - ததரது றமெரக, 

உள்ரட்டமௌல்கள் அகச்சர்) 

(The Hon. W.D.J. Senewiratne - Minister of Public 

Administration and Home Affairs)  

ගරු නිගඹෝජා කථහනහඹකතුභනි, එභ ප්ර ලසනඹ  ිළිතතුය භහ 

බහගත* කයනහ. 
 

* බහගපතඹ භත තඵන රද ිළිතතුය: 
* சதரபீடத்றல் கக்கப்தட்ட றகட : 

* Answer tabled: 

(අ) (i) උඳහධිධහරි අබාහරහභි භික්ෂ්ද ව්දගේරහ වහ 

්ර්ධන නිරධහරි ගේගේ III න ගශ්රාේණිගේ සථිය ඳත්වීපත 
රඵහ දීභ  ිළඹය ගගන ඇත. 
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ඳහර්ලිගපත්දතු 

 (ii) එළනි ීනයණඹක් ගගන ගනොභළත. එගේ වුද, තභ 
විවහයසථහනඹ අර ඳහරක් ගරු සහමි්ද ව්දගේරහ 
ගත රඵහ දීභ පතඵ්දධගඹ්ද ප්ර ිනඳත්ිනභඹ ීනයණඹක් 
ගළනීභ වහ ගරු යහජා ඳරිඳහරන වහ සගද්ල ක යුතු 
අභහතාතුභහ ව ගරු අධාහඳන අභහතාතුභහ විසි්ද 
ඒකහඵද්ධ කළබිනට් ඳත්රි්කහක් කළබිනට් භණ්ඩරඹ  
ඉදිරිඳත් කය ඇත. 

 (iiii) එළනි ීනයණඹක් ගගන ගනොභළින ඵළවි්ද අර්බුදඹක් ඳළන 
ගනොනඟී. 

(ආ) (i) ්ර්ධන නිරධහරි ගේගේ III න ගශ්රාේණිඹ  ඳත් කිරීභ 
වහ ඵහ ග්දනහ රද උඳහධිධහරි අබාහරහභි භික්ෂ්ද 
ව්දගේරහ ්ඛාහ 453කි. 

 (ii) අදහශ ගනොගේ. 

 (iii) ඔේ. උඳහධිධහරි භික්ෂ්ද ව්දගේරහ  ්ර්ධන නිරධහරි 

III න ගශ්රාේණිගේ සථිය ඳත්වීපත රඵහ දීභ ප්ර මුඛ කහර්ඹඹක් 
ගේ රකහ ක යුතු කයමි්ද ඳීන. 

(ඇ) අදහශ ගනොගේ. 

 
නිගඹෝජා කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ප්ර ලසන අ්ක 4-3264/'12- (1), ගරු ගයෝසි ගේනහනහඹක 

භවත්මිඹ. එතුමිඹ නළවළ. ප්ර ලසනඹ අවනහද? 

 
ගරු ගජෝ්ද අභයතු්ග භවතහ 
(ரண்புறகு ரஜரன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
අව්දග්ද නළවළ. 

 
ගරු ඩිරහ්ද ගඳගර්යහ භවතහ (විගද්ල රැකිඹහ ප්ර ර්ධන වහ 
සුඵ හධන අභහතාතුභහ) 
(ரண்புறகு டினரன் ததரர - தபறரட்டு ரகனரய்ப்பு 

ஊக்குறப்பு, னரணரம்புகக அகச்சர்) 

(The Hon. Dilan Perera - Minister of Foreign Employment 

Promotion and Welfare) 

අව්දග්ද නළවළ? 

 
ගරු ගජෝ්ද අභයතු්ග භවතහ 
(ரண்புறகு ரஜரன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
අව්දග්ද නළවළ.  

 
ගරු ඩිරහ්ද ගඳගර්යහ භවතහ 
(ரண்புறகு  டினரன்  ததரர) 

(The Hon. Dilan  Perera) 

අව්දග්ද නළවළ? 

 
ගරු ගජෝ්ද අභයතු්ග භවතහ 
(ரண்புறகு ரஜரன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 

නළවළ. 

 
නිගඹෝජා කථහනහඹකතුභහ 

(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

අව්දග්ද නළවළ? 

ගරු ගජෝ්ද අභයතු්ග භවතහ 
(ரண்புறகு ரஜரன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 

නළවළ. 

 
ගරු අල්වහේ ඒ.එච්.එපත. අසර් භවතහ 
(ரண்புறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

ගරු නිගඹෝජා කථහනහඹකතුභනි, භභ ඒ ප්ර ලසනඹ අවනහ.  

 
ගරු ගජෝ්ද අභයතු්ග භවතහ 
(ரண்புறகு ரஜரன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 

එගවභ අව්දන ඵළවළ.  

 
ගරු අල්වහේ ඒ.එච්.එපත. අසර් භවතහ 
(ரண்புறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

I have all the right to ask a question on behalf of any 

Member.  

 
නිගඹෝජා කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

Any Member of Parliament can raise the question. 

That right stands. As per the Standing Orders, any 

Member of Parliament can raise it.  

 
ගරු ඩිරහ්ද ගඳගර්යහ භවතහ 
(ரண்புறகு  டினரன்  ததரர) 

(The Hon. Dilan  Perera) 

ගරු නිගඹෝජා කථහනහඹකතුභනි, ගපත ප්ර ලසනඹ ගභච්චය දුය 

ගිහිල්රහද? තභ්දගේ ඳක්ගේ භ්දත්රී් ගකගනකුගේ ප්ර ලසනඹක් 

අව්දග්ද නළින භට් භ  ගිහිල්රහද? ගපත ප්ර ලසනඹ අවරහ 

ිනගඵ්දග්ද ගරු ගයෝසි ගේනහනහඹක භ්දත්රී්තුමිඹ.  

 
නිගඹෝජා කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

එතුමිඹ ගනුග්ද අසර් භ්දත්රී්තුභහ ප්ර ලසනඹ ඇහුහ. ඔඵතුභහ 

ිළිතතුරු ගද්දන. 

 
ගරු ඩිරහ්ද ගඳගර්යහ භවතහ 
(ரண்புறகு  டினரன்  ததரர) 

(The Hon. Dilan  Perera) 

ගරු ගයෝසි ගේනහනහඹක භ්දත්රී්තුමිඹ ගනුග්ද ගරු ගජෝ්ද 

අභයතු්ග භ්දත්රී්තුභහ ප්ර ලසනඹත් අව්දග්ද නළවළ. ගපතක භහය 

විඳක්ඹක් ග්ද. [ඵහධහ කිරීපත]  

 
නිගඹෝජා කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ිළිතතුය බහගත කය්දන. 

 
ගරු ඩිරහ්ද ගඳගර්යහ භවතහ 
(ரண்புறகு  டினரன்  ததரர) 

(The Hon. Dilan  Perera) 

ගභොකක්ද ගපත කිඹ්දග්ද? ගරු නිගඹෝජා කථහනහඹකතුභනි, 

ගපත ප්ර ලසනඹ වරි ඵළෑරරුපත.  
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ගරු රක්ෂ්සභ්ද ඹහඳහ අගබ්ර්ධන භවතහ (ආගඹෝජන 
ප්ර ර්ධන අභහතාතුභහ) 
(ரண்புறகு னக்ஷ்ன் ரப்தர அரதர்ண - முமோட்டு 

ஊக்குறப்பு அகச்சர்) 

(The Hon. Lakshman Yapa Abeywardena - Minister of 

INVESTMENT PROMOTION) 

එතුමිඹ එනහ කිඹරහ ඉඟිඹක් ගද්දග්ද. 

 
ගරු ඩිරහ්ද ගඳගර්යහ භවතහ 
(ரண்புறகு  டினரன்  ததரர) 

(The Hon. Dilan  Perera) 

ගරු ගයෝසි ගේනහනහඹක භ්දත්රී්තුමිඹ ගනුග්ද ගරු ගජෝ්ද 

අභයතු්ග භ්දත්රී්තුභහ ප්ර ලසනඹ අව්දග්ද නළවළ.  

 
නිගඹෝජා කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ිළිතතුය බහගත කය්දන. 

 
ගරු ඩිරහ්ද ගඳගර්යහ භවතහ 
(ரண்புறகு  டினரன்  ததரர) 

(The Hon. Dilan  Perera) 

භභ අව්දග්ද, ිනගඵන ප්ර ලසනඹ ගභොකක්ද කිඹරහයි.  

 
නිගඹෝජා කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ිළිතතුය බහගත කය්දන. 

 
ගරු ඩිරහ්ද ගඳගර්යහ භවතහ 
(ரண்புறகு  டினரன்  ததரர) 

(The Hon. Dilan  Perera) 

භභ අව්දග්ද ප්ර ලසනඹ ගභොකක්ද කිඹරහයි.  [ඵහධහ කිරීභක්] 

 
ගරු යනිල් වික්රRභසි්ව භවතහ (විරුද්ධ ඳහර්ලසගේ 
නහඹකතුභහ) 
(ரண்புறகு றல் றக்கறசறங்க - றர்க்கட்சற முல்ர்) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe - Leader of the 

Opposition) 

Hon. Deputy Speaker, I rise to a point of Order.  
 
නිගඹෝජා කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

Yes, Hon. Leader of the Opposition.  
 
ගරු යනිල් වික්රRභසි්ව භවතහ  
(ரண்புறகு றல் றக்கறசறங்க)  

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)  

Hon. Deputy Speaker, I  want to draw your attention 

to Standing Order No. 27(1) which states,  I quote:   

“When an oral answer to a question is required, Mr. Speaker,  when 

the question is  reached   on the Order Paper,  shall call upon the 
member in whose name the question stands and the member so 

called  shall rise in his place and ask the question by  reference to  
its  number on the Order Paper and the reply will then be given by 

the Prime Minister or the Minister to whom the question is 

addressed.” 

 The other is about  a written answer to a question,  

which is not relevant here.  

Then, Standing Order  No. 28(1) states,  I quote:  

“Any Member may put a supplementary question……” 

So, according to Standing Order  No. 27(1), it is the 

Member concerned who can ask the question and 

Standing Order No. 28(1) gives any Member the right to 

ask a supplementary question. The asking of questions 

when a Member is not present is an agreement by parties 

whereby the Chief Whip or another Member from the 

party asks the question. [Interruption] Hon. Deputy 

Speaker,  all I am suggesting to you is,  if you want to 

change that procedure, is it not best that the Party Leaders 

talk about it and then come to an agreement? One or two 

individual Members of the Government or the Opposition 

cannot come to an agreement. They quoted the Standing 

Orders but when I went through the Standing Orders, 

there is no such Standing Order which states that when a 

Member is not present, someone else can ask the 

question. It is not so. We have also established a 

precedent - [Interruption.]  Hon. Azwer, can you sit 

down? You can reply to me later. We have also 

established a precedent whereby if the Minister is not 

present, we allow the Chief Whip to answer. So, all these 

are precedents and if you want to change it, all I am 

suggesting is that you talk it over at the Party Leaders' 

Meeting  which will take place in a while and give your 

Ruling after that. All I am suggesting is that you discuss 

it  at the Party Leaders' Meeting. Then, if you feel that 

any Member can ask on behalf  of a Member not present, 

at that stage you can give a Ruling and have the answer 

tabled; otherwise, you need not.  All I am suggesting is,  

Hon. Deputy Speaker, that we take a decision after the 

Party Leaders'  Meeting which will be held in half an 

hour's time. That is all I am saying.   
     

ගරු ඩිරහ්ද ගඳගර්යහ භවතහ 
(ரண்புறகு  டினரன்  ததரர) 

(The Hon. Dilan  Perera) 

ගරු නිගඹෝජා කථහනහඹකතුභනි, - [Interruption.] I am on 

my feet. ගරු නිගඹෝජා කථහනහඹකතුභනි, ප්ර ලසනඹ අහ 

ිනගඵ්දග්ද භගග්ද. දළ්ද ගරු විඳක් නහඹකතුභහ කිඹන 

විධිඹ ත්, Standing Ordersර ිනගඵන වළටිඹ ත් ප්ර ලසනඹ අවන 

භ්දත්රී්තුභහ ගවෝ භ්දත්රී්තුමිඹ ප්ර ලසනඹ ඇහුගේ නළත්නපත ඒ 

ඳක්ගේභ ගනත් භ්දත්රී්යගඹකු ඒ ප්ර ලසනඹ ඇහීභ ගදඳළත්ගත්භ 

එකඟත්ගඹ්ද දිග භ ගකරුණහ.  

ගරු නිගඹෝජා කථහනහඹකතුභනි, ඳක් නහඹක රැසවීගපතදී 

අනිහර්ඹගඹ්දභ ගපත පතඵ්දධගඹනුත් කථහ කය්දන ගනහ. 

ගභොකද, ගපත ඳහර්ලිගපත්දතුගේ කිසිභ ආකහයඹකි්ද කදහත් ඒ 

ඳක්ගේ භ්දත්රී්යගඹකුගේ ගවෝ  භ්දත්රී්රිඹකගේ ප්ර ලසනඹ ඒ 

ඳක්ගේ ්විධහඹකයඹහ ඇහීභ ප්ර ිනක්ගේඳ කයරහ නළවළ. ගපත 

ඳශමුළනි තහ. ඉිනවහගේ ඳශමුළනි තහ  තභ්දගේ 

ඳක්ගේ - [Interruption.] I am on my feet.  ඉිනවහගේ 

ඳශමුළනි තහ  විඳක්ගේභ භ්දත්රී්රිඹකගේ ප්ර ලසනඹ 

විඳක්ගේ ්විධහඹකයඹහ අව්දන ඵළවළ කිඹනහ. ඒ 

භ්දත්රී්තුමිඹගේ අයිිනහසිකපත ආයක්හ කය්දන එතුමිඹ 

ගනුග්ද ආණ්ඩු ඳක්ගේ ගකගනකු ඒ ප්ර ලසනඹ අවන එකත් 

කය්දන ඵළවළ කිඹරහ විඳක් නහඹකතුභහ නළඟි රහ කිඹනහ. ඒ 
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ඳහර්ලිගපත්දතු 

නිහ ඳක් නහඹකයි්ද රැස ගනහ නපත විගලේගඹ්ද ගපත ගළන 

ීන්දදු කය්දන. දළ්ද අ ත් පතප්ර දහඹඹක් ඇින ගරහ ිනගඵනහ. 

විඳක්ගේ ඳහර්ලිගපත්දතු භ්දත්රී්රිඹක ගනුග්ද විඳක්ගේභ 

්විධහඹක ඉදිරිඳත් ග්දග්ද නළවළ; විඳක්ගේභ ඳහර්ලිගපත්දතු 

භ්දත්රී්රිඹක ගනුග්ද විඳක් නහඹකතුභහ ඉදිරිඳත් ග්දග්ද 

නළවළ. එළනි අසථහකදී ඳහර්ලිගපත්දතු භ්දත්රී්රිඹක වළටිඹ  

එතුමිඹ  ිනගඵන අයිිනහසිකපත ිළිතඵ ගනත් භ්දත්රී්යගඹකු  

ගඳනී ඉ්දන පුළු්දද කිඹන ප්ර ලසනඹත් ඳක් නහඹක රැසවීගපතදී 

අව්දන. ගභොකද, ඉිනවහගේ කදහත් ගභගවභ ගදඹක් ගරහ 

නළවළ.  

ගරු නිගඹෝජා කථහනහඹකතුභනි, අිළ නපත ිළිතග්දග්ද 
ඳහර්ලිගපත්දතු භ්දත්රී්රිඹක් වළටිඹ , ජනතහ නිගඹෝජිතරිඹක් 
වළටිඹ  ප්ර ලසනඹ අව්දග්ද ජනතහ ගනුග්ද ඵයි. ගභතුමිඹ 
ජනතහගේ ඡ්දදගඹ්ද ගභතළන  එ්දග්ද. ඒ ප්ර ලසනඹ අව්දන 
ිනගඵන අයිිනඹ විරුද්ධ ඳක්ගේ -එක්ත් ජහිනක ඳක්ගේ- 
ිනගඵන ගළටුභක් නිහ නත්්දන අිළ  පුළු්දද?  

 

ගරු ඒ.පී. ජගත් පුසඳකුභහය භවතහ  
(ரண்புறகு  .பீ. ஜகத் புஷ்தகுர) 

(The Hon. A.P. Jagath Pushpakumara) 

ඒක කහ්දතහ හි්නඹක්. 

 
ගරු ඩිරහ්ද ගඳගර්යහ භවතහ 
(ரண்புறகு  டினரன்  ததரர) 

(The Hon. Dilan  Perera) 

අනික් කහයණඹ, එතුමිඹ කහ්දතහක්. එක ඳළත්තකි්ද ගභඹ 
කහ්දතහ්ද  කයන හි්නඹක්. අනික් ඳළත්ගත්ද ජනතහ 
ගනුග්ද ඒ ප්ර ලසනඹ අව්දන ිනගඵන අයිිනඹ  එක්ත් ජහිනක 
ඳක්ගේ ිනගඵන ගළටුභ නිහ නත්්දන පුළු්දද? ඒ නිහ 
ඳක් නහඹකයි්ද රැස ගනහ නපත එළනි තත්ත්ඹ්ද ිළිතඵත් 
හකච්ඡහ කය්දන කිඹරහ භහ ඉල්සිභක් කයනහ. 

 
නිගඹෝජා කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ගරු අසර් භ්දත්රී්තුභහ. 

 
ගරු අල්වහේ ඒ.එච්.එපත. අසර් භවතහ 
(ரண்புறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

ගරු නිගඹෝජා කථහනහඹකතුභනි, අගප් ගරු විරුද්ධ ඳක්ගේ 
නහඹකතුභහ ඉ්දදිඹහ  ගිහිල්රහ ආහ  ඳසගේ ගඳොත කිඹ්දග්ද 
කණිළ . ගභොකද, ද්රeවිඩ ජනතහ ගභගවේ දුක් විඳිනහඹ කිඹහ එතුභහ 
භදුයහසිගේ ගිහිල්රහ කිඹරහ ිනගඵනහ. ඒ ිළිතඵ විඳයපත කයරහ 
ඵර්දන ඕනෆ. Madras newspaper එකක ඒ පතඵ්දධගඹ්ද ඳශ 
ගරහ ිනගඵනහ.  

Sir,  when a question is printed in the Order Paper,  it 

is the property of the House. This has been followed from 

the time  the British Parliamentary system came into 

being of which only the Hon. Leader of the Opposition is 

ignorant.  

Sir, there is some reason for him to grind against the 

Hon. (Mrs.)  Rosy Senanayake. That is a different matter.   
ගයෝසි ගේනහනහඹක භ්දත්රී්තුමිඹ  අයිිනහසිකභක් ිනගඵනහ. 
Everyday, we have been asking questions on behalf of 

others. Nobody has challenged that. Therefore, I would 

request, Sir - 

නිගඹෝජා කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

Yes, Hon. Leader of the Opposition.  
 

ගරු යනිල් වික්රRභසි්ව භවතහ 
(ரண்புறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe) 

ගරු නිගඹෝජා කථහනහඹකතුභනි, සථහය නිගඹෝග අනුත් 
අගප් එකඟතහ්ද අනුත් තභයි අිළ ළඩ කය්දග්ද. ඒ කහයණඹ 
විතයයි භහ කිේගේ. ඇත්ත ලගඹ්දභ ඩිරහ්ද ගඳගර්යහ ඇභිනතුභහ 
භහ කිඹන එක  එකඟ ගනහ. ගභහි ිනගඵ්දග්ද 
භ්දත්රී්යඹකුගේ අයිිනහසිකභක්. ගයෝසි ගේනහනහඹක 
භ්දත්රී්තුමිඹ දළනුපත දීරහ ිනගඵනහ -ගපත දළනුත් යවි කරුණහනහඹක 
භ්දත්රී්තුභහ දළනුපත දු්දනහ- "ගපත ප්ර ලසනඹ අව්දන එඳහ. භ  ගපත 
ප්ර ලසනඹ අව්දන ඕනෆ"යි කිඹරහ. ගරු නිගඹෝජා 
කථහනහඹකතුභනි, - [ඵහධහ කිරීපත]  

 

නිගඹෝජා කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

විඳක් නහඹකතුභහ  කථහ කය්දන අසථහ ගද්දන. 
කරුණහකය විඳක් නහඹකතුභහ  ඵහධහ කය්දන එඳහ. 
 

ගරු යනිල් වික්රRභසි්ව භවතහ 
(ரண்புறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe) 

ගරු නිගඹෝජා කථහනහඹකතුභනි, එතුමිඹගේ අදවස භහ ග 
කීගභ්ද කිඹ්දග්ද. එතුමිඹගේ ඉල්සිභයි භහ ගපත ගරු බහ  
කිඹ්දග්ද. ඳක් නහඹක රැසවීගපතදී හකච්ඡහ කයරහ ීනයණඹක  
එ්දන. අනික් එක භහ  ඉ්දදිඹහ  ගිඹහඹ කිඹනහ. භවය මිනිසසු 
ගට් ඹනහ,  ගට් ඹනහ - [ඵහධහ කිරීභක්] තභ්දගේභ නඟු  
කන මිනිසසු ඉ්දනහ. [ඵහධහ කිරීභක්] භහ ගභොනහ කය්දනද 
ඒහ ගළන? 

 
ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(ரண்புறகு ற கமெரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

Sir, I rise to a point of Order - [Interruption.] 
 
නිගඹෝජා කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

Let the Hon. Ravi Karunanayake raise his point of 

Order. 
 

ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(ரண்புறகு ற கமெரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

භහ ද්දග්ද නළවළ, අසර් භ්දත්රී්තුභහ ගභතයපත ඳනි්දග්ද ඇයි 
කිඹරහ. ගයෝසි  ගේනහනහඹක භ්දත්රී්තුමිඹ භ  කිේහ, "භ  ගපත 
ප්ර ලසනඹ ඳහර්ලිගපත්දතුගේදී අව්දන ඕනෆ. එභ නිහ ගපත ප්ර ලසනඹ 
අව්දන එඳහ"යි කිඹරහ. ඉින්ද එභ නිහයි  ගපත ගන කගශේ. 
අසර් භ්දත්රී්තුභහ ඳනි්දන ඕනෆ නළවළ. භහ ගපත ගළන එතුමිඹගග්ද 
ඇහුහභ භහ දළනුත් කශහ, "ආණ්ඩු ගඵොරු කයනහඹ කිඹන 
එක කිඹරහ ගද්දන භ  භ ගපත ප්ර ලසනඹ අව්දන ඕනෆ"යි කිඹරහ.  

 
නිගඹෝජා කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ගරු භ්දත්රී්තුභනි, ගභගතක් ඳහර්ලිගපත්දතුගේ හපතප්ර දහයික 
ඳළළින ක්රRභගේදඹ තභයි ප්ර ලසනඹ අන රද භ්දත්රී්යඹහ ගපත ගරු 
බහ  ගනොඳළමිණි අසථහක ගනත් කුභන ගවෝ භ්දත්රී්යඹකු 

577 578 

[ගරු ඩිරහ්ද ගඳගර්යහ භවතහ] 
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ඒ ප්ර ලසනඹ ඇසීභ  ඉදිරිඳත් ව වි  එඹ  ඉඩ දීභ. ගකගේ ගතත්, 
ගරු විඳක් නහඹකතුභහ විසි්ද ඉල්රහ සිටින ඳරිදි ඳක් නහඹක 
රැසවීගපතදී ගපත පතඵ්දධ හකච්ඡහ කය ීනයණඹක් රඵහ දීභ  
ක යුතු කයනහ. 

 
ගරු ඩිරහ්ද ගඳගර්යහ භවතහ 
(ரண்புறகு  டினரன்  ததரர) 

(The Hon. Dilan  Perera) 
ගරු නිගඹෝජා කථහනහඹකතුභනි, එභ ප්ර ලසනඹ  ිළිතතුරු 

දීභ වහ ින ගදකක් කල් ඉල්රනහ. 
 
 

ප්ර ලසනඹ භතු දිනකදී ඉදිරිඳත් කිරීභ  නිගඹෝග කයන රදී. 
றணரக ற்தநரமெ றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 
 

්දදි විනිලසචඹ බහගේ හභහජිකයි්ද : විසතය 
ட்டஈட்டு றர சகத அங்கத்ர்கள் : றதம் 
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6. ගරු ගජෝ්ද අභයතු්ග භවතහ (ගරු අජිත් පී. ගඳගර්යහ භවතහ  

ගනු ) 
(ரண்புறகு ரஜரன் அதுங்க-  ரண்புறகு அஜறத் பீ. 

ததரர சரர்தரக)  

(The Hon.  John Amaratunga on behalf of the Hon. Ajith P. 

Perera) 

ආගඹෝජන ප්ර ර්ධන අභහතාතුභහගග්ද ඇස ප්ර ලසනඹ- (1) : 

(අ) (i) ඌන ක්රිනඹහකහරී ාහඹ්ද වහ ඌන උඳගඹෝීතතහ 
ත්කපත පුනරුදඹ වහ ඳත්කය ඇින ්දදි 
විනිලසචඹ බහගේ හභහජිකයි්ද කවුරු්දද; 

           (ii) එභ එක් එක් හභහජිකඹහ තභ ගේහ ළඳයීභ 
ගනුග්ද ගභගතක් රඵහ ගගන ඇින ළටුප් ගවෝ 
දීභනහ ප්ර භහණඹ ග්ද ග්ද ලගඹ්ද 
ගකොඳභණද; 

 (iii) ඔවු්ද ඉවත තනතුරු රළබීභ  ගඳය 2011 අ්ක 43 
දයන ඌන ක්රිනඹහකහරි ාහඹ්ද ව ඌන 
උඳගඹෝගිතහ ත්කපත පුනරුදඹ කිරීගපත ඳනත 
ඹ ගත් යජඹ  ඳයහ ග්දනහ රද ආඹතන එකක් 
ගවෝ කිහිඳඹක් ගනුග්ද ගඳෞද්ගලික 
ිත්ීනඹභඹ ගේහ්ද ඳඹහ ිනගබ්ද; 

 (iv) එගේ නපත, එභ අසථහ කගර්ද; 

 ඹ්දන එතුභහ ගභභ බහ  ද්ද්දගනහිද? 

(ආ)  ගනොඑගේ නපත, ඒ භ්දද? 
  

முமோட்டு ஊக்குறப்பு அகச்சகக் ரகட்ட றணர: 

(அ) (i) தசற்தரடு குகநரகவுள்ப தரறல் 

முற்சறகள் அல்னது குகநரகப் தன்தடுத்து 

கறன்ந தசரத்துக்களுக்கு புத்துறபறப்தற்கரக 

றறக்கப்தட்டுள்்ப ட்டஈட்டு றர 

சகதறணது அங்கத்ர்கள் ரர் ன்தகமம்; 

 (ii) ரற்தடி எவ்தரமெ அங்கத்மெம் து 

ரசகக ங்குல் சரர்தரக இதுக 

ததற்மைள்ப சம்தபத்றன் அல்னது 

தகரடுப்தணறன் அபவு தவ்ரநரக 

வ்பதன்தகமம்; 

 (iii) இர்கள் ரற்தடி தறககபப் ததமைற்கு 

முன்ணர் 2011ஆம் ஆண்டின்  43ஆம் இனக்க 

தசற்தரடு குகநரகவுள்ப தரறல் 

முற்சறகள் அல்னது குகநரகப் 

தன்தடுத்துகறன்ந தசரத்துக்களுக்குப் புத்துற 

பறத்ல் சட்டத்றன்கலழ் அசறணரல் சுவீகரறக்கப் 

தட்ட எமெ றமைணம் அல்னது சறன றமைணங்கள் 

சரர்தரக தரறல்சரர் ரசகககபத் ணறப்தட்ட 

முகநறல் ங்கற மள்பணர ன்தகமம்; 

 (iv) ஆதணறல், அச்சந்ர்ப்தங்கள் ரகதன்த 

கமம் 

 அர் இச்சகதக்கு அநறறப்தரர? 

(ஆ) இன்ரநல், ன்? 

 

asked the Minister of Investment Promotion:  

(a) Will he inform this House - 

 (i) the members of the Compensation Tribunal 

which has been appointed for the Revival of 

under-performing Enterprises and under-

utilized Assets; 

 (ii) separately, the salaries or allowances so far 

obtained by each of the aforesaid members 

for the provision of their services; 

 (iii) prior to receiving the above posts, whether 

they have personally provided professional 

services on behalf of one or many of the 

institutions that have been taken over by the 

Government under the Revival of under-

performing Enterprises and under-utilized 

Assets Act, No. 43 of 2011; and 

 (iv) if so, those occasions?  

(b) If not, why? 

 
ගරු රක්ෂ්සභ්ද ඹහඳහ අගබ්ර්ධන භවතහ  
(ரண்புறகு னக்ஷ்ன் ரப்தர அரதர்ண) 

(The Hon. Lakshman Yapa Abeywardena) 

ගරු නිගඹෝජා කථහනහඹකතුභනි, එභ ප්ර ලසනඹ  ිළිතතුය භහ 

බහගත *කයනහ.  

 
* බහගපතඹ භත තඵන රද ිළිතතුය: 
* சதரபீடத்றல் கக்கப்தட்ட றகட : 

* Answer tabled: 

 
(අ)  (i) මුදල් වහ  ක්රRභ පතඳහදන අභහතාහ්ලගඹ්ද රඵහ ගත් 

ගතොයතුරුර  අනු, ්දදි විනිලසචඹ බහගේ භහජිකඹ්ද  
්දග්ද, 

 (අ)  ප්ර ධහන තක්ගේරුකරු බහඳින ලගඹ්ද 

 (ආ)  පී.ඩබ්ලිේ. ගේනහයත්න  භවතහ (හි පු ප්ර ධහන 
තක්ගේරුකරු  වහ යරත් තක්ගේරුකරු) 

(ඇ) සුනිල් ප්ර නහ්දදු භවතහ (යරත් තක්ගේරුකරු) 

 (ii) ගභභ විඹ ගභභ අභහතාහ්ලඹ ඹ ත  අඹත් ගනොගේ. එභ 
නිහ අදහශ ගනොගේ. 

 (iii) ඉවත ිළිතතුරුභ  අදහශ ගේ. 

 (iv)   ඳළන ගනොනීත.  

(ආ) අදහශ ගනොගේ. 

579 580 



ඳහර්ලිගපත්දතු 

යහභහමි ප්ර ළ්දසිස ය්ජ්ද : අත් අඩ්ගු  ගළනීභ 
இரசரற தறரன்சறஸ் ஞ்சன் : ககது  

RAMASAMI FRANCIS RANJAN: ARREST 

     3414/‟13 

7. ගරු ගජෝ්ද අභයතු්ග භවතහ (ගරු අජිත් කුභහය භවතහ  
ගනු ) 
(ரண்புறகு ரஜரன் அதுங்க-   ரண்புறகு அஜறத் குர  

சரர்தரக)  

(The Hon. John Amaratunga on behalf of the Hon. Ajith 

Kumara) 

අග්රාහභහතාතුභහ ව බුද්ධ ලහන වහ ආගමික ක යුතු 

අභහතාතුභහගග්ද  ඇස ප්ර ලසනඹ  - (1):   

(අ) (i) භ්දනහයභ, ගප්හගල්හි යහභහමි ප්ර ළ්දසිස ය්ජ්ද 
ඹන අඹ අත් අඩ්ගු  ගගන ඵ්දධනහගහයගත කය 
ිනගබ්ද; 

 (ii) එගේ නපත, ඔහු සිටින ඵ්දධනහගහයඹ කගර්ද; 

 (iii) ඔහු ඵ්දධනහගහයගත කය සිටි්දග්ද සියකරුගකු 
ගරද, ළකකරුගකු ගරද; 

            (iv)    ඔහු  එගයහි අධිකයණඹක නඩු ඳයහ ිනගබ්ද; 

 (v) එගේ නපත, නඩු ඳළර දිනඹ, අදහශ අධිකයණඹ, 
නඩු අ්කඹ ව නඩුගේ ත්භ්ද තත්ත්ඹ 
කගර්ද; 

 (vi) නඩු ඳයහ ඇින ගචෝදනහ කගර්ද; 

 ඹ්දන එතුභහ ව්ද කය්දගනහිද? 

(ආ)  යහභහමි ප්ර ළ්දසිස ය්ජ්ද ඹන අඹ නිදවස කිරීභ  ක යුතු 
කය්දග්දද ඹ්දනත් එතුභහ ව්ද කය්දගනහිද?  

(ඇ) ගනොඑගේ නපත, ඒ භ්දද? 

 

 தற அகச்சமெம் ததபத்சரசண,  அமௌல்கள் 

அகச்சமெரணகக் ரகட்ட றணர: 

(அ)  (i)  ன்ணரர் ரதசரகனகச் ரசர்ந் இரசரற 

தறரன்சறஸ் ஞ்சன் ன்தர் ககது தசய்ப்தட்டு 

சறகநறமொடப்தட்டுள்்பரர ன்தகமம்; 

 (ii) ஆதணறல், இர் உள்ப சறகநச்சரகன து 

தன்தகமம்; 

 (iii) இர் சறகநக்ககறரகர அல்னது சந்ரக 

தரகர சறகநறமொடப்தட்டுள்பரர் ன்த 

கமம் 

 (iv)  இமெக்கு றரக லறன்நதரன்நறல் க்குத் 

ரக்கல் தசய்ப்தட்டுள்பர ன்தகமம் 

 (v) ஆதணறல், க்குத் ரக்கல் தசய்ப்தட்ட 

றகற, குநறப்தறட்ட லறன்நம், க்கு இனக்கம் 

ற்மைம் க்கறன் ற்ரதரக றகனக 

ரதன்தகமம்; 

 (vi) க்குத் ரக்கல் தசய்ப்தட்டுள்்பகக்கரண 

குற்நச்சரட்டுக்கள் ரகதன்தகமம் 

 அர் குநறப்தறடுரர? 

(ஆ) இரசரற தறரன்சறஸ் ஞ்சன் ன்தக றடுகன 

தசய்ற்கு டடிக்கக டுப்தரர ன்தகமம் 

அர் குநறப்தறடுரர? 

(இ) இன்ரநல், ன்? 

asked the Prime Minister and Minister of Buddha 

Sasana and Religious Affairs:  

(a) Will he state - 

 (i) whether Ramasami Francis Ranjan of 

Pesalai in Mannar has been arrested and 

imprisoned;  

 (ii) if so, the prison in which he is being held; 

 (iii) whether he has been imprisoned as a 

convict or as a suspect; 

 (iv) whether a case has been filed in a court of 

law against him; 

 (v) if so, the date on which the case was filed, 

the relevant court of law, case number and 

the present situation of the case; and 

 (vi) the charges on which the case has been 

filed? 

(b) Will he also state whether action will be taken to 

release Ramasami Francis Ranjan? 

(c) If not, why? 

 
ගරු දිග්දස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்புறகு  றரணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු නිගඹෝජා කථහනහඹකතුභනි, අග්රාහභහතාතුභහ ව බුද්ධ 
ලහන වහ ආගමික ක යුතු අභහතාතුභහ ගනුග්ද එභ ප්ර ලසනඹ   
ිළිතතුය භහ බහගත* කයනහ.  

 

* බහගපතඹ භත තඵන රද ිළිතතුය: 
* சதரபீடத்றல் கக்கப்தட்ட றகட : 

* Answer tabled: 
 

(අ)  (i) අත් අඩ්ගු   ගගන ඵ්දධනහගහයගත කය ඇත.  

      (ii) අනුයහධපුය ඵ්දධනහගහයඹ ව ඳසු ගකොශම න භළගසි්ද  
ඵ්දධනහගහයඹ 

 (iii)   සියකරුකු  ගර ඵ්දධනහගහයගත කය සිටි.  

 (iv)   ඔේ. නඩු ඳයහ ඇත. 

 (v)    භ්දනනහයභ භගවේසත්රුහත්  අධිකයණඹ ගත1998.05.20  
දින භ්දනහයභ භ/උ බී 98/98 ඹ ගත් ඉදිරිඳත් කය ඇත. 

              ගකොශම භවහධිකයණගේ නඩු  අ්ක 84/99 ඹ ගත්  
2005/01/18 න දින යදකරු වී ඇත. 

              2013.04.17 දින දක්හ දඬුපත   වි ඇත. 

      (vi)   එල්ටීටීඊ  ්විධහනඹ ඹ ගත් අවි පුහුණු රඵහ ආයක්ක 
අ්ලඹ්ද   ප්ර වහය එල්ර කිරීභ  ගකො සකරුකු වීභ ව ඒ 
ිළිතඵ ගතොයතුරු ආයක්ක අ්ලඹ ගත ළඳයීභ   
අගඳොගවොත් වීභ 

(ආ)  2013.04.17 දින දක්හ දඬුපත වි න භළගසි්ද ඵ්දධනහගහයඹ භඟි්ද 
නිදවස කය  ඇත.  

(ඇ)  අදහශ නළත. 

 

නිගඹෝජා කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ප්ර ලසන අ්ක 8-3466/'13(1), ගරු අගනෝභහ ගභගේ භවත්මිඹ. 

 
ගරු ගජෝ්ද අභයතු්ග භවතහ 
(ரண்புறகு ரஜரன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
ගරු අගනෝභහ ගභගේ භවත්මිඹ  ගනුග්ද භහ එභ ප්ර ලසනඹ 

අවනහ. 
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ගරු දිග්දස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்புறகு  றரணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු නිගඹෝජා කථහනහනඹකතුභනි, ඳශු පතඳත් වහ ග්රාහමීඹ ප්ර ජහ 

්ර්ධන අභහතාතුභහ  ගනුග්ද එභ ප්ර ලසනඹ  ිළිතතුය දීභ වහ 

ින ගදකක් කල් ඉල්රනහ.  
 

ප්ර ලසනඹ භතු දිනකදී ඉදිරිඳත් කිරීභ  නිගඹෝග කයන රදී. 
றணரக ற்தநரமெ றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 
නිගඹෝජා කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ප්ර ලසන අ්ක 9 -3469/'13-(1), ගරු ිනස අත්තනහඹක භවතහ. 

 
ගරු ගජෝ්ද අභයතු්ග භවතහ 
(ரண்புறகு ரஜரன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
ගරු නිගඹෝජා කථහනහඹකතුභනි, ගරු ිනස අත්තනහඹක 

භවතහ  ගනුග්ද භහ එභ ප්ර ලසනඹ අවනහ. 

 
ගරු දිග්දස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்புறகு  றரணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු නිගඹෝජා කථහනහඹකතුභනි,  විගද්ල ක යුතු අභහතාතුභහ 

ගනුග්ද එභ ප්ර ලසනඹ  ිළිතතුය දීභ වහ  භහ භහ තුනක් කල් 

ඉල්රහ සිටිනහ.  

 
ප්ර ලසනඹ භතු දිනකදී ඉදිරිඳත් කිරීභ  නිගඹෝග කයන රදී. 
றணரக ற்தநரமெ றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 
 

කප්රුක මිින : විසතය 
`கப்மெக்க' சங்கங்கள் : றதம் 
"KAPRUKA" SOCIETIES : DETAILS 

     3864/'13  

14. ගරු අල්වහේ ඒ.එච්.එපත. අසර් භවතහ  (ගරු භන 
නහනහඹක්කහය භවතහ ගනු ) 
(ரண்புறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர் - ரண்புறகு 

னு ரரக்கர சரர்தரக ) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer on behalf of the Hon. 

Manusha Nanayakkara)   

ගඳොල් ්ර්ධන වහ ජනතහ තු ්ර්ධන අභහතාතුභහගග්ද 

ඇසීභ  - (1): 

 (අ) (i) ගඳොල් ගහ කිරීගපත භණ්ඩරගේ මලිකත්ගඹ්ද 
ගඳොල් ගහ කයන ප්ර ගද්ලර ිළහිටුහ ඇින 
කප්රුක මිිනර  ඳළගයන ගකීභ කගර්ද; 

 (ii) ගපත න වි  කප්රුක මිිනර  ඵළඳී ඇින 
හභහජික ්ඛාහ ගකොඳභණද;  

 (iii) දීඳ ාහප්ත කප්රුක මිින ිළහිටුවීභ  ක යුතු 
කය්දග්දද;  

 (iv) එගේ නපත, දියින පුයහ කප්රුක මිින ිළහිටුහ 
අ්ද කයන දිනඹ කගර්ද; 

 ඹ්දන එතුභහ ව්ද කය්දගනහිද?          

(ආ) කප්රුක පුයය ළඩ වන ඹනු කුභක්ද ඹ්දන එතුභහ 
ගභභ බහ  ඳළවළදිලි කය්දගනහිද? 

(ඇ) ගනො එගේ නපත,  ඒ භ්දද? 

தங்கு அதறறமெத்ற, க்கள் ரரட்ட அதறறமெத்ற 

அகச்சகக் ரகட்ட றணர: 

(அ) (i) தங்குப் தறர்ச் தசய்கக சகதறன் ற 

கரட்டமொல் தங்குச் தசய்கக ரற்தகரள்பப் 

தடும் தறரசங்கபறல் ரதறக்கப்தட்டுள்ப 

`கப்மெக்க' சங்கங்களுக்கு அபறக்கப்தடும் 

ததரமைப்பு து ன்தகமம்; 

 (ii) ற்ரதரது கப்மெக்க சங்கங்கபறல் ரசர்ந்துள்ப 

உமைப்தறணர்கபறன் ண்றக்கக வ்பதன் 

தகமம்; 

 (iii) ரடபரற ரலறறல் கப்மெக்க சங்கங்ககப 

ரதறப்தற்கு டடிக்கக டுப்தரர ன்த 

கமம்; 

 (iv) ஆதணறன், ரடு முழுதும் கப்மெக்க சங்கங் 

ககபத் ரதறத்து முடிக்கும் றகற ரதன் 

தகமம் 

 அர் குநறப்தறடுரர? 

(ஆ) கப்மெக்க பு றகழ்ச்சறத்றட்டம் ன்நரல் ரதன்த 

க அர் இச்சகதறல் றபக்குரர? 

(இ) இன்ரநல், ன்? 

 

asked the Minister of Coconut Development and 

Janatha Estate Development:  

(a) Will he state - 

 (i) the responsibility that is vested with the 

"Kapruka" societies that have been 

established in the coconut cultivating areas 

under the aegis of the Coconut Cultivation 

Board; 

 (ii) the number of members that have been 

registered with the "Kapruka" societies by 

now; 

 (iii) whether steps will be taken to establish 

“Kapruka” societies Islandwide; and 

 (iv) if so, the date on which the establishment of 

"Kapruka" societies will be completed 

Islandwide? 

(b) Will he explain to this House as to what the 

“Kapruka Purawara” programme is? 

(c) If not, why? 

 
ගරු ඒ.පී. ජගත් පුසඳකුභහය භවතහ  
(ரண்புறகு .பீ. ஜகத் புஷ்தகுர) 

(The Hon. A.P. Jagath Pushpakumara) 

 ගරු නිගඹෝජා කථහනහඹකතුභනි,  භහ එභ ප්ර ලසනඹ  ිළිතතුය 

බහගත* කයනහ. 
 

* බහගපතඹ භත තඵන රද ිළිතතුය: 
* சதரபீடத்றல் கக்கப்தட்ட றகட : 

* Answer tabled: 
(අ)  (i)    *ගඳොල් ්ර්ධන වහ ජනතහ තු ්ර්ධන අභහතාහ්ලඹ   

අඹත් න ගඳොල් ගහ කිරීගපත භණ්ඩරඹ, ගඳොල් ්ර්ධන 
අධිකහරිඹ වහ ගඳොල් ඳර්ගේණ ආඹතනඹ ඹන ආඹතන 
භඟි්ද  ක්රිනඹහත්භක කයන සිඹ  ළඩ ව්දර ප්ර ිනරහබ 
තභ හභජිකඹ්ද  රඵහ දීභ වහ  මිිනර නහඹකයි්ද එභ 
ආඹතන භඟ පතඵ්දධීකයණඹ කිරීභ 
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ඳහර්ලිගපත්දතු 

         *යජඹ විසි්ද කප්රුක මිිනර  චක්රීළඹ අයමුදර   රඵහ ගදන 
මුදල් වහ ඔවු්ද විසි්ද ගනත් ආගඹෝජන භඟි්ද රඵහ 
ග්දනහ මුදල් භඟි්ද තභ චක්රීළඹ අයමුදර ලක්ිනභත් කය 
හභහජිකඹ්ද වහ ක්ෂුද්රe ණඹ ගඹෝජනහ ක්රRභඹක් 
ක්රිනඹහත්භක කිරීභ.  

         *කප්රුක මිින හභහජිකඹ්ද  ගඳොල් ගහ වහ ගඳොල් 
ආශ්රිනත කර්භහ්දත වහ අලා කයන ගතොයතුරු රඵහ දීභ 
වහ ඔවු්ද  අලා කයන පුහුණු ළඩ ව්ද  ගභ තුශ 
ක්රිනඹහත්භක කිරිභ. 

          *කප්රුක මිින භජිකඹ්ද  ගඳොල් ගහ කිරීගපත භණ්ඩරඹ 
භඟි්ද රඵහ ගදන වනහධහය වහ කප්රුක ණඹ රඵහ දීභ  
වහඹ වීභ. 

   (ii)     2013 භළයි භහඹ න වි  110,171 (එක්රක් දවදවස 
එකසිඹ වළත්තෆ එක)කි. 

    (iii)     ඔේ. ගඳොල් ගහ කිරීභ   විබතහඹ ිනගඵන දිසත්රි්ක්කර 

       (iv)    2016 ගදළපතඵර්  භ  

(ආ)   ගතෝයහ ග්දනහ රද ප්ර හගද්ශීඹ ගල්කපත ගකොට්ඨහ  තුශ ගඳොල් ගහ 
කශ වළකි සිඹ භ ඉඩපත ගහ කිරීභ, ගහ කයන රද ඉඩ පතර 
පරදහයිතහඹ ඉවශ නළ්වීභ   වහ ගඳොල්  ආශ්රිනත කුඩහ වහ භධා ඳරිභහණ 
කර්භහ්දත එභ ප්ර හගද්ශීඹ ගල්කපත ගකොට්ඨහ තුශ ළඩිදියුණු කිරීභ 
අයභණු කය ගත් ළඩ වනකි. ගභභඟි්ද ගඳොල් ්ර්ධන   වහ 
ජනතහ තු ්ර්ධන අභහතාහ්ලඹ  අඹත් ගඳොල් ගහ කිරීගපත 
භණ්ඩරඹ, ගඳොල් ්ර්ධන අධිකහරිඹ වහ ගඳොල් ඳර්ගේණ 
ආඹතනඹ ඹන ආඹතන භඟි්ද ක්රිනඹහත්භක කයන සිඹ භ ළඩ ව්ද, 
ප්ර හථමික කප්රුක මිින වයවහ ගතෝයහ ග්දනහ රද ප්ර හගද්ශීඹ ගල්කපත 
ගකොට්ඨහ තුශ ක්රිනඹහත්භක කයයි.  

(ඇ)   ඉවත ිළිතතුය අනු ඳළන ගනොනීත.  

 
ගරු සුජී ගේනසි්ව භවතහ 
(ரண்புறகு சுஜல ரசணசறங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

ගරු නිගඹෝජා කථහනහඹකතුභනි,  භගේ ප්ර ලසනඹ  ිළිතතුය -

[ඵහධහ කිරීභක්] 

 
නිගඹෝජා කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

කහරඹ  නපත ගිල්රහයි ිනගඵ්දග්ද. ගරු  ප්ර හවන ඇභිනතුභනි, 
සුළු ගරහක් ිනගඵන නිහ ඔඵතුභහ ගරු සුජී ගේනසි්ව 
භ්දත්රී්තුභහගේ  ප්ර ලසනඹ -    

      
       
ශ්රීල ර්කහ ගභනහගභන භණ්ඩරගේ ගේකයි්ද : 

ළටුප් ළඩි වීභ 
இனங்ககப் ரதரக்குத்துச் சகத ஊறர்கள் : 

சம்தப அறகரறப்பு 
EMPLOYEES OF SRI LANKA TRANSPORT BOARD : INCREASE 

OF SALARIES 
   3583/'13 

10.ගරු සුජී ගේනසි්ව භවතහ                                                                              
(ரண்புறகு சுஜல ரசணசறங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

 ප්ර හවන අභහතාතුභහගග්ද ඇස ප්ර ලසනඹ- (1): 

 (අ) ශ්රීල ර්කහ ගභනහගභන භණ්ඩරගේ ගේකයි්දගේ අභ 
මලික ළටුප් ගකොඳභණද ඹ්දන එතුභහ ගභභ බහ  
ද්ද්දගනහිද? 

(ආ) (i) 2012.03.16 දින සි  ශ්රින ර්ගභ ගේකයි්දගේ 
මලික ළටුඳ 39%කි්ද ළඩි කිරීභ  ීනයණඹ කශ 
ඵ ිළිතග්දග්දද;  

 (ii) එභ ළටුප් ළඩි වීභ රඵහ දීභ  ගපත න වි  ිළඹය 
ගගන ිනගබ්ද; 

 (iii) එගේ ගනොභළින නපත, හිඟ ළටුප් භග එභ ළටුප් 
ළඩි වීභ රඵහ දීභ  ිළඹය ග්දනහ දිනඹ කගර්ද; 

 ඹ්දනත් එතුභහ ගභභ බහ  ද්ද්දගනහිද? 

(ඇ) ගනො එගේ නපත,  ඒ භ්දද? 
  

ரதரக்குத்து அகச்சகக் ரகட்ட றணர: 

(அ) இனங்ககப் ரதரக்குத்துச் சகத ஊறர்கபறன் 

ஆகக் குகநந் அடிப்தகடச் சம்தபம் வ்பவு 

ன்தக அர் இச்சகதக்கு அநறறப்தரர? 

(ஆ) (i) 2012.03.16ஆம் றகற முல் இ.ரதர.ச. 

ஊறர்கபறன் அடிப்தகடச் சம்தபத்க 39% 

ஆல் அறகரறப்தற்குத் லர்ரணறத்துள்பக 

அர் ற்மைக்தகரள்ரர? 

 (ii) ரற்தடி சம்தப அறகரறப்கத ததற்மைக் தகரடுக்க 

ற்ரதரது டடிக்கக 

ரற்தகரள்பப்தட்டுள்பர? 

 (iii) இன்ரநல், றமௌகச் சம்தபத்துடன் ரற்தடி 

சம்தப அறகரறப்கதப் ததற்மைக் தகரடுக்க 

டடிக்கக ரற்தகரள்ளும் றகற ரது 

 ன்தகமம் அர் இச்சகதக்கு அநறறப்தரர? 

(இ) இன்ரநல், ன்? 

 

asked the Minister of Transport:  

(a) Will he inform this House of the basic salaries of 

the employees of the Sri Lanka Transport Board? 

(b) (i) Will he also inform this House- 

 (ii) whether he admits that a decision was taken 

to increase the basic salaries of the 

employees of the Sri Lanka Transport 

Board by 39 per cent with effect from 

16.03.2012; 

 (iii) whether steps have been taken by now to 

grant that increment; and 

 (iv) if not, the date on which steps will be taken 

to grant that increment with arrears? 

(c) If not, why? 

 
ගරු කුභහය ගල්ගභ භවතහ (ප්ර හවන අභහතාතුභහ) 
(ரண்புறகு குர தல்க - ரதரக்குத்து அகச்சர்) 

(The Hon. Kumara Welgama - Minister of Transport) 

භභ   එතුභහ   ආදයඹ නිහ එභ   ප්ර ලසනඹ  භහ   උත්තයඹ  

ගදනහ. ගභොකද එතුභහයි,  භහයි  භහභයි, ඵෆණහයි හගගයි.  

 
ගරු භ්දත්රී්යගඹක් 
(ரண்புறகு உமைப்தறணர் எமெர்) 

(An Hon. Member) 

ඒ ගභොකක්ද ඒ නෆදෆකභ? 

 
ගරු කුභහය ගල්ගභ භවතහ 
(ரண்புறகு குர தல்க) 

(The Hon.  Kumara Welgama) 
 ගභොකද, වළභ ිනසගේභ ඵෆණහ භහභහගග්ද ප්ර ලසන අවනහ. එභ 

නිහ භහ උත්තය ගදනහ. [ඵහධහ කිරීපත] එතුභහ ඒ තයපත අඳත් 
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[ගරු ඒ.පී. ජගත් පුසඳකුභහය භවතහ] 
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එක්ක ගඵොගවොභ මීඳයි. ගවො භ්දත්රී්යගඹක්. දළ්ද දඹහසිරි 

ජඹගේකය භවත්භඹහ නළින නිහ කදහ ගවෝ නහඹකත්ඹක ත් 

එ්දන පුළු්ද. ඒකයි. [ඵහධහ කිරීපත] ඒ ගනගකො  භහ ජීතු්ද 

අතය ඉ්දනහ ද ද්දග්දත් නළවළ.   

 
ගරු පී. වළරි්ද භවතහ 
(ரண்புறகு பீ. யரறசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 

දඹහසිරි ජඹගේකය   ගභොකද ග්දග්ද?  

 
ගරු කුභහය ගල්ගභ භවතහ 
(ரண்புறகு குர தல்க) 

(The Hon.  Kumara Welgama) 
  දඹහසිරි දළ්ද එයි ඉසයව . [ඵහධහ කිරීභක්]  භභ හිත්දග්ද 

එයි ඉසයව . ප්ර ලසනඹක් නළවළ. වදඹ ගවො නපත ඒවි. [ඵහධහ 

කිරීභක්] එතුභහගේ ගක්්දදයඹ ගවො නපත එතුභහ ඉසයව  එයි.  

 
ගරු භ්දත්රී්යගඹක් 
(ரண்புறகு உமைப்தறணர் எமெர்) 

(An Hon. Member) 

වදඹ කිඹ්දග්ද ගජොනීද? 

 
ගරු කුභහය ගල්ගභ භවතහ 
(ரண்புறகு குர தல்க) 

(The Hon.  Kumara Welgama) 
ගජොනී ඇවිල්රහ අගප් කළබිනට් ඇභිනතුගභක් ග්ද. එතුභහ  

ආගේ එ්දන ගදඹක් නළවළ. එතුභහ ඇවිත් ඉයයි. එතුභහ  අගප් 

අිනගරු ජනහධිඳිනතුභහ ගවො    ළරකුහ. විඳක් නහඹකතුභහ නපත 

අගප් දඹහසිරි භ්දත්රී්තුභහ  ළරකුගේ නළවළ. නමුත් අගප් අිනගරු 

ජනහධිඳිනතුභහ ගජෝදස ්ද ප්ර නහ්දදු භළිනතුභහ  ගවො  ළරකුහ. 

[ඵහධහ කිරීභක්]   ඒහ ගවො  කය ිනගඵනහ. ඉින්ද විඳක් 

නහඹකතුභහ  ඒ කහර්ඹ බහයඹ ග්දන ඵළරි වුගණ් ඇයි? ඒක ග්ද, 

භභ කිඹ්දග්ද. [ඵහධහ කිරීභක්] ඳයණ ශ්රීල ර්කහ නිදවස ඳක්ඹ 

ිනගඵනහ. අ ත් ශ්රීල ර්කහ නිදවස ඳක්ඹ  එන අඹත් ඉ්දනහ. 

එතුභ්දරහ ආහ  ඳක්ගේ ඉ්දන ඳයණ අඹ  වහනිඹක් ්දග්ද 

නළවළ. භභ ඳයණ මිනිගවක් ග්ද. ඒ නිහ භභ ද්දනහ ඒ අඹ  

වහනිඹක් ්දග්ද නළින ඵ.  එතුභ්දරහගේ ඒ දක්කපත විඳක් 

නහඹකතුභහ ප්ර ගඹෝජනඹ  ගත්ගත් නළවළ. අ්දන ඒකයි වුගණ්. 

ඒකයි භභ කිඹ්දග්ද. ඒ දක්කපත අගප් අිනගරු ජනහධිඳිනතුභහ 

ප්ර ගඹෝජනඹ  ගත්තහ. ඒක  ගභොනහ කය්දනද?  

ගරු නිගඹෝජා කථහනහඹකතුභනි, එභ ප්ර ලසනඹ  ිළිතතුය 

ගභගේයි.  

(අ)  ඔේ.  

     අභ මලික ළටුඳ රුිළඹල් 11,730.00 

(ආ)  (i)  2012.03.01 දින සි  ශ්රීල ර්ගභ ගේකයි්දගේ 
මලික ළටුඳ 39.14%කි්ද ළඩි කයන රදී.  

        (ii)  ඔේ.  

    2012.03.01න දින සි  ක්රිනඹහත්භක න ඳරිදි 
ගගවීපත කයනු රළගබ්.  

       (iii)  ඉවත (ආ)හි (ii) ඳරිදි ගේ. 

(ඇ)  අදහශ ගනොගේ.  

 
ගරු සුජී ගේනසි්ව භවතහ 
(ரண்புறகு சுஜல ரசணசறங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

ගරු ඇභිනතුභනි, ගපත කහයණඹ ගපත ප්ර ලසනඹ  අදහශ 

ගනොවුණත් ඔඵතුභහගේ අභහතාහ්ලඹ  අදහශයි. මී  දින කීඳඹක  

ගඳය කතයගභ ප්ර ගද්ලගේ ද්දරක  CTB එගක් සිඹ  

ගදනහගග්දභ රුිළඹල් 200ක මුදරක් -ඔඵතුභහගේ දළනුභ ඇිනද 

භහ ද්දග්ද නළවළ- එහි නිරධහරි්ද ිළරි විසි්ද එකතු කය 

ිනගඵනහ. ඒ රුිළඹල් 200 ගග්දග්ද නළත්නපත ඒ වහ 

ලියුභකුත් බහය ගද්දන කිඹහ ිනගඵනහ කිඹරහ භහ දළනුත් කශහ. 

ගරු ඇභිනතුභනි, ඒ පතඵ්දධ ඔඵතුභහ දළනුත්ද?  

 
ගරු කුභහය ගල්ගභ භවතහ 
(ரண்புறகு குர தல்க) 

(The Hon.  Kumara Welgama) 
භහ නපත ඒ ගළන ද්දග්ද නළවළ. නමුත් ඒ ගළන ගොඹහ ඵරහ භහ 

ඔඵතුභහ  ද්ද්දනපත.  

 
ගරු සුජී ගේනසි්ව භවතහ 
(ரண்புறகு சுஜல ரசணசறங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

ගඵොගවොභ සතුිනයි, ගරු ඇභිනතුභනි.  

 
නිගඹෝජා කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

අතුරු ප්ර ලසන නළත.  

ප්ර ධහන ක යුතු ආයපතබගේදී ගලෝක ප්ර කහල ගඹෝජනහ ඉදිරිඳත් 

කිරීභ.  

අබහප්ර හප්ත ගරු ජනදහ පීරිස භවතහ ිළිතඵ ගලෝක 

ගඹෝජනහ. 

 
ගලෝක ප්ර කහලඹ : ගරු ජනදහ පීරිස භවතහ 

அனுரதத் லர்ரணம் :  

ரண்புறகு ஜணரச பீரறஸ் 
VOTE OF CONDOLENCE : HON. JANADASA PEIRIS 

[අ.බහ. 1.48] 

 
ගරු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භවතහ (හරිභහර්ග වහ ජර 
පතඳත් කශභනහකයණ අභහතාතුභහ ව ඳහර්ලිගපත්දතුගේ 
බහනහඹකතුභහ) 
(ரண்புறகு றல் சறநறதரன  சறல்ர - லர்ப்தரசண, லர்ப 

முகரகத்து அகச்சமெம் தரரளுன்நச் சகத முல்மெம்) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva - Minister of Irrigation 

and Water Resources Management and Leader of the House 

of Parliament)  

ගරු නිගඹෝජා කථහනහඹකතුභනි, ගඳොදුජන එක්ත් ගඳයමුණු 

ජහිනක රළයිසතු ඹ ගත් ඳහර්ලිගපත්දතු භ්දත්රී්යඹකු ගර ගභභ 

උත්තරීතය බහ  ඳත් ආ ප්ර වීණ ජනභහධාගේදී අබහප්ර හප්ත 

භවගතල්ගේ පුය්ද ජනදහ පීරිස භළිනතුභහ ිළිතඵ ගලෝක ප්ර කහල 

ගඹෝජනහ ගභභ ගරු බහ ගත භභ ඉදිරිඳත් කය්දගනමි.   

1942 ජලි භ 08ළනි දින රුහුණු පුයයගේ, මිරිස 

ඵණ්ඩයමුල්ගල් දී උඳත රද ජනදහ පීරිස භළිනතුභහගේ දඹහඵය 

ිළඹහණ්ද වගේ ශ්රීල ර්කහගේ හභහ්ශික ාහඳහයගේ පුගයෝගහමී 

නහඹකඹකු වහ ඳශමුළනි ඳහර්ලිගපත්දතුගේ ඳහනදුය භවජන 

භ්දත්රී්යඹහ ගර ක යුතු කශ භවගතල්ගේ ගව්දරි පීරිස 

භළිනතුභහයි. භෆණිඹ්ද වගේ භහතය ගල්රහවළ්දනළදිගේ ගජනී 

පීරිස භළිනනිඹයි. ඔවු්ද ගදඳශගේ එකභ පුත්රු යත්නඹ වගේ ජනදහ 

පීරිස භවතහයි.  

587 588 



ඳහර්ලිගපත්දතු 

ඳහනදුය, ගකගල්ත්ත, රික්කමුල්ර ශ්රීල තක්රහ 

විදාහරගඹ්ද මලික අධාහඳනඹ රද පීරිස භවතහ උස අධාහඳනඹ 

රඵහ ගත්ගත් ගභොයටු ගේල්ස කුභහය විදාහරගඹනි. එහිදී සිසු ිළරි 

අතය කළපී ගඳගනන දක්තහ රැක් ගඳ්දනුපත කශ එතුභහ විහද 

කණ්ඩහඹගපත, ඵහරදක් කණ්ඩහඹගපත වහ හහිතා ්ගභගේ විවිධ 

නිරතර දයමි්ද විඹ භගහමී වහ ඵහහිය ක්රිනඹහකහයකපතර 

ගඹගදමි්ද ඳහර  විලහර ගගෞයඹක් රඵහ දු්දග්දඹ. කළරණිඹ 

විලසවිදාහරඹ  ඇතුශත් ජන ්දනිගේදනඹ ිළිතඵ 

ඳහඨභහරහක් වදහයහ ලහසත්රුඳින උඳහධිඹද හිමිකය ගත්  පීරිස භවතහ 

එභ විලසවිදාහරගේභ දර්ලනඳින වහ ආචහර්ඹ උඳහධිඹ වහ ලිඹහ 

ඳදි්ික වී සිටි අතය, තරුණ අධිගේ ඳ ්දභ ගල්ඛන වළකිඹහග්ද 

ඳරිපර්ණ පුද්ගරගඹක්ද විඹ.  

ශ්රීල ර්කහ ඳරිඳහරන ගේගේ ඳශමුළනි ඳ්දිනගේ 

නිරධහරිනිඹකු ව විදහගනරහගේ භහරනී පීරිස භවත්මිඹ භඟි්ද 

හර්ථක විහව ජීවිතඹක් ගත කශ එතුභහ එභ විහවඹ තුිත්ද චහභය 

ජනයහේ මිහිගර්්දද්රe පීරිස නභළින පුතණු්ද ය   දහඹහද කගශේඹ. 

ඔහු ගභොයටු විලසවිදාහරගේ  ද දර්ලන නිර්භහණ ශිල්ඳඹ ිළිතඵ 

විදාහඳින උඳහධිඹ හිමි කය ගත්, යහජා පතභහනරහී  ග ලි නහ ා 

අධාක්කයගඹකි.  

වළත්තෆ දකගේ දී ගභය  ඳහරන ඵරඹ අත්කය ගළනීභ  

කළයලි ගළස භධාභ ඳ්දිනක උගත් තරුණ ිළරි අතය ගේගගඹ්ද 

ඳළිනය ගිඹ විවිධ ගඹදුපත ාවහයඹ්ද පතඵ්දධ කය ගනිමි්ද ඳත 

ගඳොත ඔසගේ ගභභ අදවස ජනතහ අතය  වඳු්දහ දීගපත එක් 

පුගයෝගහමී ගල්ඛකඹකු වගේ ජනදහ පීරිස භවතහයි. ශ්රීල ර්කහ 

තුශ භහජහදඹ ිළිතඵ අත් දළකීපත භහජගත කිරීභ වහ ප්ර ඵර 

දහඹකත්ඹක් ළඳය ''ගෝවිඹට් ගද්ලඹ" ඟයහ යර, සුගභ, 

සිත්ගත් ප්ර කහලනඹක් ඵ  ඳත් කයසිගපත ඳසුබිගපත සිටිමි්ද එතුභහ 

ඉටු කශ කහර්ඹ බහයඹද සුළුඳටු ගනොගේ. "විභසුභ", "ඉරිදහ" ළනි 

පුත් ඳත් ජනතහ අත  ඳත් කයසිගපත දී ඳහ එතුභහගග්ද විලහර 

වගඹෝගඹක් රළබී ඇත.  

හභහ්ශික ාහඳහයගේ පුත් ඳත ව 'භභහජඹ' පුත් ඳගත් 

ප්ර ධහන කර්ති ධුයඹ ගවඵ ව සිඹ ිළඹහණ්දගේ අත් දළකීපත වහ 

ගශඳහරමි්ද භහක්සහදී ාහඳහයඹ, ගභය  භහජ ්සකිිනක 

ාහඳහයඹ භඟ ඵද්ධ වීගපත ළදගත්කභ අධහයණඹ කශහ ඳභණක් 

ගනො සිඹ බහවිතඹ තුශ ද රැගගන ආ එතුභහ භහධාගේදිගඹකු 

තයභ භ භහධා ගභගවයුපතකරුකු, ජනභතඹ වහ ගද්ලඳහරනඹ 

වසුරු්දනකු ඵ ද ඳත් විඹ. අන දලකඹ අග බහගගේදී 

ගෝවිඹට් ගද්ලගේ සිදු ව විිතබහඹ ිළිතඵ ප්ර ින්සකයණඹ 

ගවත් ගඳගයසගත්රුොයිකහ අශරහ මිවහයිල් ගගොර්ඵගචොේ විසි්ද 

යචනහ කශ ' ගඳගයසගත්රුොයිකහ' සි්වර බහහ  ඳරිර්තනඹ 

කයමි්ද න ්ගලෝධන  අධිඹක ප්ර ගේලඹ භළනවි්ද ගඳ්දහ දීභද 

එතුභහ අින්ද සිදු ව තත් ළදගත් කහර්ඹඹකි.  

ගු්ද විදුලි ්සථහගේ ප්ර ිත්ින අ්ලගේ ගේගේ නිඹළ ණු 

එතුභහ ප්ර ිත්ින ළඩ  වගන්ද ඳසු කහසින භහතිකහ ඹ ගත් 

ගදස විගදස ගතොයතුරු පතිළණ්ඩනඹ කයමි්ද විකහලඹ කශ 

'ප්ර ිත්ින ඳසුබිභ' ජනතහ ගත  ගගන ඒභ  දළක් ව දහඹකත්ඹ 

ප්ර ල්නීඹ ඹ. ඒ අින්ද ඵරන වි  ශ්රීල ර්කහගේ සිටි අිනදක් ප්ර මුඛ 

ගඳගශේ භහධාගේදිගඹකු ව එතුභහ  භ කශ වළකි විගද්ල විත්ින 

විචහයකඹකු අඳ යගට් ගනොභළින තයපත ඹ. එභ කහරඹ තුශදීභ ගු්ද 

විදුලිඹ භඟි්ද විවිධ විද්තු්ද ඒක යහශී කය ගනිමි්ද උදෆන 

ඳළළත් ව "සුබහයීන" ්හදහත්භක ළඩ  වනද එතුභහගග්ද ය   

දහඹහද ව තත් ළදගත් ළඩ වනක් ගර වඳු්දහ දිඹ වළකි ඹ.  

'ගනොඵළඳි ිළිතගත වහ තු්දන ගරෝකඹ', 'චීනඹ වහ ගනොඵළඳි 

ිළිතගත', 'භහජහදී කවුය වහ ගනොඵළදි ිළිතගත', 'ගකොශම සි  

වහනහ දක්හ', 'ඉ්දදිඹහනු හගය හභ කරහඳඹ', 'ච්දද්රිඹකහ 

දර්ලනඹ', 'ච්දද්රිඹකහ දලකඹක භතකඹ', 'ජහිනක ගළ   වහ භහන 

සුඵ හධනඹ  අ්දතර් ජහිනක ්විධහන' ව 'ගභගරො සිඹක් 

අවුරුදු එහි එක් ද' ඹනහදී ගඳොත් ඳත් රැක් ඳහඨක ජනතහ 

ගත දහඹහද කශ එතුභහ පුත් ඳත් වහ ඟයහ ගනුග්ද 

කහගරෝිකත විවිධ භහතිකහ  ඔසගේ ලිඹන රද ලිිළ ප්ර භහණඹ 

අිනවිලහරඹ. හයගර්බ කරුණුලි්ද ිළරිපු්ද එභ ලිිළ අවිඹත් 

ජනතහ ගත දළනුභ ඳඹහසිභ  ගඵගවවි්ද උඳකහරි විඹ.  

එතුභහ තුශ ඳළළින දක්තහ ගවේතුග්ද රි්දය විවිධ යජඹ්ද 

ඹ ගත් ප්ර ිත්ින වහ ජනභහධා අභහතාහ්ලගේ ගල්කපත, හි පු 

ජනහධිඳිනතුමිඹගේ භහධා අධාක් ජනයහල්, ශ්රීල ර්කහ ගු්ද විදුලි 

්සථහගේ බහඳින වහ අධාක් ජනයහල්, ශ්රීල ර්කහ රඳහහිනී 

්සථහගේ බහඳින, „ගල්ක් වවුස‟  ආඹතනගේ කර්ති භණ්ඩර 

අධාක් වහ ප්ර ධහන කර්ති භණ්ඩර උඳගද්ලක, සීභහහිත එක්ත් 

ප්ර ිත්ින ඳත්රු භහගගපත බහඳින වහ කශභනහකහය අධාක් ව 

ර්කහ පුත් ඳත් භහගගපත බහඳින ළනි විවිධ තනතුරු දයමි්ද 

ය   සුවිගලේෂී ගභගවයක් ඉටු කයසිභ  එතුභහ  වළකිඹහක් 

රළබිණි. ඒ කය තනතුයක් දළරුද, තභ්ද ගත ඳළරුණු ග කීභ 

අකුය භ ඉටුකයරමි්ද උඳරිභ ගේහක් එභඟි්ද ළඳයීභ  එතුභහ 

නියතුරුභ ළදී ඳළවළදී සිටීභ කළපී ගඳගනන රක්ණඹක් විඹ.  

ගභය  ජනභහධාගේ ප්ර ගභනඹ උගදහ ඉටු කශ ගේඹ අගඹ 

කයමි්ද 2004 දී වකල්ිළත වදා ආඹතනගඹ්ද ආචහර්ඹ 

උඳහධිඹක් හිමිකය ගත් ජනදහ පීරිස භළිනතුභහ ගත එභ ගේහ 

ගනුග්දභ 2005 ගර්දී “කරහශරී” ජහිනක පතභහනඹද 

ිළරිනභනු රළබිණි. භහධා ක්ගේත්රුඹ ගත එතුභහ සිදු කයන රද 

අමිර ගභගවය අතය ඉතහභ  ළදගත් කහර්ඹඹ ලගඹ්ද දළක්විඹ 

වළක්ගක් 2010 ගර්දී PEO TV රඳහහිනී ජහරඹ  අඹත් 18 

න නහලිකහ “Knowledge TV” ඹනුග්ද ආයපතබ කිරීභයි. 

ජනතහ ගත දළනුභ ගඵදහ දීභ ඳභණක්භ අයමුණු කය ගත් ශ්රීල 

ර්කහගේ එකභ නහලිකහ ව එඹ ගඵොගවෝ ගදනහ වඳු්දන රද්ගද් 

ගද්ශීඹ ඩිසකරි නහලිකහ ලගඹනි.  

එතුභහගේ පුගයෝගහමිත්ගඹ්ද එතුභහ විසි්දභ නිර්භහණඹ කශ 

රඳහහිනී ගේහක් ව එඹ අද දක්හභ සුවක් ජනතහ ගත 

දළනුභ ගඵදහ ගදමි්ද විකහලනඹ ගයි. දළනුභ ගක්්දද්රe කය ගත් 

භහජඹක් බිහි කයසිභ  එතුභහ ගත් උත්හවඹ එභඟි්ද ගභොන  

ඳළවළදිලි ගකගයයි.   

ජනදහ පීරිස භළිනතුභහ ගකොශම විලසවිදාහරගේ ශ්රීලඳහලි 

භණ්ඩඳගේ ගගනට් භණ්ඩර හභහජිකගඹක් ව අතය, එභ 

භණ්ඩඳඹ භඟ ඉතහ මීඳ පතඵ්දධ ගමි්ද ජන්දනිගේදන 

ක්ගේත්රුගේ දළනුභ යවි සිසුන  ගඵදහ දු්දග්දඹ. 

ජන්දනිගේදනඹ වහ භහධා ිළිතඵ විදාහඳින උඳහධිඹ වහ 

සදහනපත න සිසු්දගේ නිඵ්දධන වහ උඳගද්ලකඹකු ගර 

ක යුතු කශ එතුභහ අින්ද ඔඳ භට් පත ව භහධාගේදී්ද විලහර 

ිළරික් සිටිින. එයි්ද ගඵොගවෝ ගදගනක් අද යහජා වහ ගඳෞද්ගලික 

භහධා ආඹතනර ප්ර මුඛ ගඳගශේ තනතුරු ගවොඵින.  

ශ්රීල ර්කහ නිදවස ඳක්ඹ වහ පතඵ්දධ ගමි්ද එහි උ්දනිනඹ 

ගනුග්ද නිය්දතයගඹ්දභ ක යුතු කශ පීරිස භවතහ 

ඳසුකහසින එහි භධාභ කහයක භිකඹකු ගරද විලහර කහර්ඹ 

බහයඹක් ඉටු  කගශේඹ. එතුභහ අින්ද ය  ත්, ජහිනඹ ත්, ඳක්ඹ ත් 

සිදු ව සුවිගලේෂී ගේහ  ගරු කිරීභක් ලගඹ්ද 2004 ගර්දී 

ජහිනක රළයිසතු භ්දත්රී්යඹකු ලගඹ්ද ඳහර්ලිගපත්දතු ගත 

ිළවිසීභ  එතුභහ  හනහ රළබිණි. එගවත් එභඟි්ද විපුර 

ගභගවයක් ජහිනඹ ගත දහඹහද කිරීභ  එතුභහ  ගනොවළකි වගේ 

එභ භ්දත්රී් ධයඹ එක් දිනක  ඳභණක් සීභහ ව ඵළවිනි. එදහ 

යත්නසිරි වික්රRභනහඹක භළිනතුභහ  ඳහර්ලිගපත්දතු  ිළවිසීභ වහ 

ඳක් නහඹකත්ගේ ඉල්සිභ භත සිඹ භ්දත්රී් තනතුය ආඳසු 

බහයදීභ  තයපත එතුභහ නිවතභහනි විඹ.  
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තභ ජීවිත කහරඹ තුශදී භහධා ගනුග්ද උඳරිභ ගභගවයක් 

ඉටු  කයන රද එතුභහ භ  කහරඹක් අනීඳ තත්ත්ගඹ්ද ඳසු වී 

කිසිගකුත් ඵරහගඳොගයොත්තු ගනොව ගභොගවොතක ය 71ක් ආයු 

ශහ ගඳෞද්ගලික ගයෝවරකදී 2013 භහර්තු භ 17 ළනි දින 

දව භ ගදගනත් ිළඹහගත්ගත් ආදයණීඹ බිරි ත්, පුතනු්ද ත් 

ඳභණක් ගනො සුවක් ඳහඨක ජනතහ ද දළඩි ගේදනහක් 

ගගන ගදමිනි.  එභ අබහඹ ගද්ලඳහරන ගරෝකඹ  ඵරත් 

ඳහඩුක් විඹ. ඊ ත් ළඩිගඹ්ද ජන භහධා ක්ගේත්රුඹ  ළදුණු 

ඵරත් ඳවයක් විඹ.  

ගරු නිගඹෝජා කථහනහඹකතුභනි, පුත් ඳත, ගු්ද විදුලිඹ, 

රඳහහිනී ඹන කය භහධාඹක් ඔසගේ වුද ගප්ර ේක්ක ජනතහ 

ගත අමිර ගභගවයක් ඉටු කයන රද ප්ර වීණ ජනභහධාගේදී 

භවගතල්ගේ පුය්ද ජනදහ පීරිස නපත ව භහන හිතහදී 

ගද්ලඳහරනඥඹහගේ අබහඹ ය   ිළරිභළසිඹ ගනොවළකි ඳහඩුකි. 

එතුභහගේ අබහඹ පතඵ්දධගඹ්ද ගභභ උත්තරීතය බහගේ 

ගලෝකඹ එතුභහගේ දඹහඵය බහර්ඹහ න භහලිනී පීරිස 

භවත්මිඹ ත්, එකභ පුත් චහභය ජනයහේ මිහිගර්්දද්රe භවතහ ත්, 

ඳවුගල් ඥහීන්ද ත් ද්දහ ඹන ගර ගඹෝජනහ කයමි.   

 

[අ.බහ. 1.58] 

 
ගරු ගජෝ්ද අභයතු්ග භවතහ 
(ரண்புறகு ரஜரன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
ගරු නිගඹෝජා කථහනහඹකතුභනි, ආචහර්ඹ ජනදහ පීරිස 

භළිනතුභහ ඳහර්ලිගපත්දතුගේ භ්දත්රී්යඹකු වළටිඹ  ගකටි කහරඹක් 

ක යුතු කශහ. එතුභහ  ඒ අසථහ රළබුගණ්, ච්දද්රිඹකහ කුභහයතු්ග 

හි පු ජනහධිඳිනතුමිඹ එතුභහගග්ද රළබුහ ව ගේඹ අගඹ කිරීභක් 

වළටිඹ  ඳත් කශ භ්දත්රී්යඹකු වළටිඹ  එතුභහ ඳත් කිරීභ නිහයි.  

ආචහර්ඹ ජනදහ පීරිස භළිනතුභහ ප්ර සිද්ධිඹක් රළබුගේ 

විගලේගඹ්දභ ජන ්දනිගේදන ව ජනභහධා විගලේඥඹකු 

වළටිඹ යි. එතුභහ ිළිතඵ විසතයඹ අගප් බහනහඹකතුභහ ගපත 

බහ  ඉදිරිඳත් කයපු ගේරහගේ අඳ දළන ගත්තහ, එතුභහ ගු්ද 

විදුලි ්සථහගේ දයපු තහනහ්දතය ගළන. අධාක් ජනයහල්, බහඳින 

ඔඹ ආදී ලගඹනුත්, භහධා අධාක් ජනයහල්යඹකු ලගඹනුත්, 

ඒ හගේභ ඳසු කහසින ජනභහධා අභහතාහ්ලගේ ගල්කපතයඹහ 

ලගඹනුත් එතුභහ ක යුතු කශහ.  

ජනභහධාගේ ප්ර වීණඹකු හගේභ දක්, නිපුණත්ඹක් ිනබුණු 

පුද්ගරඹකු නිහ තභයි එතුභහ  ඒ අසථහ රළබුගණ්. මිඹ ඹන 

ගතක්භ භහධාඹ  සුවිලහර ගභගවඹක් ඉටු කශ එතුභහ ගඵොගවෝ 

ජනභහධාගේදී්ද  ගුරුයගඹක් වුණහ. ඒක තභයි ළදගත් ගද්. 

තභ්දගේ දළනුභ නළඟී එන අගනක් ජනභහධාගේදී්ද  රඵහ දීභ  

එතුභහ ග ඵරහ ගත්තහ; ක යුතු කශහ. ඒ හගේභ පුත් ඳත් 

කර්තිරු්ද  උඳගද්ලකගඹක් වුණහ. ඒක ගඵොගවොභ ළදගත් 

ගදඹක්. අද භවය පුත් ඳත් කර්තිරු ඔවු්ද කුභක්ද කය්දග්ද, 

ගභොකක්ද ලිඹ්දග්ද කිඹන එකත් ගනොදළනයි ඉ්දග්ද.  

විගද්ල ්චහයරදී ඉතහ ගවොඳි්ද තභ භේ ය  ිළිතඵ 

ගතොයතුරු වළසිය ව  එතුභහගේ බහහ ඥහනඹ ද ඉතහ ඉවශයි. ගපතහ 

තභයි ළදගත් කහයණහ. ගභළනි  දුර්රබ ගණගේ චරිතඹක් අහිමි 

වීභ ය   ඳහඩුක් ගර භහත් කල්ඳනහ කයනහ.  අද ජනභහධා 

ඳහරනඹ ිළිතඵ විවිධ නීින ගයගුරහසි ගගගන්දන වදනහ. නමුත් 

ගරු ජනදහ පීරිස භළිනතුභහ ඒ කහරගේ ඳළළින පතප්ර දහඹ්ද 

සිඹල්රක්භ වරිඹහකහය ිළිතඳදිමි්ද එතුභහගේ කහර්ඹ බහයඹ ඉටු 

කශහ. එතුභහගේ ගේඹ අගඹමි්ද ශ්රීල ර්කහ නිදවස ඳක්ගඹ්ද 

එතුභහ  ඳහර්ලිගපත්දතු භ්දත්රී් තනතුයක් රඵහ දු්දනහ. එතුභහගේ 

ගේහ ඳක් විඳක් ගේදගඹ්ද ගතොය අිළ සිඹ  ගදනහභ අගඹ 

කයනහ. එතුභහගේ අබහඹ ිළිතඵ විඳක්ගේ අගප් කනගහටු  

එතුභහගේ ඳවුගල් සිඹ  ගදනහ භ ිළිතග්දමි්ද, එතුභහ  නි්ද 

සු රළගබ්හ යි ප්ර හර්ථනහ කයමි්ද භහ නිවඬ නහ.  

 
නිගඹෝජා කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

හි පු ඳහර්ලිගපත්දතු භ්දත්රී් ගරු ජනදහ පීරීස භවතහගේ 

අබහඹ ිළිතඵ ඳහර්ලිගපත්දතුගේ ගදඳහර්ලසගඹ්දභ කයන රද 

ගලෝක ගඹෝජනහ අනුභත කයමි්ද භහ ද ඒ භඟ එකතු වීභ  

කළභළත්ගතමි. අද දින රැසවීභ  අදහශ වළ්දහ්  නිර හර්තහ ගේ 

ිළ ඳතක් ගලෝකඹ  ඳත් ඳවුගල් අඹ ගත ඹන ගභ්ද 

ඳහර්ලිගපත්දතුගේ භව ගල්කපතයඹහ  නිගඹෝග කයමි.  

 
 

ගලෝක ප්ර කහලඹ :  
ගරු ආරිඹඳහර ල්ිළ ගභ  භවතහ 

அனுரதத் லர்ரணம் :  

ரண்புறகு ஆரறதரன ல்தறட்டக  

VOTE OF CONDOLENCE :  

HON. ARIYAPALA WALPITAGAMA 

[අ.බහ. 2.03] 

 
ගරු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භවතහ (හරිභහර්ග වහ ජර 
පතඳත් කශභනහකයණ අභහතාතුභහ ව ඳහර්ලිගපත්දතුගේ 
බහනහඹකතුභහ) 
(ரண்புறகு றல் சறநறதரன  சறல்ர - லர்ப்தரசண, லர்ப 

முகரகத்து அகச்சமெம் தரரளுன்நச் சகத முல்மெம்) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva - Minister of Irrigation 

and Water Resources Management and Leader of the House 

of Parliament)  

ගරු නිගඹෝජා කථහනහඹකතුභනි, නළ ගඟනහිය ඳශහගත්, 

ත්රි්කුණහභර දිසත්රි්ක් ගඳොදු භව ජනතහ නිගඹෝජනඹ කයමි්ද 

ඳහර්ලිගපත්දතු භ්දත්රී්යඹකු ලගඹ්ද සුවිගලේෂී ගභගවයක් ඉටු 

කශ ගරු ආරිඹඳහර ල්ිළ ගභ  භළිනතුභහ 2013 අගප්ර ේල් භ 22න 

දින අබහප්ර හප්ත වගඹ්ද ඒ ිළිතඵ ගලෝකඹ ඳශ කිරීගපත ගඹෝජනහ 

ගභභ අසථහගේදී ගරු බහ  භභ ඉදිරිඳත් කයමි. 

අනවඹ මව ාහඳහයගේ නිර්භහති නළසී ගිඹ ඩබ්ලිේ.ජී. 

විල්්ද භළිනතුභහ ගේත්, ජී.එපත. විභරහීන භවත්මිඹගේත් දඹහඵය 

පුත්රු යත්නඹක් ගර 1948 ගර් ජලි භ 17ළනි දින ක්දද 

උඩය  ගපතගඳොශදී ආරිඹඳහර ල්ිළ ගභ භවතහ ගභගරො එිතඹ 

දුටුගේඹ. අපතඵර්දගගොඩ ධර්භහගලෝක විදාහරඹ  ඇතුශත් 

අධාහඳන ක යුතුර නිඹළ ණු එතුභහ ඳහගල් අධාහඳන 

ක යුතුරදීත්, විඹ ඳරිඵහහිය ක්රිනඹහකහයකපතරදීත් කළපී 

ගඳගනන දක්තහ ගඳ්දනුපත කශ ශිාඹකු විඹ. 

අධාඹන ගඳොදු විනක ඳත්රු උස ගඳශ විබහගගඹ්ද 

භත්වීගභ්ද අනතුරු ගණකහධිකයණඹ වහ කිෂිකර්භහ්දතඹ 

ිළිතඵ ඩිප්ගරෝභහ විනක ඳහ හිමි කය ගළනීභ  එතුභහ භත් 

විඹ. 

කළුඳවනගේ යහනි සුධර්භහ ගභගනවිඹ භඟි්ද යුග දිවි ගභ්ද 

ඇයමූ ල්ිළ ගභ භවතහ එභ විහවඹ තුිත්ද යුගර්හ තය්ගනී 

ල්ිළ ගභ වහ යසික රුිකභහල් ල්ිළ ගභ නභළින ද පුතු්ද 

591 592 



ඳහර්ලිගපත්දතු 

ගදගඳොශක් ය   දහඹහද කය දු්දග්දඹ. ගපත න වි  දිඹණිඹ මුදල් 

වහ ක්රRභපතඳහදන අභහතාහ්ලගේ මරා කශභනහකහරිනිඹ ගර 

ක යුතු කයන අතය, පුතණු්ද ගකොශම විලසවිදාහරගේ 

කශභනහකයණ පීඨගේ අධාහඳන ක යුතුර නිඹළගරමි්ද සිටියි. 

එක්ත් ජහිනක ඳක්ඹ වහ පතඵ්දධ ගමි්ද ක්රිනඹහකහරී 

ගද්ලඳහරනගේ ගඹදුණු ල්ිළ ගභ භවතහ ගඳොදු භව ජනතහ අතය 
ගළගමි්ද, ඔවුනගේ අලාතහ ගනුග්ද නියතුරුභ ඇඳ කළඳ 
වීගපත ප්ර ිනපරඹක් ලගඹ්ද තමරගමු ප්ර හගද්ශීඹ බහ  ගත්රී 
ඳත් විණි. එහි ඳශමුළනි බහඳින තනතුය  ඳත්වීගපත බහගා හිමි 
කය ගත් එතුභහ  එභ තනතුය දයමි්ද ප්ර ගද්ලගේ ඹවඳත උගදහ 
අනුඳගපතඹ කහර්ඹ බහයඹක් ඉටු කයසිභ  වළකිඹහ රළබිණි. ඉ්ද 
අනතුරු ත්රි්කුණහභරඹ දිසත්රි්ක් ්ර්ධන බහ ද ල්ිළ ගභ 

භවතහ තයග කගශේඹ. 

1994 ගර් ඳළින ඳහර්ලිගපත්දතු භව භළිනයණඹ  එක්ත් 
ජහිනක ඳක්ඹ ඹ ගත් තයග ළදුණු ආරිඹයත්න ල්ිළ ගභ 
භවතහ  ජඹග්රාවණඹ අත් ඳත් කය ගත ගනොවළකි වුත්, රළයිසතුගේ 
ඊශඟ ජඹග්රාහවකඹහ ලගඹ්ද භනහඳ රඵහ ගළනීභ  වළකිඹහ 
රළබිණි. එහි ප්ර ිනපරඹක් ලගඹ්ද එපත.ඊ.එච්. භවරුප් භවතහගේ 

වදිසි අබහඹ සිදුවීගභ්ද පුයප්ඳහඩු ව ත්රි්කුණහභර දිසත්රි්ක් 
ඳහර්ලිගපත්දතු භ්දත්රී් ධුයඹ වහ 1997 ජලි භ 28 ළනි දින 
දිවුරුපත දීභ  එතුභහ  වළකි විඹ. 

බහ ගර්බඹ තුශදී කහ භඟත් ගවො හිත ඳතුරුමි්ද ක යුතු 
කශ එතුභහ ප්ර ගද්ලහසී ගරොකු කුඩහ, ඇින නළින සුවක් ජනතහ 
ගනුග්ද නියතුරුභ ගේඹ වහ ඵළඳී සිටි 

ගද්ලඳහරනඥගඹකි. තභ භළිනයණ ඵර ප්ර ගද්ලඹ තුශ ගභනහ 
ගභන ක යුතු, ගෞඛා වහ අධාහඳන ක යුතු න්හසිභ  දළඩි 
ගගවක් ගත් එතුභහ ජනතහ අලාතහ්ද කගර්දළයි ගඳ්දහ 
ගදන ගතක් ඵරහ ගනොසි , ජනතහ අතය  ගගොස එකී අඩු ඳහඩු 
ගොඹහ ඵරහ ඒහ ඉටු කය දු්ද ළඵෆ භහන හිතහදී 
ගද්ලඳහරනඥ ඹකු විඹ. ඊ  අභතය සි්වර, ගදභශ වහ ඉ්රීධසි ඹන 
බහහ තුගන්දභ ලිවීගපතත්, කථහ කිරීගපතත් භනහ වළකිඹහක් එතුභහ 
තු ඳළීනභ සුවිගලේෂී කරුණකි. 

අන දකඹ අග බහගගේදී ශ්රීල ර්කහ නිදවස ඳක්ඹ වහ එක් 

වුණු ල්ිළ ගභ භවතහ ගේරුවිර - ත්රි්කුණහභරඹ ශ්රීල ර්කහ නිදවස 
ඳක් ප්ර ධහන ්විධහඹක ලගඹ්දද ඳත් කයන රදී. යහඹ වහ 
නහවික අභහතාතුභහගේ ගඳෞද්ගලික ගල්කපතයඹහ ලගඹ්ද 
ක යුතු කශ එතුභහ භළකිගනෝද භළක්ක්දසි ෂිිළ්ද ලිමි ්  
ආඹතනගේ අධාක් ලගඹ්දද යජඹ භඟි්ද ඳත් කයන රදී. ඉ්ද 
ඳසු කරපතබු ගඩොක්ඹහර්් හි පතඵ්දධීකයණ අධාක් ලගඹ්ද 

ක යුතු කිරීභ  ල්ිළ ගභ භවතහ  අසථහ රළබුණි.  

ආගභ දවභ ගකගයහි දළඩි බක්ිනඹකි්ද ඳසුව එතුභහ ෆභ 
කහර්ඹඹකදීභ භවහ ්ඝ යත්නගේ ආශිර්හදඹ රඵහ ගත්ගත්ඹ. 
ලහනගේ උද්දීඳනඹ ගනුග්ද නියතුරුභ ක යුතු කයමි්ද ශ්රීල 
අග්රාගඵෝධි විවහයසථ දහඹක බහගේ ගරු බහඳින ලගඹ්දද, 
ගේරුවිර භ්ගර යජ භවහ විවහයසථ දහඹක බහගේ ක්රිනඹහකහරී 
හභහජික ඹකු ලගඹ්දද විලහර ගේහක් ඉටු කගශේඹ. එගභ්දභ 
තරුණ විගේ සි භ ප්ර ගද්ලගේ විවිධ භහජයීඹ ්ගපතර ක්රිනඹහකහරී 
හභහජිකඹකු ගර ක යුතු කයමි්ද එතුභහ අමිර ගභගවයක 
ගඹදී ඇත. 

ගඳොදු ජන ශුබ සිද්ධිඹ උගදහ නිඵභ ඇඳ කළඳ ගමි්ද සිටි 
උදහය භහජ ගේකඹකු ව ත්රි්කුණහභරඹ දිසත්රි්ක් හි පු 
ඳහර්ලිගපත්දතු භ්දත්රී් ආරිඹඳහර ල්ිළ ගභ භවතහ ය 64ක් ආයු 
ශහ කිසිගකුත්  ඵරහගඳොගයොත්තු ගනොව ගභොගවොතකදී සිඹ 
බහර්ඹහ ත්, දරු ගදගදනහ ත් ඳභණක් ගනො, ප්ර ගද්ලහසීන ද 
ඉභවත් ගේදනහක් ගගන ගදමි්ද 2013 අගප්ර ේල් භ 22ළනි දින 
ගභගරොවි්ද දව භ මු ගත්ගත්ඹ. 

ගරු නිගඹෝජා කථහනහඹකතුභනි, ත්රි්කුණහභරඹ දිසත්රි්ක්කගේ 

ජනතහ නිගඹෝජනඹ කයමි්ද ගභභ උත්තරීතය බහගේ 

භ්දත්රී්යඹකු ලගඹ්ද ක යුතු කශ ආරිඹඳහර ල්ිළ ගභ 

භළිනතුභහ  නි්ද සු අත්ගේහ ඹයි ප්ර හර්ථනඹ කයන අතය, ගභභ 

ගරු බහගේ ගලෝකඹ එතුභහගේ දඹහඵය බහර්ඹහ ත්, දරු 

ගදගදනහ ත්, ඳවුගල් ඥහීන්ද ත් ද්දහ ඹළවිඹ යුතු ඹයි භභ 

ගඹෝජනහ කයමි. 

 

[අ.බහ. 2.08] 

 
ගරු ගජෝ්ද අභයතු්ග භවතහ 
(ரண்புறகு ரஜரன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
ගරු නිගඹෝජා කථහනහඹකතුභනි, හි පු ඳහර්ලිගපත්දතු භ්දත්රී් 

ආරිඹඳහර ල්ිළ ගභ භළිනතුභහ නිගඹෝජනඹ කගශේ ත්රි්කුණහභරඹ 

දිසත්රි්ක්කඹයි. එතුභහගේ ගද්ලඳහරන ජීවිතඹ ආයපතබ කගශේ 

එක්ත් ජහිනක ඳක්ගඹනුයි. මරහයපතබගේදී එක  ිනබුණු 

දිසත්රි්ක් ්ර්ධන බහ  ඉදිරිඳත් වීගභ්ද එහි භිකත්ඹ 

එතුභහ  රළබුණහ. ඊ  ඳසගේ ප්ර හගද්ශීඹ බහ  තයග ගකො  

ජඹග්රාවණඹ රඵහ ප්ර හගද්ශීඹ බහගේ බහඳිනයඹහ වළටිඹ ත් 

එතුභහ ක යුතු කශහ. ඒ කහර ඳරිච්ගේදඹ තුශ එතුභහ එක්ත් 

ජහිනක ඳක්ගේ හි පු හභහජිකඹකු වළටිඹ ත්, භ්දත්රී්යඹකු 

වළටිඹ ත් ප්ර ගද්ලගේ දියුණු  සුවිගලේ ගේහක් කශහ.  

 

ගරු නිගඹෝජා කථහනහඹකතුභනි, ඒ හගේභ බහනහඹකතුභහ 

ව්ද කශ විධිඹ  ගඵෞද්ධ විවහයසථහනර  නහඹකත්ඹ 

ගදමි්ද ගඵොගවොභ දුර්ර ප්ර ගද්ලඹක් වළටිඹ  ිනබුණු ඒ ජන 

භහජඹ නඟහ සිටු්දන එතුභහ සුවිගලේ කහර්ඹඹක් කශහ. එතුභහ 

ත්රි්කුණහභරඹ දිසත්රි්ක්කඹ නිගඹෝජනඹ කයමි්ද භ්දත්රී්යඹකු 

වළටිඹ  ඳත් වීගභ්ද ඳසු ගපත යජඹ  එක් වී ශ්රීල ර්කහ නිදවස 

ඳක්ගේ හභහජිකත්ඹ රඵහ ගත්තහ. ගපත කහර සීභහ තුශදී 

එතුභහ ගභොන ඳක්ගේ හිටිඹත්, ගභොන ඳක්ගඹ්ද 

ඳහර්ලිගපත්දතු  ඳළමිණිඹත් භ්දත්රී්යඹකු වළටිඹ  ඳත් වුණහ  

ඳසු ඒ ප්ර ගද්ලගේ; ඒ දිසත්රි්ක්කගේ ජනතහ  භ්දත්රී්යඹකු 

වළටිඹ  -භවජන නිගඹෝජිතඹකු වළටිඹ - ඉටු විඹ යුතු ඒ කහර්ඹ 

බහයඹ එතුභහගග්ද ඉටු වුණහ.  

ඒක අද ත්රි්කුණහභරගේ ජනතහ ිළිතග්දනහ. භභ ගපත 

අසථහගේ දීර්ඝ ගර කථහ කය්දග්ද නළවළ. එතුභහගේ අබහඹ 

ිළිතඵ අගප් කනගහටු -විඳක්ගේ කනගහටු- ප්ර කහල කයන 

අතය, එතුභහ  නි්ද සු රළගබ්හ කිඹහ ප්ර හර්ථනහ කයමි්ද භගේ 

කථහ අ්ද කයනහ. 

 

[අ.බහ. 2.10] 

 
ගරු සු්දත පු්ිකනිරගපත භවතහ (ආර්ථික ්ර්ධන 
නිගඹෝජා අභහතාතුභහ) 
(ரண்புறகு சுசந் புஞ்சறறனர - ததரமெபரர அதறறமெத்ற 

தறற அகச்சர்) 

(The Hon. Susantha Punchinilame - Deputy Minister 

Economic Development) 

ගරු නිගඹෝජා කථහනහඹකතුභනි, ත්රි්කුණහභරඹ දිසත්රි්ක් හි පු 

ඳහර්ලිගපත්දතු භ්දත්රී් ගරු ආරිඹඳහර ල්ිළ ගභ භළිනතුභහගේ 

අබහඹ ිළිතඵ අගප් බහනහඹකතුභහ ගලෝක ප්ර කහල 

ගඹෝජනහක් ඉදිරිඳත් කශහ. ඒ හගේභ  විඳක්ගේ ප්ර ධහන 

්විධහඹක ගරු ගජෝ්ද අභයතු්ග භ්දත්රී්තුභහත් එතුභහගේ අබහඹ 

ගනුග්ද ගලෝකඹ ප්ර කහල කයමි්ද කථහ කශහ. 
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විගලේගඹ්දභ එතුභහ 1997 එක්ත් ජහිනක ඳක්ගේ 

භ්දත්රී්යගඹක් ලගඹ්ද සිටිඹහ. එතුභහ  තභයි ඉසගල්රහභ 

ඥහණඹ ඳවශ වුගණ්, ඒ ඳක්ගේ ඉඳීගපත ගත්රුභක් නළවළයි කිඹහ. 

එතුභහ එක  ච්දද්රිඹකහ ඵණ්ඩහයනහඹක කුභහයතු්ග භළිනනිඹගේ 

නහඹකත්ගඹ්ද ිනබුණු ශ්රීල ර්කහ නිදවස ඳක්ඹ  පතඵ්දධ 

ගරහ, 2000 ර්ගේදී ශ්රීල ර්කහ නිදවස ඳක්ගේ ත්රි්කුණහභරඹ 

දිසත්රි්ක්කගේ ගේරුවිර ආනගේ ප්ර ධහන ්විධහඹකයඹහ 

ලගඹ්ද භළිනයණඹ  වබහගි වුණහ. එතුභහ 2004 ය දක්හභ 

එභ ආනගේ ශ්රීල ර්කහ නිදවස ඳක්ගේ ප්ර ධහන ්විධහඹකයඹහ 

ලගඹ්ද සුවිගලේෂී ගේඹක් ඉටු කශහ. 

විගලේගඹ්දභ එතුභහගේ ිළඹහ තමරගමු ගපත බහගේ ප්ර ථභ 

සි්වර ගපතබහඳින ලගඹ්ද ඳත් වුණු පුද්ගරගඹක්. එතුභහගේ 

ඳයපතඳයහ ගත්ගතොත්, ඒ සිඹ  ගදනහභ එක්ත් ජහිනක ඳක්ඹ  

පතඵ්දධයි; එක්ත් ජහිනක ඳක්ඹ  පතඵ්දධ වුණු විලහර 

ඳවුරක්. භගේ භතකගේ වළටිඹ  ගවෝදයගඹෝ 4 ගදගනකුගග්ද 

ඳභණ භ්දවිත විලහර ඳවුරක්. ඒ සිඹ  ගදනහභ භහජඹ 

ගනුග්ද සුවිගලේෂී කළඳ කිරීභක් තමරගමු ප්ර හගද්ශීඹ ගල්කපත 

ගකොට්ඨහඹ තුශ කශහ, ගරු නිගඹෝජා කථහනහඹකතුභනි. ඒක 

ගවො රක්ණඹක්.  

 හභහනාගඹ්ද සි්වර ගකගනකු  තමරගමු ප්ර හගද්ශීඹ 

බහගේ බහඳින, එගවභ නළත්නපත ගපතබහඳින ග්දන  අඳවසුයි. 

ගභොකද, එතළන ජහීන්ද තුනක් භ භ නිගඹෝජනඹ කයන 

ප්ර හගද්ශීඹ බහක්. මුසලිපත ජනතහ, ගදභශ ජනතහ, සි්වර 

ජනතහ ඹන තු්ද ගකො භ එක වහ භහන එගවභ නළත්නපත 

ගඳෝ ඩක් අඩුග්ද ළඩිගඹ්ද නිගඹෝජනඹ ගනහ. නමුත් 

එතුභහ , එතුභහගේ ඳවුගල් අඹ  දක්කපත ිනබුණහ ඒ සිඹ  ජහීන්ද 

එකතු කය ගගන ඒ ගභ  නහඹකත්ඹ රඵහ ගද්දන. 

අ්දන ඒ නිහ තභයි එතුභහ එභ ඳශහගත් ඳහර්ලිගපත්දතු 

භ්දත්රී්යඹහ ලගඹ්ද ඳත් වුගණ්. ඒ හගේභ එතුභහගේ 

ගොගවොයුගයකු න ච්දද්රeසිරි  ල්ිළ ගභ භවත්භඹහ උඳ 

බහඳිනයඹහ ලගඹ්ද ඳත් වුණහ . ඒ ඳවුර විලහර කළඳවීභක් කශ 

ඳවුරක්. ආරිඹඳහර ල්ිළ ගභ භවතහ 1994 භළිනයණගඹ්ද 

ඳයහජඹ  ඳත් වුණහ. එදහ හි පු භවරුෂස භ්දත්රී්තුභහ 

ත්රුසතහදි්දගග්ද ඝහතනඹ වුණහභ  ආරිඹඳහර ල්ිළ ගභ භවතහ  

එක්ත් ජහිනක ඳක්ඹ  ඇවිත් එතළනත් අවුරුදු 2ක් විතය ඉරහ 

ඊ  ඳසු ශ්රීල ර්කහ නිදවස ඳක්ඹ  ගිහි්ද තභයි එතුභහගේ 

ගද්ලඳහරන ාහඳහයඹ ඇයඹුගේ.  එතුභහගේ අබහඹ ිළිතඵ 

ගලෝක ප්ර කහල කයන ගභ්ද එතුභහ ගේ ඳවුගල් අඹ  විගලේ 

සතුිනඹක් කය්දන ඕනෆ. ත්රි්කුණහභර දිසත්රි්ක්කගේ භ්දත්රී්යගඹක් 

ලගඹ්ද එගවභ කිේගේ නළත්නපත ඒක අඩු ඳහඩුක් ගනහ. ඳසු 

ගිඹ ජනහධිඳිනයණගේදී එතුභහ  ගකොශම සි  ඇවිත් අිනගරු 

ජනහධිඳිනතුභහ  සුවිගලේ ගභගවඹක් කශහ. භව භළිනයණගේදී 

එතුභහ එතුභහගේ අනීඳකපත ගළන ඵළ ගේ නළවළ. එතුභහ ඉ්දන 

ඳක්ඹ  කය්දන පුළු්ද උඳරිභ ගේඹ ඉටු කශහ. එතුභහ 

ත්රි්කුණහභර දිසත්රි්ක්කගේ ජනතහ ගනුග්ද ශ්රීල ර්කහ නිදවස 

ඳක්ඹ ගනුග්ද කළඳ කිරීභක් කශහ. එතුභහගේ ඳවුගල් 

ආදයණීඹ බිරි , දරු ගදගදනහ  අිළ ගපත අසථහගේදී ගලෝක 

ප්ර කහල කයනහ. එගේ ප්ර කහල කයමි්ද එතුභහ  නි්ද සු  අත් 

ගේහ කිඹහ ප්ර හර්ථනහ කයමි්ද, භගේ චන සල්ඳඹ ත්රි්කුණහභර 

දිසත්රි්ක්කගේ සිඹ භ ජනතහ ගනුග්ද පුද කයමි්ද භගේ කථහ 

අ්ද කයනහ. සතුිනයි. 

[අ.බහ. 2.14] 

 

ගරු අල්වහේ ඒ.එච්.එපත. අසර් භවතහ 
(ரண்புறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
ගරු නිගඹෝජා කථහනහඹකතුභනි, අඳගේ හිතහදය මිතුගයකුගේ 

අබහඹ ිළිතඵ ගලෝකඹ ඳශ කිරීභ යි භහ නළඟී සිටිගේ. 

ආරිඹඳහර ල්ිළ ගභ භළිනතුභහ අඳත් භඟ කුළුඳග ආශ්රාඹ කශ 

ගකගනක්. එදහ ත්රි්කුණහභර දිසත්රි්ක්කඹ  ඹන වළභ ගභොගවොගතදිභ 

එතුභහගේ නි  ගගොඩ ළදීභ  අිළ කදත් අභතක කගශේ නළවළ. 

අගප් ගරු පු්ිකනි රගපත භළිනතුභහ ප්ර කහල කශහක් ගභ්ද එතුභහ විවිධ 

ජන ගකොට්ඨහ ඒක යහශී කශ පුද්ගරගඹක්. සි්වරඹකු ලගඹ්ද 

වළදී ළඩී ගඵෞද්ධහගගපත ආබහඹ රඵහ ඒ ආබහඹ භඟි්ද 

ජනහිතකහමී වදතක් ර්ධනඹ කය ගත් පුද්ගරගඹක් කිඹහ එතුභහ 

වඳු්දහ දීභ  කළභළිනයි.  

ඒ කහරගේ අිළ ත්රි්කුණහභරඹ දිසත්රි්ක්කඹ  ගිඹ වළභ 

අසථහකදීභ අඳ  මුණ ගළසුණු ඳවුරක් තභයි ඉතහභ ගජාසඨ, 

ගශ්රාේසඨ, ඓිනවහසික උරුභකපත කිඹන ඳවුරක් න එවසතහර් 

වහේජිඹහර් භළිනතුභහගේ ඳවුර. එවසතහර් වහේජිඹහර් භළිනතුභහ, 

එපත.ඊ.එච්. භවරෂස භළිනතුභහගේ ව එපත.ඊ.එච්. ගභොගවොභ්  අලි 

භළිනතුභහගේ ිළඹහගණෝ. එවසතහර් වහේජිඹහර් භළිනතුභහගේ 

ගඳෞරුත්ඹ නිහ එතුභහගේ පුතණු්ද ගදගදනකු 

ඳහර්ලිගපත්දතු යක් නිගඹෝජනඹ කයමි්ද අභහතා ධුයද දළර ඵ 

ප්ර ක යි. ඒ හගේභ තභයි එපත.ඊ.එච්. භවරෂස භළිනතුභහගේ පුත් 

රුන න ඉපතයහ්ද භවරෂස භළිනතුභහත් අද නළ ගඟනහිය ඳශහත් 

බහගේ භ්දත්රී්යඹකු ලගඹ්ද විලහර ගේඹක් කයන ඵ කි 

යුතුයි.  

ගරු නිගඹෝජා කථහනහඹකතුභනි, ගරු ල්ිළ ගභ 

භළිනතුභහගේ අබහගඹ්ද හිඩක් ඇින වුණහ. ගභොකද, සිඹ  ගදනහ 

ඒක යහශි කයරහ ගඳයමුණ ගගන ක්රිනඹහ කශ ගකගනක් තභයි 

ල්ිළ ගභ භළිනතුභහ. තභ්ද භ ආගේණික ව උරුභ ව ජහිනක 

භභත්ඹ එතුභහ කදහත් අත් වළරිගේ නළවළ. එතුභහ 

ගද්ලහනුයහගගඹ්ද උදපත ළඩුණු පුද්ගරඹකු ඵ අඳ ව්ද කශ 

යුතුයි. කි්දනිඹහ, මුතූර්, ගතෝප්පර්, ඒ හගේභ ගරු සු්දත 

පු්ිකනිරගපත භළිනතුභහ ප්ර කහල කශහක් ගභ්ද තමරගමු ආදි 

ප්ර ගද්ලර හඹ කය්දනහ ව මුසලිපත ජනතහ  එතුභහ විලහර 

ගේඹක් කශහ. එදහ ඳහඨලහරහ ඳරිශ්රාඹ ගඵගවවි්ද ආගරෝකත් 

කයමි්ද එතුභහගේ ගේඹ නිය්දතය එපත.ඊ.එච්. භවරෂස 

ඇභිනතුභහ  රඵහ ග්දන පුළු්ද වුණහ. භවරෂස භළිනතුභහ, we 

refer to him as the most lovable Member of Parliament.   

He was always smiling. He never had an inkling of 

anger, dissatisfaction against any Member of this House 

or his constituency. Like a shadow, the Hon. Ariyapala 

Walpitagama followed his footsteps. That is why I 

appreciate him. If you want to become a leader, follow 

the leader. At once, you cannot jump into the arena and 

lead the masses. This is one of the best lessons that we 

learnt from the life of my good Friend, the Hon. 

Ariyapala Walpitagama. Everybody said, “Look here, you 

are working harder than the Minister himself”. He would 

straightaway reply, “No, I am only following the 

footsteps of the Minister". All the projects through the 

decentralized budgets and other projects that were 

implemented by the Hon. M.E.H. Mahroof when he was 

the Minister of State for Ports and Shipping, were very 

cleverly executed so that the people of the area were 

greatly benefited.  
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ඳහර්ලිගපත්දතු 

He was born on 17th July, 1948 in Kanda Udarata, 

Gampola. His father was the late W.G. Wilson and his 

mother was G.M. Wimalawathie. He studied at 

Dharmasoka College in down South. There is also 

something significant that comes to my mind. Sir, it is 

from the Dharmasoka College in Ambalangoda that we 

got one of the best Deputy Principals, Mr. Wijeratne, to 

Zahira College. We will be going there in a short while. 

They are going to commemorate the Founders' Day. He 

brought about a tremendous amount of influence from the 

Sinhalese culture to the Muslim culture and helped Zahira 

College to grow into what it is today, a fully blossomed 

metropolitan school embracing all communities and 

giving equal opportunities for educational upliftment. Sir, 

that is a lesson that we have to learn.  

Then, his dear wife was Rani Sudharma 

Kalupahanage. She was a very successful lady. As 

pointed out by the Hon. Susantha Punchinilame, 

Thambalagamuwa area is a very tricky area, where a 

Sinhalese or a Muslim or a Tamil could become the 

Chairman. The Hon. Ariyapala Walpitagama stood above 

all those and won. He was elected the first Chairman of 

the Thambalagamuwa Village Council and he was also 

elected to the District Development Council of the 

Trincomalee District. In 1994, he contested through the 

United National Party, but did not succeed. He came 

second in the poll to the Hon. M.E.H.  Mahroof. When, 

the Hon. M.E.H. Mahroof, our great, good soul breathed 

his last on 28th July, 1997, the Hon. Ariyapala 

Walpitagama came to this House. 

I would like to bring to your notice one more 

important matter. As  I told you,  he was always very 

helpful to us in this House. He held the torch of national 

mindedness.        

He would not waver. He was extremely loyal to his 

country. That is why, Sir, - றர்க்கட்சறறரன இமெக்கறன்ந 

சறங்கபத் கனர்கள் சறனர் இந்றரறன் றழ்ரட்டுக்குச் தசன்மை 

- 

 
නිගඹෝජා කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ගරු භ්දත්රී්තුභහ, කථහ අ්ද කය්දන. 

 
ගරු අල්වහේ ඒ.එච්.එපත. අසර් භවතහ 
(ரண்புறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

ගරු නිගඹෝජා කථහනහඹකතුභනි, භහ ගපත කරුණ කිඹහ අ්ද 

කය්දනපත. 

இந் ரட்டில் றர்கள் இன்ணமௌக்குட்தடுத்ப்தட்டு 

றகவும் கஷ்டப்தடுகறன்நரர்கள் ன்மை இச்சகதறரன முக்கற 

ததரமைப்கத கறக்கறன்ந றர்க்கட்சறத் கனர் தசரல்ர 

ரரணரல் அகறட்டு ரங்கள் கணம் தசமௌத் ரண்டும்.  

Sir, at this moment, I wish to convey my deepest 

condolences to the family members and also to the people 

of the Trincomalee District, particularly, the Mutur 

Electorate. 

Thank you.     
 
නිගඹෝජා කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

හි පු ඳහර්ලිගපත්දතු භ්දත්රී් ගරු ල්ිළ ගභ ආරිඹඳහර 
භවතහගේ අබහඹ ිළිතඵ ඳහර්ලිගපත්දතුගේ ගදඳහර්ලසගඹ්දභ 
කයන රද ගලෝක ගඹෝජනහ අනුභත කයමි්ද භභද ඒ භඟ එකතු 
වීභ  කළභළත්ගතමි. රැසවීභ  අදහශ නිර හර්තහගේ  ිළ ඳතක් 
ගලෝකඹ  ඳත් ඳවුගල් අඹ ගත ඹන ගභ්ද ඳහර්ලිගපත්දතුගේ 
භව ගල්කපතයඹහ  භභ නිගඹෝග කයමි.  

මීශඟ  ගඳෞද්ගලික කරුණු ඳළවළදිලි කිරීභ, ගරු අජිත් 
භහ්දනප්ගඳරුභ භවතහ. 

 

ගරු අජිත් භහ්දනප්ගඳරුභ භවතහගේ 
ගඳෞද්ගලික කරුණු ඳළවළදිලි කිරීභ 

ரண்புறகு அஜறத் ரன்ணப்ததமெறணது 

தசரந் றபக்கம் 
PERSONAL EXPLANATION BY HON. AJITH 

MANNAPPERUMA 
 
ගරු අජිත් භහ්දනප්ගඳරුභ භවතහ 
(ரண்புறகு அஜறத் ரன்ணப்ததமெ) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ගරු නිගඹෝජා කථහනහඹකතුභනි, ඳවත ව්ද සිදුවීභ 

ිළිතඵ සථහය නිගඹෝග 24 ඹ ගත් ගඳෞද්ගලික කරුණු 

ඳළවළදිලි කිරීභ වහ ඔඵතුභහගේ කහරුණික අනුග්රාවඹ අගප්ක්හ 

කයමි. 

"2013 අගගෝසතු භ 21 න දින යතුඳසර සිදුවීභ පතඵ්දධ 

කල් තළබීගපත විහදඹ අතුයතුය ගපතඳව ගෞඛා වදා 

නිරධහරිරිඹ ලගඹ්ද ගෞඛා ගදඳහර්තගපත්දතු  අනුයුක්ත 

භහගේ බිරි විසි්ද ගනිගග්රාොස පුද්ගලික භහගභ ගත ඔවු්දගේ 

කර්භහ්දතලහරහගේ ක යුතු කය ගගන ඹහ වළකි ඵ  විනකඹක් 

නිකුත් ගකො  ිනබ ඵ ප්ර කහල කශ ඳහර්ලිගපත්දතු භ්දත්රී් ගරු යණ 

ගුණර්ධන භවතහ භහගේ බිරි විසි්ද අත්්ද කයන රද්ගද් ඹළයි 

කිඹනු රඵන හර්තහක්ද ඉදිරිඳත් කගශේඹ. 

ගභඹ මුළුභනි්දභ භහ ගත වහ භහගේ ඳවුර ගත ඵරඳහ්දනහ 

ව ගනොභඟ ඹන සුළු වහ හදා ප්ර කහලඹකි. එතුභහ විසි්ද ඉදිරිඳත් 

කයන රද විනක ිළ ඳත භඟි්ද ඳළවළදිලි ්දග්ද ගභභ 

ගල්ඛනඹ  අත්්ද තඵහ ඇත්ගත් භහගේ බිරි ගනොන ඵයි. 

එඹ  අත්්ද තඵහ ඇත්ගත් ගනත් අගඹකු විසිනි. ගභඹ භහ වහ 

භහගේ ඳවුර අඳකීර්ිනඹ  ඳත් කිරීභ වහ හිතහභතහභ කස 

කයන රද ක  ගල්ඛනඹක් ඵ  විලසහ කිරීභ  ද කරුණු ඇත." 

ගරු නිගඹෝජා කථහනහඹකතුභනි, භභත් භහගේ බිරිත්, භහගේ 

ඳවුගල් අඹත් භළය ගද්ලඳහරනඹ අප්රි.ඹ කයන අතය,- 

 
නිගඹෝජා කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ගරු භ්දත්රී්තුභහ, ඔඵතුභහ විසි්ද රඵහ දී ඇින ලිිළඹ කිඹවීභ  

ඳභණයි අය ිනගඵ්දග්ද. 
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ගරු අජිත් භහ්දනප්ගඳරුභ භවතහ 
(ரண்புறகு அஜறத் ரன்ணப்ததமெ) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ගරු නිගඹෝජා කථහනහඹකතුභනි, ගපත ගරු බහ ගනොභඟ 

ඹන හර්තහක් එතුභහ ඉදිරිඳත් කය ිනගඵනහ.  

 
නිගඹෝජා කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ගරු භ්දත්රී්තුභහ, ඔඵතුභහ කථහක් කයන අසථහගේදී ඒ 

ිළිතඵ ළඩිදුය ත් කථහ කය්දන පුළු්ද. සථහය නිගඹෝග 

ප්ර කහය ගපත ගභොගවොගත්දී අය ිනගඵ්දග්ද ඉදිරිඳත් කය ඇින 

ලිිළඹ කිඹළවීභ  ඳභණයි.  

 
ගරු ගජෝ්ද අභයතු්ග භවතහ 
(ரண்புறகு ரஜரன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
නිගඹෝජා කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

What is your point of Order, Hon. John Amaratunga? 

 
ගරු ගජෝ්ද අභයතු්ග භවතහ 
(ரண்புறகு ரஜரன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
Sir, it is a very serious allegation that the Hon. 

Member is making. The document that was produced by 

the Hon. Member is a forged document alleged to have 

been signed by his wife. So, let him explain it.  

 
නිගඹෝජා කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

Hon. Member, the Chair can consider it if he is raising 

it as a Question of Privilege.  

 
ගරු ගජෝ්ද අභයතු්ග භවතහ 
(ரண்புறகு ரஜரன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
Sir, there are two issues.  

 
නිගඹෝජා කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

Let him submit it in the proper way because this is not 

the proper time to raise it. If he considers that there is a 

breach of privilege, let him submit it in the proper way.  

 
ගරු ගජෝ්ද අභයතු්ග භවතහ 
(ரண்புறகு ரஜரன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
There is something more, Sir. Please give me one 

minute. He produced a false document. That is very 

serious matter. Misleading the House by producing a 

forged document is one matter. The other matter is that 

document should be referred to the CID.  

නිගඹෝජා කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

If you consider so, raise it in the proper way. 

 
ගරු ගජෝ්ද අභයතු්ග භවතහ 
(ரண்புறகு ரஜரன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
Yes, I know that, Sir. I only request that the document 

be referred for investigation.  
  

 
ඳහර්ලිගපත්දතුගේ රැසවීපත 

தரரளுன்ந அர்வு 
SITTINGS OF THE PARLIAMENT 

 
ගරු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භවතහ 
(ரண்புறகு  றல் சறநறதரன  சறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

ගරු නිගඹෝජා කථහනහඹකතුභනි, භහ ඳවත ව්ද ගඹෝජනහ 

ඉදිරිඳත් කයනහ: 

"අද දින විසිය ඹෆගපතදී  ගභභ ඳහර්ලිගපත්දතු 2013 ළප්තළපතඵර් භ 03 

ළනි අඟවරුහදහ අ. බහ. 1.00 න ගතක් කල් තළබිඹ යුතුඹ." 

 

ප්ර ලසනඹ විභන රදි්ද, බහ පතභත විඹ. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்மைக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
ගඳෞද්ගලික භ්දත්රී්්දගේ ඳනත් ගකටුපතඳත් 

ணற உமைப்தறணர் சட்டமூனங்கள் 
PRIVATE MEMBERS' BILLS 

 
ල්ගඳොර ිළඹහන්දද අධාහඳන ව ්සකිිනක 
ඳදනභ (්සථහගත කිරීගපත) ඳනත් ගකටුපතඳත 
ல்ததரன தறரணந் கல்ற கனரசர ன்நம் 

(கூட்டிகத்ல்) சட்டமூனம் 
WALPOLA PIYANANDA EDUCATIONAL AND CULTURAL 

FOUNDATION (INCORPORATION) BILL 

 
ගරු ජහනක ඵණ්ඩහය භවතහ  
(ரண்புறகு ஜரணக தண்டர) 

(The Hon. Janaka Bandara) 
ගරු නිගඹෝජා කථහනහඹකතුභනි, භහ ඳවත ව්ද ගඹෝජනහ 

ඉදිරිඳත් කයනහ: 

"ල්ගඳොර ිළඹහන්දද අධාහඳන ව ්සකිිනක ඳදනභ ්සථහගත කිරීභ 

වහ ව ඳනත් ගකටුපතඳත ඉදිරිඳත් කිරීභ  අය දිඹ යුතු ඹ." 

 
ගරු (වදා) සුදර්ශිනී ප්ර නහ්දදුපුල්ගල් භවත්මිඹ 
(ரண்புறகு (கத்ற கனரறற) (றமெற) சுர்றணற 

தர்ணரந்துபுள்ரப) 

(The Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudharshini Fernandopulle) 
 

විසි්ද සථිය කයන රදී. 
ஆரரறத்ரர். 

Seconded. 
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ඳහර්ලිගපත්දතු 

ප්ර ලසනඹ විභන රදි්ද බහ පතභත විඹ. 
ඳනත් ගකටුපතඳත ඊ  අනුකර ඳශමුන ය කිඹන රදි්ද, එඹ 

මුද්රeණඹ කිරීභ  නිගඹෝග කයන රදී.  
හර්තහ කිරීභ වහ 47(5)න සථහය නිගඹෝගඹ ඹ ගත් ඳනත් 

ගකටුපතඳත භහජ ගේහ  අභහතාතුභහ ගත ඳයන රදී. 

றணர றடுக்கப்தட்டு, ற்மைக்தகரள்பப்தட்டது. 

இன்தடி, சட்டமூனம் முன்முகந றப்தறடப்தட்டு, அச்சறடப்தடக் 

கட்டகபறடததட்டது. 

சட்டமூனம் றகனக்கட்டகப இன. 47(5) இன்தடி சமூக 

ரசககள் அகச்சமெக்கு அநறக்கக தசய்ப்தடுற்கரகச் 

சரட்டப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

Bill accordingly read the First time,  and ordered  to be printed. 

The Bill stood referred, under Standing Order No. 47(5), to the 
Minister of Social Services  for report. 

 

 

ආනඹන වහ අඳනඹන (ඳහරන) ඳනත : 
ගයගුරහසි 

இநக்குறகள், ற்மைறகள் (கட்டுப்தரடு) 

சட்டம்: எழுங்குறறகள் 
IMPORTS AND EXPORTS (CONTROL) ACT: 

REGULATIONS 

[අ.බහ. 2.28] 
 

ගරු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භවතහ (හරිභහර්ග වහ ජර 
පතඳත් කශභනහකයණ අභහතාතුභහ ව ඳහර්ලිගපත්දතුගේ 
බහනහඹකතුභහ) 
(ரண்புறகு றல் சறநறதரன  சறல்ர - லர்ப்தரசண, லர்ப 

முகரகத்து அகச்சமெம் தரரளுன்நச் சகத முல்மெம்) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva - Minister of Irrigation 

and Water Resources Management and Leader of the House 

of Parliament)  

ගරු නිගඹෝජා කථහනහඹකතුභනි, අග්රාහභහතාතුභහ ව බුද්ධ 
ලහන ව ආගමික ක යුතු අභහතාතුභහ ගනුග්ද භහ ඳවත 
ව්ද ගඹෝජනහ ඉදිරිඳත් කයනහ: 

"1985 අ්ක 48 දයන ඳනින්ද වහ 1987 අ්ක 28 දයන ඳනින්ද ්ගලෝධිත, 
1969 අ්ක 1 දයන ආනඹන වහ අඳනඹන (ඳහරන) ඳනගත් 4(3) ග්දිනඹ 
ව 14 වහ 20 ළනි ග්දින ඹ ගත් මුදල් වහ ක්රRභ පතඳහදන අභහතායඹහ 
විසි්ද ඳනන රදු, 2013 ජලි 18 දිනළින අ්ක 1819/32 දයන අින විගලේ 
ගළට් ඳත්රුගේ ඳශ කයනු රළඵ, 2013.08.07 දින ඉදිරිඳත් කයන රද 
ගයගුරහසි අනුභත කශ යුතු ඹ." 

(අභහතා භණ්ඩරගේ අනුභළිනඹ ද්දහ ිනගබ්.)" 

ගරු නිගඹෝජා කථහනහඹකතුභනි, විගලේගඹ්දභ ගපත ගළට් 
නිගේදනගඹ්ද අදවස කය්දග්ද 2012 ජුනි  භ 27 ළනි දින 
වල් අඳනඹනඹ සීභහ කයමි්ද නිකුත් කශ 1764/9 දයන අින 
විගලේ ගළට් නිගේදනගේ ව්ද ගයගුරහසි ඳරිච්ඡි්දන කයමි්ද 
ඉදිරිඳත් කයන රද ගළට් නිගේදනඹ අනුභත කිරීභයි.  

ගරු නිගඹෝජා කථහනහඹකතුභනි, ගභඹ  ගවේතු වුගණ් ගපතකයි. 

ගපත යගට් ආවහය සුයක්ෂිතතහ වහත්, විගලේගඹ්දභ ගපත යගට් 

නිසඳහදනඹ කයනු රඵන වල්ලි්ද ඹපත ප්ර ිනලතඹක් ශ්රීල ර්කහගේ 

යහ තඵහ ගළනීභ වහත් අිළ ක යුතු කශහ. අගප් කිෂිකහර්මික 

ළඩ ිළිතගගශේ ිනගඵන හර්ථකබහඹ නිහ ගපත යගට් අලාතහ  

ඩහ ළඩි ප්ර භහණඹක් වල් නිසඳහදනඹ නියතුරුභ සිදු න 

නිහත්, වල් අඳනඹනඹ කිරීභ තුිත්ද ඹපත ආකහයඹකි්ද ගපත යගට් 

වල් මිර ගවො සථහය තත්ත්ඹක ඳත්හ ගගන ඹහභ  පුළු්ද 

න නිහත් ගපත ීනයණඹ ගත්තහ.  අිළ කිඹ්දන තුටුයි මී  

අභතය ඵඩ ඉරිඟු, මු්ඇ , කේිළ, ගෝඹහ ළනි ධහනා ගහලිනුත් 

ළරකිඹ යුතු ප්ර ගිනඹක් රළබී ිනගඵන ඵ.  උදහවයණඹක් ලගඹ්ද 

අගප් යගට් ධහනා නිසඳහදනඹ ගත්ගතොත් 2006 දී  ගභට්රියක්  ග ෝද 

මිලිඹන 3.3ක්, 2007 දී ගභට්රියක් ග ෝද 3.1ක්, 2008 දී ගභට්රියක් 

ග ෝද මිලිඹන 3.8ක්, 2009 දී ගභට්රියක් ග ෝද මිලිඹන 3.6ක්, 

2010 දී ගභට්රියක් ග ෝද මිලිඹන 4.3ක්, 2011 දී ගභට්රියක් ග ෝද 

මිලිඹන 3.8ක් ව 2012 දී ගභට්රියක් ග ෝද මිලිඹන 3.8ක් ලගඹ්ද 

වී නිසඳහදනඹ ඳත්හ ගගන ඹහභ  අඳ  පුළු්ද ගරහ 

ිනගඵනහ.  

ගරු නිගඹෝජා කථහනහඹකතුභනි, ඒ හගේභ ඵඩ ඉරිඟු 

නිසඳහදනගේ සුවිගලේෂී ප්ර ගිනඹක් ිනගඵනහ. 2006 දී ඵඩ ඉරිඟු 

ගභට්රියක් ග ෝද 47,521ක් නිසඳහදනඹ කශහ.  2007 දී ගභට්රියක් 

ග ෝද 56,438ක් නිසඳහදනඹ  කශහ. 2008 දී ගභට්රියක් ග ෝද 

112,287ක් නිසඳහදනඹ කශහ. 2009 දී ගභට්රියක් ග ෝද 129,729ක් 

නිසඳහදනඹ කශහ. 2010 දී  ගපත යගට් ඵඩ ඉරිඟු ගභට්රියක් ග ෝද 

161,694ක් නිසඳහදනඹ කශහ. 2011 දී ඇින වුණු කහරගුණික 

විඳර්ඹහඹ්ද නිහ නිසඳහදනගේ ටිකක් අඩුවීභක් සිදු වුණහ. ඒ 

වුණත් අිළ  නිසඳහදනඹ ගභට්රියක් ග ෝද 137,797ක භට් භක ිනඹහ 

ග්දන පුළු්ද වුණහ. 2012 දී ඵඩ ඉරිඟු ගභට්රියක් ග ෝද 202,315ක් 

නිසඳහදනඹ කය්දන පුළු්ද ගරහ ිනගඵනහ. ඒ හගේභ  2006 දී 

මු් ඇ  නිසඳහදනඹ ගභට්රියක් ග ෝද 7,995යි. 2007 දී නිසඳහදනඹ 

ගභට්රියක් ග ෝද 8,513යි. 2008 දී ගභට්රියක් ග ෝද 8,778යි. 2009 දී 

නිසඳහදනඹ ගභට්රියක් ග ෝද 9,258යි. 2010 දී නිසඳහදනඹ ගභට්රියක් 

ග ෝද 11,703යි. 2011 දී නිසඳහදනඹ ගභට්රියක් ග ෝද 17,035යි. 

2012 දී නිසඳහදනඹ ගභට්රියක් ග ෝද 18,950යි.  

ගරු නිගඹෝජා කථහනහඹකතුභනි, ගෝඹහ ගඵෝ්ික 

නිසඳහදනගේත් ගපත ආකහයගඹ්දභ ළඩි වීභක් අිළ  ගඳ්දනුපත 

කයනහ. නමුත් 2012 දී ඹපත අඩුවීභක් ගඳ්දනුපත කශහ. අගප් 

කිෂිකර්භ අ්ල ගපත ිළිතඵ ළඩි අධහනඹක් ගඹොමු කය ගෝඹහ 

ගඵෝ්ික ගහ ඩහත් ප්ර චලිත කිරීභ වහ සුවීගලේෂී ළඩ ක යුතු 

කයගගන ඹනහ. ඒ හගේභ කේිළ නිසඳහදන ප්ර භහණඹත් 2006 දී 

ගභට්රියක් ග ෝද 10,114ක භට් භක දිග භ ඳත්හගගන ගිහිල්රහ 

ිනගඵනහ. 2009 දී එඹ ගභට්රියක් ග ෝද 13,485 දක්හත්, 2012 

ර්ගේ දී ගභට්රියක් ග ෝද 14,812 දක්හත් ළඩි ගරහ ිනගඵනහ.  

ගරු නිගඹෝජා කථහනහඹකතුභනි, ගපත යගට් කිෂිකර්භ 

ක්ගේත්රුගඹ්ද රඵහ ග්දනහ ගද්ශීඹ නිසඳහදන තුිත්ද ගගොවිඹහ  

ඩහ ගවො ආදහඹභක් රඵහ ගළනීභ  පුළු්ද ඵත්, ගගොවිඹහ  

ඉතහභ ඕනෆකමි්ද ගපත වහ ගඹොමු වී ඇින ඵත් ගපත ්ඛාහ 

ගල්ඛනලි්ද ඉතහභ ඳළවළදිලි ගඳගනනහ. නමුත් අගප් යගට් 

අභතය  ගඵෝග ගහ්ද  අලා නිසඳහදන තරඹ  තභත් 

ඳළමිණිරහ නළවළ. ඒ වහ අිළ ඩ ඩහත් ගගොවී්ද දිරිභත් කයමි්ද 

ඩහ ගවො බීජ ර්ග ගගොවී්ද  රඵහ ගදමි්ද, ඔවු්දගේ මිර 

සථහය කිරීභ වහ අලා අසථහ්දහිදී රි්ද ය 

බහණ්ඩහගහයඹ ඉදිරිඳත් ගමි්ද ආනඹනඹ අඩු කයමි්ද ක යුතු 

කයනහ. ආනඹනඹ වහ ඵදු ඳනනහ හගේභ 

ඳහරිගබෝගිකඹහත්, නිසඳහදකඹහත් ඹන ගපත ගදගදනහභ ඹපත 

ආකහයඹකි්ද ආයක්හ කිරීගපත ක්රිනඹහලිඹක ගපත යජඹ ගඹදී 

සිටිනහ.  විගලේගඹ්දභ ගභළනි දළළ්දත වී නිසඳහදනඹක් කශ 

ගගොවි ජනතහ  අගප් සතුිනඹ හිමි ගනහ. විගලේගඹ්දභ අගප් 

යජඹ භඟි්ද දළ්ද භවළලි ප්ර ගද්ලරත්, කිෂිකර්භ ක්ගේත්රුගේත් 

අඳනඹනඹ වහ සුදුසු වල් ර්ග ප්ර චලිත කිරීගපත සුවිගලේෂී ළඩ 

ිළිතගශක් කයගගන ඹනහ. එයි්ද අිළ ඵරහගඳොගයොත්තු 

ග්දග්ද විගද්ල ය ල් ආකර්ණඹ කය ග්දන පුළු්ද න 

විධිඹ  විගද්ශීඹ ගගශ ගඳොශ  රිරන ආකහයගඹ්ද වල් 

නිසඳහදනඹ කිරීභ තුිත්ද ගගොවිඹහ  මිර සථහයතහක් රඵහ 

දීභ ත්, ගපත අඳනඹනඹ කයනු රඵන වල් වහ ගවො මිරක් 

රඵහ ගළනීභ ත්ඹ. ඒ නිහ භහ ගපත කරුණු ටික ගකටිගඹ්ද 

ඉදිරිඳත් කයමි්ද ගපත වහ ගරු බහගේ අනුභළිනඹ ඉල්රහ 

සිටිනහ. සතුිනයි. 
 

ප්ර ලසනඹ බහභිමුඛ කයන රදී. 
றணர டுத்றம்தப்ததற்நது. 

Question proposed. 
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නිගඹෝජා කථහනහඹකතුභහ 
(தறறச் சதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ඊශඟ   ගරු ය්ජිත් භද්දුභඵණ්ඩහය භවතහ.  

Order, please! Before he starts, the Hon. Deputy 

Chairman of Committees will take the Chair.  

 
අනතුරු  නිගඹෝජා කථහනහඹකතුභහ මරහනගඹ්ද ඉත් 

වුගඹ්ද, නිගඹෝජා කහයක බහඳිනතුභහ [ගරු මුරුගේසු ච්දද්රeකුභහර් 
භවතහ] මුරහනහරඪ විඹ. 

அன் தறநகு, தறறச் சதரரகர் அர்கள் அக்கறரசணத்றணறன்மை 

அகனர, குழுக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள் [ரண்புறகு 

முமெரகசு  சந்றகுரர்]  கனக கறத்ரர்கள். 

Whereupon MR. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and MR. 

DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES [THE HON. MURUGESU 

CHANDRAKUMAR] took the Chair. 

 

 

[අ.බහ. 2.34] 

 
ගරු ආර්.එපත. ය්ජිත් භද්දුභ ඵණ්ඩහය භවතහ 
(ரண்புறகு ஆர்.ம். ஞ்ஜறத்  த்து தண்டர) 

(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 

ගරු නි ගඹෝජා කහයක බහඳිනතුභනි, ගභඹ වහල් ය  ඹ්දන 

ගපත ගරු බහගේ අනුභළිනඹ ඉල්රන අසථහක්. මී  අවුරුදු 

30ක , 40ක  ඉසගල්රහ අඳ  ිළ   ය  වහල් දිවහ ඵරහගගන 

ඉ්දන සිද්ධ වුණු ඵ අිළ ද්දනහ. අද වහල් ිළ  ය  ඹ්දන අලා 

ඳදනභ දළපතගපත, අලා ළේ අමුණු වළදුගේ එක්ත් ජහිනක ඳක් 

යජඹයි කිඹරහ භභ කිඹනහ. අද ළඩිභ වී නිසඳහදනඹ ිනගඵ්දග්ද 

අපතඳහය දිසත්රි්ක්කගේයි. ගපත අසථහගේ අගප් දඹහයත්න ඇභිනතුභහ 

ගපත ගරු බහගේ ඉ්දනහ. අපතඳහය දිසත්රි්ක්කගේ ළඩිගඹ්දභ වී 

නිසඳහදනඹ වුගණ් ඇයි?  

එක්ත් ජහිනක ඳක්ගේ ආයපතබක නහඹකඹ්ද ව ඩී.එස. 

ගේනහනහඹක භළිනතුභහ ව ඩ් ලි ගේනහනහඹක භළිනතුභහ එදහ 

ගල්ඔඹ ජරහලඹ වදරහ හරි කර්භහ්දතඹ දියුණු කශ නිහ තභයි 

අපතඳහය දිසත්රි්ක්ක  ගඹ්ද වී නිසඳහදනඹ ළඩිගඹ්ද එ්දග්ද. ගේ.ආර්. 

ජඹර්ධන හි පු ජනහධිඳිනතුභහගේ කහරගේ එක්ත් ජහිනක ඳක් 

ආණ්ඩු ඹ ගත් ගහමිණී දිහනහඹක එදහ හි පු හරිභහර්ග විදුලිඵර 

වහ භවහභහර්ග ඇභිනතුභහ භවළලි ගඹෝජනහ ක්රRභඹ ක්රිනඹහත්භක 

කයරහ, කුඹුරු අක්කය රක් ගණනක් අසළද්ද නිහ තභයි ගපත 

යගට් වී නිසඳහදනඹ ළඩි වුගණ්. ගපත යගට් ිනගඵන හරි 

කර්භහ්දතලි්ද සිඹඹ  90ක් කයරහ ිනගඵ්දග්ද එක්ත් ජහිනක 

ඳක් යජඹයි. වහල් ිළ  ය  ඹ්දන අනුභළිනඹ ග්දන ගපත 

ගරහගේ ගභහි ළඩි ගගෞයඹ රළගඵ්දන ඕනෆ, එදහ ගගොවි ජනඳද 

ාහඳහයඹ ආයපතබ කශ ඩී.එස. ගේනහනහඹක භළිනතුභහ යි. ඩී.එස. 

ගේනහනහඹක භළිනතුභහ ආයපතබ කශ ගල්ඔඹ ාහඳහයඹ වහ 

ගේ.ආර්. ජඹර්ධන හි පු ජනහධිඳිනතුභහ ඹ ගත් ව කඩිනපත 

භවළලි ාහඳහයඹ නිහ තභයි අද ගපත ය  වලි්ද 

සඹ්ගඳෝණඹ ගරහ ිනගඵ්දග්ද.  

ගරු නිගඹෝජා කහයක බහඳිනතුභනි, ඒ විතයක් ගනොගයි. 

ඇභිනතුභහ ඵඩ ඉරිඟු ගළන කිේහ. අිළ ද්දනහ, ඵඩ ඉරිඟුලි්ද 

ගපත ය  සඹ්ගඳෝණඹ ගරහ ිනගඵනහඹ කිඹරහ. යජගේ 

අකහර්ඹක්භතහ නිහ අද ඵඩ ඉරිඟු ගගොවිඹහත්, වී ගගොවිඹහත් 

අ්දත අයණ තත්ත්ඹක  ඳත් ගරහ සිටිනහ. භහ ගපත කිඹන 

කහයණඹ  සුගපතධහ ජී.  ජඹගේන ඇභිනතුමිඹ භභත් එක්ක එකඟ 

ගයි. ගභොනයහගර දිසත්රි්ක්කගේ ඵඩ ඉරිඟු ගගොවිඹහ  නිඹමිත 

මිරක  ඵඩ ඉරිඟු විකුණහ ග්දන ගනොවළකි ගරහ ිනගඵනහ. අද 

ඵඩ ඉරිඟු කිගරෝග්රාෆපත එකක මිර රුිළඹල් 25යි, රුිළඹල් 27යි. අිළ 

යජඹ  කිඹනහ, ගපත වහ ළඩ ිළිතගශක් ගඹොද්දන කිඹරහ. 

නිසඳහදනඹ ළඩි වුණහ  ළඩක් නළවළ, ගගොවිඹහ  ඒ වහ මිරක් 

රළගඵ්දග්ද නළත්නපත. ඵඩ ඉරිඟු ගහ නිහ ගභොනයහගර 

දිසත්රි්ක්කගේ භවය ගගොවි ගඹෝ ට්රැළක් ර් අයගගන ිනගඵනහ. 

නමුත් ගව  අනිද්දහ න ගකො  ඒහගේ හරික මුදල් ගගහ ග්දන 

ඵළරි වීභ නිහ එභ ට්රැළක් ර්  ෆිනෆ්දස භහගපතර  ගගන ඹයි. අිළ 

කිඹනහ, ඵඩ ඉරිඟු ගගොවිඹහ ත්, වී ගගොවිඹහ ත් නිඹභ මිරක් 

ගද්දන යජඹ  ඵළරි ගරහ ිනගඵනහඹ කිඹරහ.  

ගරු නිගඹෝජා කහයක බහඳිනතුභනි, අද වී නිසඳහදනගේ  

අිනරික්තඹක්  ිනගඵනහ. නමුත් අද ගගොවිඹහ වී කිගරෝග්රාෆපත එකක් 

විකු ණ්දග්ද රුිළඹල් 23  ගවෝ රුිළඹල් 24  ගවෝ රුිළඹල් 25 යි. 

යජගේ ්ඛාහ ගල්ඛන අනු අද හරි ජරගඹ්ද වී කිගරෝග්රාෆපත 

එකක් නිසඳහදනඹ කය්දන රුිළඹල් 23ක් ළඹ නහ; ළහි 

ජරගඹ්ද වී කිගරෝග්රාෆපත එකක් නිසඳහදනඹ කය්දන රුිළඹල් 30ක් 

ළඹ නහ. නමුත් අද ගගොවිඹහ  රුිළඹල් 30ක  වී කිගරෝග්රාෆපත 

එකක් විකුණහ ග්දන ඵළවළ.  

ගරු නිගඹෝජා කහයක බහඳිනතුභනි, අද ගගොවිඹහ අ්දිනභ 

අයණ තත්ත්ඹක  ඳත් ගරහ සිටිනහ. ඒක  ගවේතු 

ගභොකක්ද? ගපත යගට් ිළටි ඳරිගබෝජනඹ එ්දන එ්දනභ ළඩි ගරහ 

ිනගඵනහ. තමු්දනහ්දගේරහ එදහ රුිළඹල් 3.50  ඳහ්ද ගදනහඹ 

කිඹරහ ජනතහගග්ද ඡ්දදඹ රඵහ ගත්තහ. රුිළඹල් 3.50  ඳහ්ද 

දු්දනු නිහ ගපත යගට් ිළටි ඳරිගබෝජනඹ ගදගුණඹකි්ද ළඩි ගරහ 

ිනගඵනහ. රුිළඹල් 3.50  ඳහ්ද දු්දනු නිහ වී ගගොවිඹහ  වී ටික 

විකුණහ ග්දන ඵළරි ගරහ ිනගඵනහ. 1993 දී රුිළඹල් මිලිඹන 

5,609ක ිළටි ගග්දහ ිනගඵනහ. අද ඒ වහ රුිළඹල් මිලිඹන  

47,000ක් ළඹ ගරහ ිනගඵනහ. එභ මුදර අ  ගුණඹකි්ද ළඩි 

ගරහ ිනගඵනහ. ිළටි ඳරිගබෝජනඹ ගදගුණඹකි්ද ළඩි ගරහ 

ිනගඵනහ. ගපත යගට් වී ගගොවිඹහ  වී ටික විකුණහ ග්දන ගනොවළකි 

වීගපත ගකීභ එක්ත් ජනතහ නිදවස ්දධහන ආණ්ඩු බහය 

ග්දන ඕනෆ.  

ගරු නිගඹෝජා කහයක බහඳිනතුභනි, අගප් ඇභිනතුභහ කිේහ, 

නිසඳහදනඹ ළඩි ගරහ ිනගඵනහඹ කිඹරහ. නමුත් අද ිළ  යටි්ද 

ලූනු ගග්දන එක ළඩි ගරහ ිනගඵනහ. ිළ  යටි්ද කුයක්ක්ද 

ගග්දන එකත් ළඩි ගරහ ිනගඵනහ. කුයක්ක්ද හ කඹ දභහ 

ගගන ඉ්දන ්දධහනගේ භළින ඇභිනරු්ද  භහ කිඹනහ, 2005 

අවුරුද්ගද් කුයක්ක්ද ගග්දහ ිනගඵ්දග්ද ගභට්රියක් ග ෝද 

1,380යි; නමුත් අද කුයක්ක්ද ගභට්රියක් ග ෝද 2,050ක් 

ගග්දනහඹ කිඹරහ. ්දධහන ආණ්ඩුගේ භළින ඇභිනරු්ද 

කුයක්ක්ද හ කඹ දභහ ගගන සිටින නමුත් කුයක්ක්ද ආනඹනඹ 

ළඩි ගරහ ිනගඵනහ. කුයක්ක්ද හ කඹ දභහ ගගන සිටිඹත් 

ආණ්ඩු  ඵළරි ගරහ ිනගඵනහ, අඩු තයගපත ගපත යගට් කුයක්ක්ද 

ටික වදහ ග්දන ළඩ ිළිතගශක් කස කය්දන. ඒ විතයක් 

ගනොගයි. මු් ඇ  ආනඹනඹ ළඩි ගරහ ිනගඵනහ. 2005 දී  

ගග්දහ ිනගඵ්දග්ද මු් ඇ  ගභට්රියක් ග ෝද 9,000යි. අද ගභට්රියක් 

ග ෝද 12,000ක් ගග්දනහ. 2005 දී ගග්දහ ිනගඵ්දග්ද 

ගරොකු ලූනු ගභට්රියක් ග ෝද 1,10,000යි. අද ගභට්රියක් ග ෝද 

1,58,000ක් ගග්දනහ.  

අද භල්ගඳෝච්ිකර එශ  ළේත්, මිරිස ළේත්, ලූනු 

ළේත් නිසඳහදනඹ ළඩි කය්දන ඵළරි ගරහ ිනගඵනහ. යජඹ ඒ 

ග කීභ බහය ග්දන ඕනෆ. ගපත ආණ්ඩු ඳශතුරු ිළ  යටි්ද 

ගේනහ. ඇඳල් ගේ්දන විතයක් ඹන විඹදභ ඵර්දන. භභ එඹ 

ගඳ්ද්දනපත. අගප් අඹ රුිළඹල් ගකෝටි 102ක ඇඳල් කනහ,  ිළ  

යටි්ද ගගනළල්රහ. ඒ විතයක් ගනොගයි, රුිළඹල් ගකොටි 42ක 

ගදොඩපත ිළ  යටි්ද ගේනහ. රුිළඹල් ගකෝටි 36ක නහය් ිළ  යටි්ද 

ගේනහ. භභ යජඹ  කිඹනහ, ගපත ගළන ළඩ ිළිතගශක් වද්දන 

කිඹරහ.  යජඹ  ඵළරි ගරහ ිනගඵනහ ඒක  ළඩ ිළිතගශක් 

603 604 



ඳහර්ලිගපත්දතු 

වද්දන.  බිබිගල් ඉසය ගදොඩපත ළේහ. ගභොනයහගර දිසත්රි්ක්කගේ 

ගදොඩපත ්දන ිඳිිනඹක් ඳ ්ද ගත්තහ.  අද ඒක අතය භග නතය 

කයරහ ිනගඵනහ. ිළ  යටි්ද ගග්දන ගපත ගදොඩපත, ඇඳල්, නහය් 

ගභගවේ නිසඳහදනඹ කය්දන  ඕනෆ.   

ඒ  විතයක්  ගනොගයි. යජඹ කිෂිකර්භ අ්ලඹ  ග්ද කයන 

මුදර එ්දන එ්දනභ අඩු ගරහ ිනගඵනහ. අද යජගේ විඹදගභ්ද 

සිඹඹ   දලභ  වතයයි කිෂිකර්භ අභහතාහ්ලඹ  ග්ද කයරහ 

ිනගඵ්දග්ද.  ගපත යගට් ගගොවිගඹෝ සිඹඹ  35ක් ඉ්දනහ. ඒත් 

ගගොවිජන ගේහ අභහතාහ්ලා  සිඹඹ  3.64යි  ග්ද කය්දග්ද. 

සිඹඹ  35ක් ගගොවි ගඹෝ ඉ්දන යගට් ඒ ගගොවිඹහ ගනුග්ද 

තමු්දනහ්දගේරහ විඹදපත  කය්දග්ද, යගට් ජහිනක විඹදගභ්ද  

සිඹඹ  3.64යි. ගපත ගවේතු නිහ අද ගපත යගට් ගගොවිඹහ එ්දන 

එ්දනභ දුප්ඳත් ගරහ ිනගඵනහ.  

1998 ර්ඹ ගනගකො  දශ ජහිනක නිසඳහදනගඹ්ද සිඹඹ   

21ක් කිෂිකර්භහ්දතගඹ්ද ආහ. අද ඒක සිඹඹ  11  ඵළවළරහ 

ිනගඵනහ, ගරු වභත්රී්ඳහර සිරිගේන ඇභිනතුභනි. ඒ කිඹ්දග්ද, 

ගගොවිඹහගේ දහඹකත්ඹ අඩු ගරහ; ගගොවිඹහ අත  ඹන  මුදර අඩු 

ගරහ. ගපත යගට් දුප්ඳත්භ සිඹඹ  20 ක ිළරි යගට් ආදහඹගභ්ද 

සිඹඹ  වතයයි භුක්ින විඳි්දග්ද කිඹන එක අඳ වළභ ගදනහභ 

ද්දනහ. ගපත සිඹඹ  20  තුශ ළඩිගඹ්දභ ඉ්දග්ද ගගොවිගඹෝ. 

දුප්ඳත් අඹ ළඩිගඹ්දභ ඉ්දග්ද ගඳොගශෝදනරුගේ, අපතඳහගර්, 

ගභොනයහගර ව වපතඵ්දගතො .  

අද ගගොවිඹහ එ්දන එ්දනභ දුප්ඳත් ගරහ ිනගඵනහ. 

ගගොවිඹහගේ මිර දී ගළනීගපත වළකිඹහ අඩු ගරහ ිනගඵනහ. මී  

අවුරුදු 20ක  ඉසගල්රහ ගගොවිඹහ වී කිගරෝ  ගදකක් වික්කහභ 

සීනි කිගරෝ එකක් ග්දන පුළු්ද. අද ගගොවිඹහ වී කිගරෝ වතයක් 

විකුණ්දන ඕනෆ,  සීනි කිගරෝ එකක් ග්දන. එදහ ගගොවිඹහ වී 

කිගරෝ එකක් වික්කහභ ඵ්ද කෆල්රක් ග්දන පුළු්ද. අද වී 

කිගරෝ ගදකක් විකුණ්දන ඕනෆ ඵ්ද කෆල්රක් ග්දන. එදහ  වී 

කිගරෝ වතක් වික්කහභ කිරිිළටි ඳළකට්  එකක් ග්දන පුළු්ද.  අද 

වී  කිගරෝ 14ක් විකුණ්දන  ඕනෆ, කිරිිළටි ඳළකට් එකක් ග්දන.  

එගවනපත ගගොවිඹහ එ්දන එ්දනභ දුප්ඳත් ගරහ ිනගඵනහ.; 

ගගොවිඹහගේ ආදහඹභ අඩු ගරහ ිනගඵනහ. යජගේ ්ඛාහ ගල්ඛන 

අනු භ   කුඹුරු ගවක්ග ඹහර් එකක් ළේහභ ගගොවිඹහ  ඉිනරි 

්දග්ද රුිළඹල් 25,000යි. ඒගක්ද භහ වඹක් ජීත් ග්දන  

ඕනෆ. එභ නිහ තභයි භවය ගගොවීන සගේ සිඹ  ගද් අද උක  

තඵහ ිනගඹ්දග්ද. භවරු ඵයිසිකල් උකස ිනඹනහ. භවරු 

 ට්රැළක් ර් උකස ිනඹනහ. ගගදය ිනගඵන රඳහහිනිඹ උකස 

ිනඹනහ. අද ගපත යගට්  වල් අිනරික්තඹක්  ිනබුණත් ගගොවිඹහ   

වීර  වරි මිරක් ගද්දන ඵළරි නිහ, ගගොවිඹහ අද ගපත යගට් දුප්ඳත් 

භ ගකො  ඵ  ගපත යජඹ ඳත්  කය ිනගඵනහඹ කිඹන එක අඳ  

කිඹනහ. යජඹ  ඒ  ගකීභ බහය ග්දන  ඕනෆ. අගප් ඳශහගත් අවුරුදු 

කහරඹ  හගේභ  නිකපත කහරඹ  ඵළ්කු  ගිඹත් ළඩිගඹ්දභ 

දකි්දන ිනගඹ්දග්ද යත්ය්ද ඵඩු  උකස ිනඹන ගඳෝලිභ.  

අද ගගොවි ගභක  ගිගඹොත් යත්තය්ද ඵඩුක් උගස ගනොිනඹපු  

ගගදයක් ිනගඵනහද කිඹරහ අඳ  ගොඹහ ග්දන අභහරුයි. 

තමු්දනහ්දගේරහ ගභොන ගද් කිේත්, ගපත යගට් ගගොවිඹහ අද දුප්ඳත් 

තත්ත්ඹ  ඳත් ගරහ ිනගඵනහ.  

ඒ විතයක් ගනොගයි, අද තමු්දනහ්දගේරහ ගඳොගවොය 

වනහධහයඹ කඳහ දභරහ ිනගඵනහ. අඩු තයමි්ද ගගොවිඹහ  ඳසු 

ගිඹ ක්දනඹ ගහ කයන ගකො  ළඩි මිර  ග්දනත් ගඳොගවොය 

ටිකක් නළින වුණහ. අපතඳහගර්, ගඳොගශෝදනරුගේ, අනුයහධපුයගේ 

ගගොවී්ද  ඳහය  ඵළවළරහ උද්ගඝෝණඹ කය්දන වුණහ, අඳ  

කීඹක  වරි ගඳොගවොය ටිකක් ගද්දන කිඹරහ. ගපත යජඹ අද ගකොයි 

තයපත ඵ්ගකොගරොත් ගරහද කිඹගතොත්, යගට් ගගොවී්ද  ඕනෆ 

ගඳොගවොය ටික ගග්දහ ග්දන ඳහ අගඳොගවොත් ගරහ 

ිනගඵනහ. අිළ යජඹ  කිඹනහ ඒ  ගකීභ බහය ග්දන කිඹරහ.  

අඳ ද්දනහ ගපත ක්දනගේ වී නිසඳහදනඹ අඩු න ඵ. ගපත 

ඹර ක්දනගේ වී නිසඳහදනඹ බහගග  බහගඹක් අඩු ගනහ. ඇයි 

ඒ? නිඹභ ගරහ  ගඳොගවොය ටික ගද්දන ආණ්ඩු  ඵළරි වුණ 

නිහ. ගවො  ප්ර මිිනගඹ්ද යුතු ගඳොගවොය ගද්දන ආණ්ඩු  ඵළරි 

වුණහ. ආණ්ඩු අද කෆ ගවනහ ගගොවිඹහ  ගදන ගඳොගවොය 

වනහධහයඹ ගනුග්ද රුිළඹල් බිලිඹන 30ක් ළඹ කයනහ 

කිඹරහ.  ගපත යගට් ජනගවනගඹ්ද සිඹඹ  35ක්  ගගොවිගඹෝ. 

ගගොවී්ද වළ  රක්ඹක , වළත්තෆ රක්ඹක  රුිළඹල් බිලිඹන 

30ක් ගදන ගකො , ගජයහගභ  ගවොයකපත කයන ශ්රීල ර්දක්ද ගු්ද 

ගේඹ  රුිළඹල් බිලිඹන 20ක් ගදනහ. එතළන රුිළඹල් බිලිඹන 

20ක් ඳහඩු ගනහ. ඒ ඳහඩු ග්දග්ද ආණ්ඩුගේ ල්ලි;  

ජනතහගේ ල්ලි. ගකොමිස ගවරහ ගු්ද ඹහනහ ග්දන                    

ශ්රීල ර්දක්ද ගු්ද ගේගේ කීඳ ගදගනකු  රුිළඹල් බිලිඹන 20ක්  

ගදන ගකො , ගපත යගට් රක් 70ක් -සිඹඹ  35ක්-  න  ගගොවී්ද  

ගද්දග්ද රුිළඹල් බිලිඹන 30යි. ගගොවිඹහ  ගභගවභයි 

රක්දග්ද. ඒ ගඳොගවොය ටිකත් වරිඹ  ගද්දග්ද නළවළ. අිළ අද 

ඵඹ නළින යජඹ  කිඹනහ, එක්ත් ජහිනක ඳක්ඹ නිහ තභයි  

කිෂි කර්භහ්දතඹ ගපත තයපතත් දියුණු වුගණ් කිඹරහ. එක්ත් 

ජහිනක ඳක් යජඹ ගල්ඔඹ ාහඳහයඹ වදපු නිහ, 

ගඳොගශෝදනරු, අනුයහධපුයඹ ඳළත්ගත් ාහඳහය ඇින කශ නිහ, 

මිනිගප් ාහඳහයඹ වදපු නිහ, භවළලි ාහඳහයඹ වදපු නිහ තභයි 

අද ගපත ය  වලි්ද සඹ්ගඳෝෂිත ගරහ ිනගඵ්දග්ද. නමුත්       

ශ්රීල ර්කහ නිදවස ඳක්ගේ, එක්ත් ජනතහ නිදවස ්දධහනගේ 

ජනහධිඳිනරු අවුරුදු 19ක් ිනසගේ ගපත ය  ඳහරනඹ කශත්, ගපත 

යගට් ගගොවිඹහ දුප්ඳත්කමි්ද ගබ්යහ ග්දන අගඳොගවොත් ගරහ 

ිනගඵනහ. ගගොවී්ද අද ගපත යගට් දුප්ඳත්භ ජන ගකො  ඵ  ඳත් 

ගරහ ඉයයි.  

ගරු නිගඹෝජා කහයක බහඳිනතුභනි, භහ කලි්ද කිේහ හගේ 

අද ගගොවිඹහ  වීර  වරි මිරක් රළගඵ්දග්ද නළවළ. වී අගශවි 

භණ්ඩරගඹ්ද වී  කිගරෝක් රුිළඹල් 28 , 35  ග්දනහ කිේහ  

ඒ ග්දග්ද ගඵොගවොභ සීභහහිත  ප්ර භහණඹක් නිහ ගගොවිඹහ  අද 

වී ටික විකුණහ ග්දන ඵළරි ගරහ ිනගඵනහ. අද ගගොවිගඹක් වී 

කිගරෝක් අගශවි කය්දග්ද රුිළඹල් විසිතුන , විසිවතය . අද 

යජගේ ්ඛාහ ගල්ඛන අනුභ ගඳනී ඹනහ, ගගොවිඹහ  නිසඳහදන 

විඹදභත්  වපතඵ ්දග්ද නළින යුගඹක් තභයි උදහ ගරහ 

ිනගඵ්දග්ද කිඹරහ. යජඹ ගපත ගකීභ බහය ග්දන ඕනෆ. යජඹ ගපත 

යගට් ගගොවිඹහ ආයක්හ කය්දන ඕනෆ. යජඹ  අද ඒක  ළඩ 

ිළිතගශක් නළවළ කිඹරහ අිළ කිඹනහ.  

අද ගතල් මිර ළඩි  නිහ ගගොවී්දගේ ට්රැළක් ර් ගහසතු  ළඩි 

ගරහ. කිෂි යහඹන ගහසතු ළඩි ගරහ. එතගකො  ගගොවිඹහ  

නිසඳහදනඹ වහ අද විලහර ිළරිළඹක් -විඹදභක්- දය්දන 

ගනහ. යජඹ ඒ ගනුග්ද ළඩ ිළිතගශක් ක්රිනඹහත්භක කය්දන 

ගනහ.  

ක්දග්ද ගඵෝදග්ද නළින ඳහඩු  ගපත ගහ ක යුතු කයන  

ගගොවිඹහ  අද රළගඵන දහඹහදඹ තභයි, ගපත යගට් ගගොවිතළ්ද කයන 

දිස ත්රි්ක්කර කුගඩු ගයෝගඹ විලහර ගර ඳළිනරී ඹෆභ. ගරු 

නිගඹෝජා කහයක බහඳිනතුභනි, අද අගප් දිසත්රි්ක්කගේත් භවය 

ගපතර කුගඩු ගයෝගගඹ්ද විලහර ිළරික් භළගයනහ. එගවභ 

නපත, ගපත ය  වලි්ද සඹ්ගඳෝෂිත කයපු ගගොවිඹහගේ ගෞඛා 

දිවහ ඵර්දන අද ගපත යජඹ  ඵළරි ගරහ ිනගඵනහ.  
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යජඹ ගභතළන  ඇවිල්රහ කිඹනහ, අිළ  සඹ්ගඳෝෂිත ගරහ 

ිනගඵනහ කිඹරහ. නමුත් ඒ ගගොවිඹහගේ ආර්ථිකඹත් ලක්ිනභත් 

කය්දන ගපත අඹ  ඵළරිගරහ ිනගඵනහ. ගගොවිතළන  ගඹොදන 

කිෂි යහඹන - ආනික් - නිහ ළශ ගන කුගඩු ගයෝගඹ  

උත්තයඹක් ගද්දන ගපත යජඹ අගඳොගවොත් ගරහ ිනගඵනහ. ඒ 

නිහ අිළ යජගඹ්ද ඉල්රහ සිටිනහ, කරුණහකය ගපත ගගොවිඹහ  

වනඹක් රඵහ ගද්දන ක යුතු කය්දනඹ කිඹරහ; කුගඩු 

ගයෝගගඹ්ද ගගොවිඹහ ආයක්හ කය්දන ක යුතු කය්දනඹ කිඹරහ.  

භහ නළත යක් කිඹනහ,  ගපත ය  සඹ් ගඳෝණඹ කයපු 

ගගොවිඹහ අද අ්දිනභ දුප්ඳත් කයරහ, ගගොවිඹහ ගපත යගට් දුප්ඳත්භ 

ගකො  විධිඹ  ඳත් කයරහ, ගගොවිඹහ ගඵොගවොභ ඳවත් අඩිඹක , 

කඵගර්ද ලිඳ  දභන තත්ත්ඹක  අද ගපත යජඹ විසි්ද ඳත් කයරහ 

ිනගඵනහ කිඹරහ.  අඩු තයගපත තමු්දනහ්දගේරහ භහි්දද 

ික්දතනගඹ්ද ගඳොගයෝදදු වුණු රුිළඹල් 35ක අභ මිරත් වී 

කිගරෝක  රඵහ ගද්දන කිඹරහ අිළ යජගඹ්ද ඉල්රනහ. ඵඩ 

ඉරිඟු ගගොවිඹහ ත් අඩුභ තයගපත රුිළඹල් 35ක, 40ක මිරක්ත් 

රඵහ ගද්දන ක යුතු කය්දන කිඹරහ ඉල්රහ සිටිනහ. ගපත වල් 

ිළ  ය  ඹළවීගපත,  වල්ලි්ද  සඹ්ගඳෝෂිතවීගපත පතපර්ණ 

ගරුත්ඹ  එක්ත් ජහිනක ඳක්ඹ තුයි කිඹන කහයණඹ කිඹමි්ද 

භහ නිනනහ.  

 
[අ.බහ. 2.52] 

 
ගරු  සුගපතධහ ජී. ජඹගේන භවත්මිඹ (ඳහර්ලිගපත්දතු ක යුතු 
අභහතාතුමිඹ) 
(ரண்புறகு (றமெற) சுரர ஜல. ரசண - தரரளுன்ந 

அமௌல்கள் அகச்சர்) 

(The Hon. (Mrs.) Sumedha G. Jayasena - Minister of 

Parliamentary Affairs) 

ගරු නිගඹෝජා කහයක බහඳිනතුභනි, ගභොනයහගර 

දිසත්රි්ක්කගේ අගප් හිතත් ගරු ය්ජිත් භද්දුභඵණ්ඩහය 

භ්දත්රී්තුභහගේ කථහග්ද ඳසු භ  චන කිහිඳඹක් කථහ කිරීභ  

අසථහ රළබීභ ගළන භහ ්දගතෝ නහ. කිෂිකහර්මික 

දිසත්රි්ක්කඹක් වළටිඹ   වී ගහ ව අගනකුත් අතුරු ගඵෝග 

ගහ්ද විලහර ලගඹ්ද සිදු ගකගයන දිසත්රි්ක්කඹක් ඵ  

ගභොනයහගර දිසත්රි්ක්කඹ ඳත්ගරහ ිනගඵනහ. අගප් ගරු 

භ්දත්රී්තුභහත් ව්ද කශ ආකහයඹ  එතුභ්දරහගේ යජඹ 

කහරගේත් ළේ, අමුණු කස කශහ. ඒ හගේභ අගප් යජඹ 

කහරගේත් ළේ, අමුණු විලහර ලගඹ්ද කස කශහ.  දියින පුයහභ 

ගුරු බිපත ඵ  ඳත් ගරහ ිනබුණු, නළත්නපත පුය්ද ගරහ ිනබුණු 

කුඹුරු සිඹල්රක්භ හගේ අගප් අිනගරු ජනහධිඳින භහි්දද 

යහජඳක් භළිනතුභහගේ භඟ ගඳ්දවීභ ඹ ගත් ගපත නගකො  

අසද්ද්ද  කටුයුතු කයමි්ද ිනගඵනහ.  

විගලේගඹ්දභ කිෂි නිසඳහදන වහ ගඳොගවොය වනහධහයඹ 

රඵහ දීභ ගභගතක් කහරඹක්  කයගගන ආහ. ඹපත ඹපත සුළු සුළු අඩු 

ඳහඩුකපත සිදු ගරහ ිනගඵනහ. ගකොගවොභ නමුත් ගුරු බිපත ඵ , 

නළත්නපත පුය්ද ගච්ච කුඹුරු ඵ  ඳත් ගරහ ිනබුණු සිඹ භ 

කුඹුරු අසද්ද්දන  අගප් ගගොවිඹ්ද විලහර ලගඹ්ද උන්දදු 

කයවීභ තුශ අද අගප් යගට් වී නිසඳහදනඹ ළඩි ගරහ ිනගඵනහ. 

2012 ජනි භ 27ළනි දින නිකුත් කයන රද අ්ක 1764/9 දයන 

අින වි ගලේ ගළට් ඳත්රුඹ භඟි්ද වල් අඳනඹනඹ කිරීභ 

ඳහරනඹක  ඹ ත් කයරහ ිනබුණහ.  ගපත කරුණු නිහ අගප් යග ්ද 

ිළ ය  ඹන  වල් ප්ර භහණඹ සීභහ කයරහ ිනබුණහ. නමුත් දළන  

අගප් යගට් නිසඳහදනඹ ළඩි ගමි්ද ිනගඵන නිහ නළතත් වල් 

අඳනඹනඹ වහ ගපත ඳහර්ලිගපත්දතුගේ අයඹ ඉල්රහ සිටින ගපත 

අසථහගේ දී ගපත ිළිතඵ චන කිහිඳඹක් කථහ කය්දන  රළබීභ 

ඉතහභ කහගරෝිකතයි කිඹරහ භහ හිතනහ.  

අගප් දිසත්රි්ක්කර ඵඩ ඉරිඟු, මු් ඇ , කවුිළ, ළනි ගහ්ද 

ගපත නගකො  ගගොවි ජනතහ ළඩි ලගඹ්ද ගහ කයනහ. ගරු 

ය්ජිත් භද්දුභඵණ්ඩහය භ්දත්රී්තුභහත් කිේහ හගේ ඵඩ ඉරිඟුර  

අගප් ය ජඹ ඹ ගත්  ඳසුගිඹ කහරගේ ගවො මිරක් රඵහ දු්දනහ, 

නමුත් ගපත නගකො  ඵඩ ඉරිඟු මිර ටිකක්  අඩු ගරහ ිනගඵනහ. 

ඒ නිහ ගගොවී්ද  ටිකක් අඳවසුතහර  රක් ්දන  සිදු ගරහ 

ිනගඵනහ.  

අද ගභොනයහගර දිසත්රි්ක්කඹ ගත්ගතොත් - භභ හිතනහ දියින 

පුයහභත් ගපත තත්ත්ඹ ිනගඵනහ කිඹරහ- සිඹමරහණ්ඩු, 

ගකොටිඹහගර, ඇිනභගල් ළනි ප්ර ගද්ලර ගගොවි ජනතහ විලහර 

ිළරික් ඵඩ ඉරිඟු ගහග්ද ගවො අසළ්දනක් රඵරහ ගවො 

ආදහඹභක් රඵන ගගොවී්ද ඵ  ඳත් ගරහ ඉ්දනහ. අිළ දකින 

වළටිඹ  දළන භත්  ඒ ප්ර ගද්ලර දුප්ඳත්භ කිඹන පුද්ගරඹහගේ 

නිගේ ඵළ ත් ත්රී්ගයෝද යථඹක් ඒ හගේභ ට්රැළක් යඹක්, 

ගරොරිඹක් ගවෝ ඹතුරු ඳළදිඹක් ිනගඵනහ. ඒ ආකහයඹ  ගපත 

ගහ්ද නිහ ඒ අඹ ්ර්ධනඹ ගරහ ිනගඵනහ. ඒ අඹ අ්දත 

අයණ ඵ  නපත ඳත් ගරහ නළවළ. ගරු ය්ජිත් භද්දුභ ඵණ්ඩහය 

භ්දත්රී්තුභනි, ඔඵතුභහත් ද්දනහ,  අගප් යගට් ගගොවි ජනතහගේ 

තත්ත්ඹ ඵළ ගොත් අද ගඵොගවෝ දුය  ගපත ගහ්ද තුිත්ද 

ගගොවිඹ්ද විලහර ලගඹ්ද රහබ රඵන තත්ත්ඹක  ඳත් ගරහ 

ිනගඵන ඵ;  එගවභත් නළත්නපත ඒ තුිත්ද ආර්ථික ලගඹ්ද 

්ර්ධනඹ ගරහ ිනගඵන ඵ. 

විගලේගඹ්ද 2011 දී වී අසළ්දන ගභට්රියක් ග ෝද 

3,894,894ක් ද,  2012 දී ගභට්රියක් ග ෝද 3,845,945ක් ද රඵහ ගගන 

ිනගඵනහ. ගපත ්ඛාහ්ද  ඵරන ගකො  නිසඳහදනඹ ළඩි ගරහ 

ිනගඵන ඵ ගඳගනනහ. ඒ හගේභ එක් ර්ඹක ඳරිගබෝජනඹ වී 

ගභට්රියක් ග ෝද 198,200ක් ඳභණ ගනහ. නමුත් හර්ෂික 

නිසඳහදනඹ ඊ  ඩහ ළඩි නිහ ගරොකු අිනරික්තඹක් ඳිනනහ. ඒ 

නිහ අිළ වල් ිළ ය  ඹළවීභ ඉතහ ගඹෝගා ඵ  භහත් ගපත 

අසථහගේ ව්ද කය්දන  කළභළිනයි. ඒ හගේභ ඒ තුිත්ද  අගප් 

ය   විගද්ල විනිභඹ ළඩි ලගඹ්ද රඵහ ගළනීභ ත් පුළු්දකභ 

රළගඵනහ, කිෂිකර්භඹ තුිත්ද අගප් ය  සඹ්ගඳෝෂිත 

තත්ත්ඹක  ඳත් ගමි්ද ඹන නිහ. 

ගරු අභහතාතුභනි, අගප් ගගොවී්ද  කර  ගේරහ  ඒ අලා 

ගඳොගවොය වනහධහයඹ ඒ ආකහයගඹ්දභ රඵහ ගදන ගකො  ගපත 

නිසඳහදනඹ තත් ළඩි ගනහ; ඒ අඹගේ ආර්ථිකඹ දියුණු 

ගනහ. භභ ද්දනහ තයභ  වී ගහ  ඳභණක් ගනොගයි, ඵඩ 

ඉරිඟු, මු් ව කේිළ ළනි සුළු ගබෝග ගහ්ද ත් ගඳොගවොය 

වනහධහයඹ රඵහ දීභ  ක යුතු කයරහ ිනගඵනහ. ඒ නිහයි ගපත 

ගඳොගවොය වනහධහයඹ රඵහ දීගපතදී වී ගහ  ඹපත ඹපත පු්ික අඩු 

ඳහඩුකපත  ඇින ගරහ ිනගඵනහ නපත ඇින ගරහ ිනගඵ්දග්ද 

කිඹරහ ගරු භ්දත්රී්තුභනි, භහ ගපත අසථහගේදී භතක් කයනහ.  

ගගොවී්ද  ගඳොගවොය වනහධහයඹ රඵහ ගදන ගකො   ඔවු්ද 

ගහ කයන ප්ර භහණඹ ළඩි ගනහ; ඒ හගේභ නිසඳහදනඹ ළඩි 

ගනහ. ගරු අභහතාතුභනි, ගඵොගවෝ ගගොවී්ද භගේ කහර්ඹහරඹ  

එන දිනරදී භ  කිඹහ ිනගඵනහ, ගපත වී ගහ වහ රඵහ ගදන 

ගඳොගවොය වනහධහයඹ ගනු  රුිළඹල් 1,000ක් ළනි මුදරක් 

අඹ කයරහ ගවෝ ගඳොගවොය රඵහ දු්දනත් කභක් නළවළ කිඹරහ. වී 

මිටිඹක  කිගරෝ කීඹක් ිනගඵනහද භභ ද්දග්ද නළවළ.  ගගොවී්ද 

විගලේගඹ්ද කිඹනහ, "වී මිටිඹක් විකුණුහභ අිළ රුිළඹල් දහවක් 

ග්දනහ. ඒ හගේ වී මිටි ගණනහක අසළ්දනක් අිළ 

කුඹුරුලි්ද රඵහ ග්දනහ. ඒ නිහ  වනහධහයඹක් ලගඹ්දභ 

නළතු මුදල් දී ගවෝ ගඳොගවොය රඵහ ගදනහ නපත ටිනහ" කිඹරහ.  
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ඳහර්ලිගපත්දතු 

අගප් ය්ජිත් භද්දුභ ඵණ්ඩහය ගරු භ්දත්රී්තුභහත් ද්දනහ, භභ 

කිඹපු ප්ර ගද්ලර ගගොවී්ද ළඩි ලගඹ්ද ගපත ගහ තුිත්ද දියුණු 

ගරහ සිටින ඵ. ඒ ගගොල්ර්දගේ ආර්ථිකඹ ගගොඩක් දුය  

ලක්ිනභත් ගරහ ිනගඵනහ. ගපත ගහ්ද ඳභණක් ගනොගයි, යඵර් 

ගහත් අද ගභොනයහගර දිසත්රි්ක්කගේ ඵඩල්කුඹුය, ගභොනයහගර, 

බිබිර ළනි ගකොට්ඨහර  ළඩි ලගඹ්ද  ප්ර චලිත ගරහ 

ිනගඵනහ.  

ඒ නිසඳහදනලිනුත් ගගොවිඹහ  වන යහශිඹක් රළබී ඒ තුිත්ද 

ඒ අඹගේ ආර්ථිකඹ   ගරොකු ලක්ිනඹක් රළබී ිනගඵනහ.  අගප් 

යගට් ඳළතුණු වළභ යජඹකි්දභ හගේ එක්ත් ජහිනක ඳක් යජඹ  

කහරගේදීත්  ගපත යගට් ළේ අමුණු කස කශහ, හරි භහර්ග ක්රRභ 

කස කශහ, දියුණු කශහ. ඒ හගේභ අගප් යජඹ කහරගේදීත් 

අිනගරු ජනහධිඳිනතුභහගේ උඳගදස භත කුඩහ ළේ ව භවහ 

ඳරිභහණගේ ළේ කස කයරහ ඒ තුිත්ද ගගොවිතළන  අලා  ජරඹ 

රඵහ ගළනීගපත ඳවසුකපත ඇින  කිරීභ  තුශ  අගප් කිෂිකර්භහ්දතඹ 

දියුණු ගරහ ිනගඵනහ. ඒ  තුිත්ද අගප් යගට්  කිෂි නිසඳහදනඹ 

ළඩි ගරහ ිනගඵන ඵ අිළ දකිනහ. ඒ   නිසඳහදනගේ අිනරික්තඹ 

විගද්ල ය ර  ඹළවීභ වහ අනුභළිනඹ ඉල්රන ගපත අසථහගේදී 

ඊ  අනුභළිනඹ රඵහ දීභ සුදුසු ඹළයි  ගඹෝජනහ කයමි්ද භහ නිවඬ 

ගනහ. ගඵොගවොභ  සතුිනයි. 
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ගරු අජිත් පී. ගඳගර්යහ භවතහ 
(ரண்புறகு அஜறத் பீ. ததரர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

ගරු  නිගඹෝජා කහයක බහඳිනතුභනි,  ගරු සුගපතධහ ජඹගේන 

ඇභිනතුමිඹ ඉතහ ළදගත් කරුණක් ගකගයහි ගපත ගරු බහගේ 

අධහනඹ ගඹොමු කශහ. ඒ තභයි, ගඳොගවොය වනහධහයඹ ිළිතඵ 

ප්ර ලසනඹ. 2005 දී එක්ත් ජහිනක ඳක්ඹ ගඳොගවොය මිටිඹක් 

රුිළඹල් 550ක  රඵහ ගදනහඹ කිඹහ ජනහධිඳිනයණ ප්ර ිනඳත්ින  

ප්ර කහලනගඹ්ද ගඹෝජනහ කයපු ගරහගේ ර්තභහන ආණ්ඩු ඉතහ 

ආකර්ලනීඹ  ගඳොගයෝදදුක් දු්දනහ රුිළඹල් 350ක  ගඳොගවොය 

මිටිඹක් රඵහ  ගදනහඹ කිඹහ.  ඩහත්  අඩු මුදරක  ගඳොගවොය 

රඵහ ගළනීභ  ජනතහගේ ිනබුණු කළභළත්තත් 2005 දී ර්තභහන 

ජනහධිඳිනතුභහ ජඹග්රාවණඹ කය්දන ගවේතු  වුණහඹ කිඹන කහයණඹ 

අිළ කවුරුත් ද්දනහ.  ඉතහ සුළු ඡ්දද ප්ර භහණඹකි්ද තභයි එදහ 

එතුභහ ජඹග්රාවණඹ කගශේ. ගඳොගවොය මිටිඹක්   රුිළඹල් 550  

ග්දනහ  ඩහ රුිළඹල් 350   ග්දන මිනිසසු කළභළින වුණහ. 

රුිළඹල් 350 ගඳොගවොය ප්ර ිනඳත්ිනඹ ක්රිනඹහත්භක වුණහ. ඒ 

ප්ර ිනඳත්ිනගේ අඩු ඳහඩු ිනබුණත් ගපත යගට් ජනතහ  වන මිර   

ගඳොගවොය රළබීභ  විගලේගඹ්දභ වී ගහ ව අනිකුත් ගබෝග 

ගහ්ද වහ ඉතහ ළදගත් වුණහ. නමුත් අද නගකො   ගපත යජඹ 

කහ ත් ගනොකිඹහභ ගඳොගවොය වනහධහයඹ කඳහ වරිමි්ද ඉ්දනහ. 

ප්ර කහශිත ගඳොගවොය වනහධහයඹ කඳහ වරිනහ නපත, ඊ  

ගළශගඳන ප්ර ිනඳත්ින යගට් කස ගනහ නපත ජනතහ  කිසිභ 

ළකඹක්, ්කහක් ඇින ග්දග්ද නළවළ. යජගේ ප්ර ිනඳත්ිනඹ  

ගභොකක්ද, ගගොවිඹහ ඊ  මුහුණ   ගද්දග්ද ගකොගවොභද,  වනහධහය 

ගනොභළින තත්ත්ඹක් තුශ කිෂිකර්භඹ නඟහ සිටු්දග්ද 

ගකොගවොභද කිඹන කහයණහ ගළන අධහනඹ ගඹොමු කිරීභ  ව  ඒ 

ිළිතඵ තභ්දගේ කිෂිකහර්මික ිත්ීනඹභඹ ීනයණ ගළනීභ   ගගොවි 

ජනතහ  වළකි ගනහ.  වළඵළයි ගඳොගවොය  වනහධහයඹ කඳහ 

දභන ඵ අද ගපත යජඹ කිඹ්දන අකළභළිනයි; ගඳොගවොය 

වනහධහයඹ කඳහ වරින ඵ නිලසිකත ප්ර කහල කය්දන  

අකළභළිනයි. අද ඒ ගනු  ගගොවිඹහ  ගඳොගවොය බහවිත කය්දන   

අලා  ගරහ , අලා ගභොගවොගත් ගඳොගවොය වනහධහයඹ 

ගනොරළබී ඹනහ. දිගි්ද දිග භ ඹපත ය හක් ගර ගපතක  සිද්ධ 

වුණහ. ඊ  ප්ර ිනචහය ලගඹ්ද, ගරු  අභහතාතුභහගේ කථහගේදී 

එතුභහ ඹපත ඹපත කරුණු කිඹහ සිටිඹහ. වළභ දහභ ගඳොගවොය 

වනහධහයඹ ගද්දන ඵළවළ; කහඵනික ගඳොගවොය ගළන අධහනඹ 

ගඹොමු කශ යුතුයි; අගප් ගඳොගශොගේ දළ්ද ඕනෆ ත් ඩහ 

යහඹනික  ගඳොගවොය ගළබ් ගරහ ිනගඵනහඹ; ඒ නිහ ගන දහ 

තයපත ගඳොගවොය ගඹොද්දන අලා නළවළ ඹනහදී තර්ක එතුභහ 

ඉදිරිඳත් කශහ. තර්ක විධිඹ  ඒහගේ ඹපත ඹපත ඳදනපත ිනගඵනහ. 

නමුත් ගරු නිගඹෝජා කහයක බහඳිනතුභනි, යජඹ එක එක 

අභහතාරු්ද රහ  විවිධ ප්ර කහල කය්දග්ද නළින ඹපත නිලසිකත 

සථහයඹක් ගත යුතුයි.  ගරු සුගපතධහ ජඹගේන අභහතාතුමිඹ 

ව්ද කගශේ   ගඳොගවොය  මිටිඹක් රුිළඹල් 1000 ඵළගි්ද  වුණත් 

ගදනහ නපත කභක් නළවළ  කිඹන එකඹයි. එතුමිඹ ගජාසඨ 

ගද්ලඳහරනඥරිඹක් ගභ්දභ, ගගොවිතළන  ඵය ගච්ච 

ගභොනයහගර දිසත්රි්ක්කඹයි එතුමිඹ  නිගඹෝජනඹ කය්දග්ද. ඒක 

එතුමිඹගේ භතඹ.  

 
ගරු සුගපතධහ ජී. ජඹගේන භවත්මිඹ 
(ரண்புறகு (றமெற)  சுரர ஜல. ஜரசண) 

(The Hon. (Mrs.) Sumedha G. Jayasena) 
ඒක භගේ භතඹ ගනොගයි. ගගොවී්ද භ  කිඹපු ගදඹක්.  

 
ගරු අජිත් පී. ගඳගර්යහ භවතහ 
(ரண்புறகு அஜறத் பீ. ததரர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

ගවොයි, ඔඵතුමිඹ  කරුණු කිඹන ගගොවී්දගේ භතඹ 

ලගඹ්ද ඔඵතුමිඹ  ඒක කිඹනහ.  ගරු අභහතාතුභනි, ගඳොගවොය 

වනහධහයඹ ිළිතඵ යජගේ සථහයඹ ගභොකක්ද කිඹහ අිළ අවනහ.  

ගභොකද, ගපත සථහයඹ ප්ර කහල කයරහ, ඒ සථහයඹ භත යගට් 

ගඳොගවොය ප්ර ිනඳත්ිනඹ ව අදහශ කිෂිකහර්මික ප්ර ිනඳත්ින කස  

කය ග්දන  ඕනෆ.   

කහඵනික ගඳොගවොයර  දක්න නළඹුරුතහ, ඒ හගේභ 

යහඹනික ගඳොගවොය බහවිතඹ ිළිතඵ ප්ර ිනඳත්ින, ඒ හගේභ යගට් 

අද ඇින ගරහ ිනගඵන කුගඩු ගයෝගඹ ව අගනකුත් කිෂි 

යහඹන නිහ ඇින වුණහඹළයි කිඹහ අිළ ළක කයන විවිධ 

ගයෝගකහයක  ගළන අිළ අධහනඹ ගඹොමු කය්දන ඕනෆ. ඇත්ත 

ලගඹ්දභ සිඹදිවි නහ ගළනීභ ිළිතඵ ගරෝකගේ ළඩිභ ගවෝ 

ගදළනි ළඩිභ ය  ර්කහ. සිඹදිවි නහ ගළනීභ  ඵහුර ගරභ 

බහවිත කය්දග්දත් කිෂි යහඹනයි. ඉතහභ ඳවසුග්ද කිෂි 

යහඹන ගකගයහි ිනගඵන ප්ර ගේලඹ ගඳ්දනුපත කය ිනගඵනහ. 

සරිඹළ, උඩර, අනුයහධපුය ව ගඳොගශෝදනරු දිසත්රි්ක්ර 

තභයි ළඩිභ සිඹදිවි නහ ගළනීපත ප්ර භහණඹක් සිදු ග්දග්ද. කිෂි 

කහර්මික ය හ, කිෂි යහඹන ව කිෂි කහර්මික ගඳොගවොය 

බහවිතඹ ිළිතඵ ප්ර ලසනඹ හුදු ගහ ිළිතඵ ප්ර ලසනඹකි්ද එවහ  

ගිහිල්රහ ගෞඛා ව භහජභඹ ප්ර ලසනඹක් ඵ  ඳත් ගරහ 

ිනගඵනහ. ඒ නිහ, "අිළ ගඳොගවොය වනහධහයඹ ගද්දග්දත් 

නළවළ, ගනොගද්දග්දත් නළවළ, ගපත ිනගඵ්දග්ද හිඟඹක්, ගපත 

ිනගඵ්දග්ද අර්බුදඹක්, ගපත ිනගඵ්දග්ද ගළ  ක්" කිඹරහ  

යජඹ  එගවේ  ගභගවේ  ළගන්දන  පුළු්දකභක් නළවළ.  

"ගඳොගවොය වනහධහයඹ අඳ ඉත් කයනහ, ගන දහ දු්දනහ 

හගේ රුිළඹල් 350 , අය ඳසගේ එකතු කයපු යක්ණ මුදර  

ගනොගයි, අඳ ගඳොගවොය ගද්දග්ද රුිළඹල් දහව , එක්දවස 

ගදසීඹඳනව , එකදවස ඳ්දසිඹඹ යි" කිඹරහ  -ගභොකක්ද ඒ 

ප්ර ිනඳත්ිනඹ කිඹරහ- යජඹ කිඹ්දන ඕනෆ. එතගකො  විඳක්ඹ 

වළටිඹ  අඳ ත්, යගට් ජනතහ ත් ආණ්ඩුගේ කිෂිකහර්මික 

ප්ර ිනඳත්ිනඹ ිළිතඵ, ගඳොගවොය වනහධහය ප්ර ිනඳත්ිනඹ ිළිතඵ 

කථහ කය්දන , ප්ර ිනචහය දක්්දන  පුළු්ද ගනහ. ඒ නිහ 

ගවොය යවගේ ක්රR ක්රRභර , අවිධිභත් ගර ගඳොගවොය 

609 610 

[ගරු සුගපතධහ ජී. ජඹගේන භවත්මිඹ ] 
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වනහධහයඹ කඳහ වළරීගපත යජගේ ිනගඵන ගපත ළඩ ිළිතගශ 

එක්ත් ජහිනක ඳක්ඹ වළටිඹ  අිළ ගවශහ දකිනහ. එඹ නුසුදුසුයි. 

එක අතකි්ද ගගොවිඹහ  ඇිනන අඳවසුතහ විතයක් ගනොගයි, 

ය ක් විධිඹ  අදහශ ප්ර ිනඳත්ින කස කිරීභ ගළන ඹපත ගළ  ක් භතු  

ගනහ.  

ගරු නිගඹෝජා කහයක බහඳිනතුභනි, අද ඒත් එක්කභ තත් 

ප්ර ලසනඹක් ිනගඵනහ, ගපත ගඳොගවොයර ගුණහත්භකබහඹ 

ිළිතඵ. රුිළඹල් 350  ගඳොගවොය ටික රඵහ දු්ද මුල් අසථහගේ 

ඉරහභ අද දක්හ, එඳභණක් ගනොගයි ගත් ගඳොගවොය ටිගක් ඳහ 

ගුණහත්භකබහඹ ිළිතඵ දළළ්දත අර්බුදඹක් ිනගඵනහ. භභත් 

සුළුග්ද ගත් ගහ කයන ගගොවිගඹක්. භගේ ප්ර ගද්ලගේ යජගේ 

කිෂිකර්භ උඳගද්ලකඹ්ද ඳහ අිළ ගපත ප්ර ලසනඹ භතු කයන වි  

සිඹඹ  සිඹඹක් විලසහගඹ්ද ිළිතතුරු ගද්දග්ද නළවළ. ඔවු්ද භ  

නපත ගකොගවොභත් ිළිතතුරු ගද්දග්ද නළවළ. භභ ඔවු්ද කිඹන ගද් 

ඳහර්ලිගපත්දතුගේ ගවෝ ගනත් තළ්දර ප්ර කහල කයන නිහ. නමුත් 

භහ අහ ගගන සිටිඹහ, ගගොවී්ද විසි්ද ගුණහත්භකබහඹ ිළිතඵ 

ප්ර ලසන කයන ගකො  විවිධ භහගපත විසි්ද නිකුත් කයන එක් එක් 

ගඳොගවොය ර්ගර ිනගඵන ගුණහත්භකබහගඹහි ිනගඵන ගන 

ගළන ඔවු්ද ව්ද කයනහ. එක් භහගභක ගඳොගවොයර 

ගුණහත්භකබහඹ තත් භහගභක ගඳොගවොයර 

ගුණහත්භකබහඹ  ඩහ ගනස. ඒ නිහ ගපත ළක ්කහත් අිළ 

විහගත යුතු ප්ර ලසනඹක්. භගේ ගඳෞද්ගලික වළඟීභ වහ භහ අත් 

දළකරහ ිනගඵන ආකහයඹ  ඒ එක් භහගභක ගඳොගවොය ර්ගඹ 

ගඹොදරහ ඹපත ගවේතුකි්ද තත් භහගභක ගඳොගවොය ර්ගඹ 

ගඹදුගොත් ඹපත ගනක් ගහ ගේ දක්න  රළගඵනහ. ඒ ගන 

ඇව ත් දළගනනහ. ගඳොගවොය ගඹොදන අඹත් ඒ ගන කිඹනහ. 

ගහගේ දළක්ගන ප්ර ිනචහයඹ්දරත් ඒ ගන ිනගඵනහ.  

කිෂිකර්භ ඇභිනතුභනි, ඔඵතුභහත් ගගොවිතළන ගළන 

ප්ර හගඹෝගික ද්දනහ ගකගනක්. භ  ඒ තයපත ඵයඳතශ අත්දළකීභක් 

නළවළ. භභත් කිෂිකර්භගේ ගඹගදනහ. භගේ ිළඹහත් ගඳොලිස 

නිරධහරිගඹක් වුණත් මිඹ ඹ්දන ආ්දන කහරඹ න ගතක්භ 

කිෂිකර්භගේ ගඹදුණු ගකගනක්. අිළ ගගොවි ඳවුල්ර 

හභහජිකගඹෝ. අඳ  ඒ ිළිතඵ උරුභඹක් ිනගඵන අඹ. 

කිෂිකර්භඹ  කළභළින අඹ. ඒ නිහ අිළ ගපත ප්ර ලසනඹ ිළිතඵ ඩහ 

ගළඹුරි්ද කල්ඳනහ කශ යුතු ිනගඵනහ.  

ගරු නිගඹෝජා කහයක බහඳිනතුභනි, අද ප්ර හගඹෝගික 

ගද්ලඳහරනික ලගඹ්ද ළදගත්න කහයණහ කිහිඳඹක් ගළන ගපත 

ටිනහ ඳහර්ලිගපත්දතුගේ ගේරහ බහවිත කය්දන භභ කළභළිනයි. 

ගරු නිගඹෝජා කහයක බහඳිනතුභනි, ගරු ජනහධිඳිනතුභහ ඳශමු දහ 

ගපතගඳොශදී ප්ර කහල කශහ, "භවරු භ  ‘ඒකහධිඳිනගඹකු‟ ඹළයි 

කිඹනහ, භ  එගේ කිඹ්දග්ද ඇයි කිඹරහ භ  හිතහ ග්දන  

ඵළවළ" කිඹහ. ගරු ජනහධිඳිනතුභහ  ඒකහධිඳිනගඹකු ඹළයි කිඹන අඹ 

අතය භහත් ඉ්දනහ. 

 
ගරු අල්වහේ ඒ.එච්.එපත. අසර් භවතහ 
(ரண்புறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

ඔඵතුභහත් ඉ්දනහද? 

 
ගරු අජිත් පී. ගඳගර්යහ භවතහ 
(ரண்புறகு அஜறத் பீ. ததரர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

ඔේ. එගේ ඒකහධිඳිනගඹක් ඹළයි කිඹ්දන  ගවේතු ිනගඵනහ. 

ගරු නිගඹෝජා කහයක බහඳිනතුභනි, ගරු ජනහධිඳිනතුභහ 

කිඹන ගකො  එතුභහ ඒකහධිඳිනඹකු ඹළයි කිඹ්දන  ගවේතු එතුභහ 

ද්දග්ද නළවළයි කිඹරහ, අඳ  කිඹ්දන  ගනහ  අිළ එගවභ 

කිඹ්දග්ද ඇයි කිඹරහ.  

ගරු නිගඹෝජා කහයක බහඳිනතුභනි, යතුඳසර ව ඒ අ  

මුළු ප්ර ගද්ලගේභ ජරගේ pH  අගඹ අඩු වීභ ිළිතඵ ප්ර ලසනඹ 

දළළ්දත ප්ර ලසනඹක්. ආපතලිකතහ ළඩි ගරහ ඒ මිනිසසු්දගේ 

එදිගනදහ ඳරිවයණඹ  අලා කයන ජරඹ බහවිතඹ  නුසුදුසු 

තත්ත්ඹ  ඳත් ගරහ ිනගඵනහ.  ඒ ිළිතඵ ප්ර ලසන කයන වි , 

ප්ර ලසනඹ  ්ද දී ක්ණික ඹථහර්ථහදි විඳුපත ගදනහ ගනු , 

ශ්රීල ර්කහ යුද වමුදහගේ අනු ඛණ්ඩඹක් ඹහ  ඒ ප්ර ලසනඹ විඳීභ  

කල්ඳනහ කයන පුද්ගරයි්ද ගපත යගට් ඉ්දනහ. නමුත්  ඒ වමුදහ 

අනු ඛණ්ඩඹ අඹත් ශ්රීල ර්කහ යුද වමුදහගේ ගේනහධිනහඹකයඹහ 

්දග්ද ආණ්ඩුක්රRභ ාසථහ ප්ර කහය යගට් ජනහධිඳින ධුයඹ 

දයන එක්ගකනහයි. එතගකො  සිවිල් ප්ර ලසනඹක් විඳීභ  වමුදහ 

ගේනහ්කඹක් ගඹදගනහ නපත, ඒ  වමුදහ ගේනහ්කඹ අණ 

රඵ්දග්ද යගට් ජනහධිඳිනයඹහගග්ද නපත, යගට් මිනිසසු්දගේ 

දුක්ගළනවිල්ර  ඹථහර්ථහදී, ්ගේදී ්ද දීභ ගනු ,   ඒ 

මිනිසසු්ද  ගඩි ිනඹ්දන  ්දනද්ධ ඵරඹ ගඹදගනහ නපත, 

එළනි ය ක් ඒකහධිඳින ය ක් කිඹරහ අර්ථ ග්ද්දන  පුළු්ද. 

ඉින්ද ඒ අර්ථගඹ්ද ගපත යගට් ඉ්දග්ද ඒකහධිඳිනගඹකුයි.  

ගරු නිගඹෝජා කහයක බහඳිනතුභනි, ගපත යගට් 

ජනභහධාකරු්ද ජනභහධා බහවිතඹ තුශ  අිනලඹ ප්ර ගේලපත 

නහ. ඹපත ඹපත පුද්ගරඹ්ද ිළිතඵ ිණ ආකල්ඳ ඇින න 

කහට්ද ඔවු්ද අඳි්දග්ද නළවළ. ඹපත ඹපත පුද්ගරඹ්ද ගළන කහට්ද 

අඳි්දන පුළු්ද. වළඵළයි ඒක ධනහත්භක කහටනඹක් ්දන  ඕනෆ. 

එගවභ හයණඹක් ිනගඵනහ නපත ඒගක් ගරොකු ප්ර ලසනඹක් 

ිනගඵනහ. ඇතළපත රඳහහිනීර ගඵොගවොභ ජනප්රි.ඹ කහට්ද, 

රකඩ ළඩ ව්ද ිනගඵනහ. දළ්ද ඒ ළඩ ව්දරදී  

විධහඹකගේ ප්ර ධහනිඹහගේ ්ගක්තඹ ගළන ඇහුගොත් කිඹ්දග්ද, 

"අපතගභෝ! ඒ ගළන කථහ කය්දන එඳහ, එඹහ ගළන කථහ කගශොත් 

එගවභ අඳ  ඉ්දන ග්දග්ද නළවළ" කිඹරහයි. ගරු නිගඹෝජා 

කහයක බහඳිනතුභනි, දළ්ද ගපත යගට් ජනභහධා තුශ ඒ විධිගේ 

හයණඹක් ඇින ්දන  ගවේතු කුභක්ද කිඹරහ කල්ඳනහ කශහභ 

ගප්නහ ගපත යගට් ජනභහධා තුශ අදවස ප්ර කහල කය ගළනීගපත 

අයිිනඹ පතපර්ණගඹ්දභ සීභහ ගරහ ිනගඵනහ කිඹරහ.  

ඒ විතයක් ගනොගයි. යගට්  ඕනෆභ ගද්ලඳහරනික ප්ර ිත්ිනඹක්, 

ඕනෆභ ගද්ලඳහරනික අර්ථඹක් හිත ගළ  ක් -වී ිළිතඵ 

ප්ර ලසනඹක් ්දන  පුළු්ද; ගඳොගවොය ිළිතඵ ප්ර ලසනඹක් ්දන  

පුළු්ද; තුය ිළිතඵ ප්ර ලසනඹක් ්දන  පුළු්ද; ජනතහගේ 

මලික අයිිනහසිකපත කඩ වීභ ිළිතඵ ප්ර ලසනඹක් ්දන  පුළු්ද; 

නීිනඹ වහ හභඹ ිළිතඵ ප්ර ලසනඹක් ්දන  පුළු්ද-  ඇින විග ක 

ඒ කහයණඹ ිළිතඵ ධනහත්භක ප්ර ිත්ිනඹක් විනහ ිණහත්භක 

ප්ර ිත්ිනඹක් ඉදිරිඳත් කය්දන  අකහලඹක් නළවළ.  

 
ගරු අල්වහේ ඒ.එච්.එපත. අසර් භවතහ 
(ரண்புறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

ගභොකද නළත්ගත්? 

 
ගරු අජිත් පී. ගඳගර්යහ භවතහ 
(ரண்புறகு அஜறத் பீ. ததரர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

එක අතකි්ද ඳහරනඹ කයනහ; අගනක් අින්ද භහධාගේදී්ද 

සඹ් හයණඹක  රක් වී ඉ්දනහ.  එක් අසථහකදී භවහචහර්ඹ 

ගඵල්ර්දවිර විභරයතන සහමී්ද  ව්දගේ ගඵොගවොභ නිලසිකත 

ප්ර කහල කශහ  -උ්ද ව්දගේ ගපත යජඹ  මුල් කහරගේ ආශීර්හද 

කයපු සහමී්ද ව්දගේ නභක්-   ගපත යගට් අදවස ප්ර කහල කිරීභ  

ඇින ඉඩකඩ අඩුයි කිඹරහ එගවභ අදවස ප්ර කහල කය්දන  

ආණ්ඩුක්රRභ ාසථහග්ද විනක කය ිනගඵන මලික 

අයිිනහසිකපත ඹපත ය ක සීභහ ගරහ ිනගඵනහ නපත  එළනි ය ක් 

ඒකහධිඳින ඳහරනඹක් හිත ය ක්. 
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ඳහර්ලිගපත්දතු 

ගරු නිගඹෝජා කහයක බහඳිනතුභනි, ගපත යගට් එක අතකි්ද 

කිෂිකර්භඹ දියුණු කයනහ හගේභ,  එක අතකි්ද ඹටිතර 

ඳවසුකපත ්ර්ධනඹ කයනහ හගේභ, යගට් මිනිසසු්දගේ මලික 

අයිිනහසිකපත තවවුරු කය්දන ත්, අදවස ප්ර කහල කිරීගපත අයිිනඹ 

තවවුරු කය්දන ත් අලායි. ගභොකද, ය ක ප්ර ජහත්දත්රුහදි 

ඳහරනඹක් තුශ භළිනයණලි්ද නිළයදි ප්ර ිනපර රඵහ ග්දන  

ජනතහ දළනුත් කිරීභ අලායි. යගට් ඳහරකඹ්දගේ ඒ විධහන 

ගදන පුද්ගරඹ්දගේ ඹථහර්ථඹ ිළිතඵ, ඔවු්දගේ ඳහරනඹ ිළිතඵ 

භහජඹ දළනුත් ්දග්ද නළත්නපත, ඒ වහ අකහලඹක් 

නළත්නපත යගට් හභහනා ජනතහ  ඡ්දදඹකදී තභ්දගේ අදවස 

ප්ර කහල කිරීභ  නිසි අසථහක් රළගඵ්දග්ද නළවළ. 

දළනුත් ග්දග්ද නළත්නපත, ගතොයතුරු රළගඵ්දග්ද නළත්නපත 

ඒ අසථහ රළගඵ්දග්ද නළවළ. එගවභ අසථහක් නළින 

භහජඹක්, එගවභ අසථහක් නළින ය ක් ඒකහධිඳින යහජාඹක්ඹ 

කිඹන කහයණඹ ගරු ජනහධිඳිනතුභහ  අිළ භතක් කය්දන  

අලායි. 
 

 

[අ.බහ. 3.15] 

 
ගරු එස.එපත. ච්දද්රeගේන භවතහ (ආර්ථික ්ර්ධන 
නිගඹෝජා අභහතාතුභහ) 
(ரண்புறகு ஸ்.ம். சந்றரசண - ததரமெபரர அதறறமெத்ற 

தறற அகச்சர்)  

(The Hon. S.M. Chandrasena - Deputy Minister of 

Economic Development) 

ගරු නිගඹෝජා කහයක බහඳිනතුභනි, අගප් ගරු 

භ්දත්රී්තුභ්දරහ විඹ අගඵෝධඹක් නළින කථහ කයනහද කිඹහ 

භභ ද්දග්ද නළවළ. අද අිළ කිෂිකර්භඹ ගළනයි කථහ කය්දග්ද. 

නමුත් එතුභ්දරහ කථහ කය්දග්ද යතුඳසර ගළනයි, 

ඒකහධිඳිනහදඹක් ගළනයි. [ඵහධහ කිරීභක්] ඔේ, යතු ඳස. 

කිෂිකර්භඹ  අලායි ග්ද යතු ඳස. එගවභ ග්දන ඇින. [ඵහධහ 

කිරීභක්] තුය ව යතු ඳස. [ඵහධහ කිරීභක්] ගඳොගවොය. වරි, වරි.  

කිෂිකර්භඹ ගළන කථහ කය්දන  ගපත හගේ කහරඹක් මී  

ගඳය එශළඹිරහ නළවළයි කිඹන එක භභ ඉතහභ ්දගතෝගඹ්ද 

ප්ර කහල කයනහ. [ඵහධහ කිරීභක්] ගඳොගවොය ගනොගයි. 

තමු්දනහ්දගේරහ ද්දනහ,  අගප් යගට් කිෂි ආර්ථිකගේ විගලේ 

ගළපතභක්, නළපතභක් ඇින වුගණ් විගලේගඹ්ද 2005 ර්ඹ  ඳසුයි 

කිඹරහ. ගඳොගවොය වනහධහයඹ රඵහ දු්දනහ  ඳසු තභයි එළනි 

තත්ත්ඹක් ඇින වුගණ්.  ගපත ඹ්දග්ද 18 ගනි ක්දනඹ. 2006 දී 

රඵහ දු්දනු ගඳොගවොය වනහධහයඹ ගපත න තුරුත් රඵහ දු්දනහ. ඒ 

නිහභ තභයි අද අඳ  කිෂිකර්භඹ ඳළත්ගත්ද ගනොගඹකුත් 

ජඹග්රාවණඹ්ද කය්දන  පුළු්ද වුගණ්. ඒ එකක් තභයි, වී ගහ. 

අිළ මී  ගඳය වල් ගගනහගේ ිළ  යටි්ද. අිළ කවුරුත් ද්දනහ, ඒ 

කහරගේ ඳුදහ න වි  වල් ග්දන මුඳකහයඹ ශඟ ගඳෝලිගපත 

හිටි ආකහයඹ. ඒහ අඳ  අභතක කය්දන  ඵළවළ. ඒ වල් 

ගකොගව්දද ගේ්දග්ද? එක්ගකෝ බුරුභගඹ්ද, එගවභ නළත්නපත 

ඳහකිසතහනගඹ්ද, එගවභත් නළත්නපත චීනගඹ්ද. මිල්චහ්  වල් 

කිේහ, ඒ හගේ එක එක ර්ගර වල් ර්කහ  ගගනහහ. අගප් 

යගට් වල් අඳ  ක්දන රළබුගණ් නළවළ. සි්වරගේ වල් 

කිඹරහත් ිනගඵනහ, සි්වරගේ වල් ගනොගයි ිළ  ය  

මිනිසු්දගේ වල් තභයි අඳ  ක්දන සිදු ගරහ ිනබුගණ්. ඒක 

නළින කගශේ අිනගරු භහි්දද යහජඳක් ජනහධිඳිනතුභහගේ භහි්දද 

ික්දතන ප්ර ිනඳත්ිනඹ නිහඹ කිඹන කහයණඹ භභ හිතන වළටිඹ  

ගඳොඩි ශභගඹක් වුණත් ද්දනහ, අගප් භවය අඹ  ගත්රුගණ් 

නළින වුණහ . අිළ ිළ  යටි්ද වල් නළ එන තුරු ඵරහ සිටිඹහ. ගපත 

න වි  අිළ වල්ලි්ද සඹ්ගඳෝෂිත ගරහ ිනගඵනහ. අද 

අිනගරු ජනහධිඳිනතුභහ කිෂිකර්භ ඇභිනතුභහ , අඳ  උඳගදස දීරහ 

ිනගඵනහ විගද්ල ය ර  අඳනඹනඹ කය්දන  පුළු්ද වල් 

ර්ග, වී ර්ග ගොඹරහ නිසඳහදනඹ කය්දන රළවළසින ග්දන 

කිඹරහ. ගභොකද, අිළ වල්ලි්ද සඹ්ගඳෝෂිතයි. දළන ත් අිළ 

අප්රි.කහනු ය ර  වල් අඳනඹනඹ කයනහ. අිළ වල්ලි්ද 

සඹ්ගඳෝෂිතයි කිඹ්දග්ද අිළ ගශ්රාේසඨ ජහිනඹක් වළටිඹ  අගප් 

ප්ර ධහන ආවහයඹ අිළ ගොඹහ ගගන ිනගඵනහ කිඹන එකයි.  

ඉිනවහගේ, ඳයහක්රRභඵහහු යජ භගේ වල් ිළ  ය  ඹරහ 

ිනගඵනහ. ඳයහක්රRභඵහහු යජතුභහගග්ද ඳසු  වල් ිළ  ය  ඹළව 

යුගඹ වළටිඹ  අිනගරු භහි්දද යහජඳක් ජනහධිඳිනතුභහගේ යුගඹ 

ඉිනවහගත වීභ කහ ත් නත්්දන  ඵළවළ.  

ගරු නිගඹෝජා කහයක බහඳිනතුභනි, ඒ හගේභ 2005 න 

වි  -අගප් කිෂිකර්භ ඇභිනතුභහත් ගපත ගරු බහගේ සිටිනහ- අගප් 

යගට් ඵඩ ඉරිඟු අලාතහග්ද සිඹඹ  15ක් ඳභණ තභයි අඳ  

නිසඳහදනඹ කය ගළනීභ  පුළු්ද වුගණ්. අද අගප් යගට් ඵඩ ඉරිඟු 

අලාතහග්ද සිඹඹ  100ක්භ පතපර්ණ කයරහ, ගිඹ අවුරුද්ගද් 

ගභට්රියක් ග ෝද 10,000ක් ඳභණ ිළ  ය  ඳ ්දන  පුළු්ද වුණහ. 

ගපතහ තභයි ජඹග්රාවණ කිඹ්දග්ද. අිළ ශඟ ගල්ඛනඹක් ිනගඵනහ. 

කවුිළ, මු් ඇ , ගෝඹහ ව අගනකුත් ධහනා ර්ගර විලහර 

ප්ර ගිනඹක් ගපත න වි  ඇින ගරහ ිනගඵනහ. ගපත හගේ ප්ර ගිනඹක් 

ඇින කය්දන  කිෂි කහර්මික ප්ර ිනඳත්ිනඹක් ිනගඵ්දන  ඕනෆ; ඒ 

ඳවසුකපත රඵහ ගද්දන  ඕනෆ. අිළ ඵළ්කුලි්ද ණඹ ඳවසුකපත 

රඵහ ගදමි්ද, ඒ හගේභ ගඳොගවොය වනහධහයඹ රඵහ ගදමි්ද, ඒ 

හගේභ කිෂිකර්භඹ  අදහශ ඹ්දගත්රුෝඳකයණ ීනරු ඵදු යහිත 

රඵහ ගදමි්ද ඒ ඳවසුකපත ඳඹහ ිනගඵනහ. ඒ විතයක් ගනොගයි, 

කිෂි කහර්මික ය ක් වළටිඹ  කිෂිකර්භඹ දියුණු කිරීභ යජගේ 

ප්ර ිනඳත්ිනඹක් ග්දන  ඕනෆ.  

අිළ ද්දනහ, එක්ත් ජහිනක ඳක් ආණ්ඩු -අිළත් ඒ කහරගේ 

ගපත ඳහර්ලිගපත්දතුගේ විරුද්ධ ඳක්ගේ හිටිඹහ. අවුරුදු ගදක තුනයි 

හිටිගේ- කහරගේ අගප් විඳක් නහඹකතුභහ කිේහ කුඹුරු ඉඩපත 

ගගොඩ කයරහ, ඒ තළ්දර ගන ගන ගද්ල් කය්දන ඕනෆ 

කිඹරහ. ගපතක කිෂිකහර්මික ය ක්. එතුභහ  ත අවුරුදු ගදක 

තුනක් ිනබුණහ නපත අිළ වල් ිළ  යටි්ද ගේනහ විතයක් 

ගනොගයි අගප් කුඹුරු ටිකත් ඔක්ගකොභ ගගොඩ ගරහ.  

අඳ  භතකයි, එතුභහ චුවි්දගපත කත්දදය ගඹක් කිේහ. 

ගඩනිපත කලිපත ඇරහ අමුතු ක්රRභඹක  තරුණගඹෝ අයගගන 

ඹ්දන වළදුහ. ඔවු්ද  bracelets අයගගන ගදනහ කිේහ; ෆ්ද 

අයගගන ගදනහ කිේහ; කහර් අයගගන ගදනහ කිේහ. නිකපත 

භනඃකල්ිළත ගරෝකඹක සි  තභයි එතුභහ ක යුතු කය්දග්ද. 

නමුත් අිනගරු ජනහධිඳින භහි්දද යහජඳක් භළිනතුභහ ගපත යගට් 

කිෂිකර්භඹ වඳුනනහ. ගභොකද එතුභහ වපතඵ්දගතො  

දිසත්රි්ක්කගේ භළදමුරන කිඹන කිෂි කහර්මික ගභක ඉඳදුණු 

පුද්ගරගඹක්. එතුභහගේ ිළඹහ න ඩී.ඒ. යහජඳක් භළිනතුභහ කුඹුගර් 

ළඩ කයමි්ද සිටින අතගයදි ක්කගඩ්ද අත ගවෝදහ ගගන උද  

මි    ගවේත්තු ගරහ නහභ ගඹෝජනහ ඳත්රුඹ අත්්ද කය බහය දු්ද 

ගකගනක්. චනගේ ඳරිභහප්ත අර්ථගඹ්දභ එතුභහ ගගොවිගඹක්. 

එතුභහගේ පුතකු තභයි අද යගට් යහජා නහඹකඹහ වළටිඹ  ඉ්දග්ද. 

ඒ කිඹ්දග්ද ගගොවිඹකුගේ පුගතක්. ඒ නිහ තභයි අද කිෂිකර්භඹ 

ගපත තයපත දියුණු ගරහ ිනගඵ්දග්ද.  

ගරු නිගඹෝජා කහයක බහඳිනතුභනි, කිෂිකර්භඹ  අලා 

ප්ර ධහනභ ගද් තභයි ජරඹ. ගපත අසථහගේ හරිභහර්ග වහ ජරපතඳත් 

කශභනහකයණ නිගඹෝජා ඇභිනතුභහත් ගපත ගරු බහගේ සිටිනහ. 

ගභොයගවක්දද, දළදුරු ඔඹ, ඒ හගේභ ඹහ්ද ඔඹ ළනි ාහඳිින අද 

අිළ ක්රිනඹහත්භක කයනහ. හරිභහර්ග වහ ජරපතඳත් කශභනහකයණ 
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නිගඹෝජා ඇභිනතුභහ ඇතුළු අිළ ගිහිල්රහ ශඟදි යමකළ්ද ඔඹ හරි 

ාහඳහයඹ විිත කශහ. ඒ විධිඹ  අිළ අ ගත්ද ජරහල විලහර 

ප්ර භහණඹක් වදරහ ිනගඵනහ. රුිළඹල් ගකෝටි ගණනක් විඹදපත 

කයරහ අිළ ඒ ජරහල වළදුගේ කිෂි කහර්මික ගගොවි ජනතහ  ඒ 

ඳවසුකභ රඵහ ගද්දනයි. ගභොයගවක්දද, උභහ ඔඹ, ඹහ්ද ඔඹ, 

යමකළ්ද ඔඹ, දළදුරු ඔඹ, කළු ගඟ ාහඳිිනඹ ගපත අතරි්ද ප්ර ධහන 

නහ. රුිළඹල් බිලිඹන ගණ්ද විඹදපත කයරහ ගපත ාහඳිින ඉදි 

කය්දග්ද ගපත යගට් අනහගත ඳයපුය ගනුගනුයි. අිළ ඉතහ 

විලසහගඹ්ද යුතු, ්දගතෝගඹ්ද කිඹනහ, ඳයහක්රRභඵහහු 

යුගගඹ්ද ඳසු  අගප් යගට් ඇින ව ශ්රීලක යුගඹ ගපත යුගඹයි කිඹරහ. 

තමු්දනහ්දගේරහ ර්කහගේ ඕනෆභ තළනක  ගිහිල්රහ ඵර්දන, 

ගපත ඹර ක්දනඹ ගන ගකො  ඉතහභ ගවොඳි්ද අසළ්දන ගනශහ 

ග්දන පුළු්ද විධිඹ  කුඹුරු කස ගරහ ිනගඵනහ. ඒ හගේභ 

ඵඩ ඉරිඟු ළනි අිනගර්ක ගඵෝග වළභ ගදඹක්භ ගපත කහරගේ ගහ 

කයනහ.  

ගරු නිගඹෝජා කහයක බහඳිනතුභනි, ඒ විතයක් ගනොගයි, ගපත 
යගට් ඒකහධිඳිනරහ හිටිගේ ගකොයි කහරගේද කිඹන එක ගඵොගවෝ 
ගදගනකු  දළ්ද අභතක ගරහ ිනගඵනහ. ඳසු ගිඹ කහරගේ 
ඒකහධිඳින ආණ්ඩු ිනබුණු ඵ අිළ ද්දනහ. අද ගඵොගවෝ ගදගනක් 
කිඹනහ, භළිනයණරදී දණ ගනහ  ; ්චහ ගනහ  ; ඒ 
හගේභ භළිනයණ වරිඹ  ිනඹ්දග්ද නළවළ කිඹරහ. භභ 
ඉසගල්රහභ 1993 දී තභයි ඳශහත් බහ භළිනයණඹ  තයග 
කයරහ ඳශහත් බහ  ගිගේ. ඒ ගරහගේ ිනබුණු ඳශහත් බහ 
භළිනයණගේදී ඒ කහරගේ හි පු  ඇභිනයගඹක් භගේ හවනගේ 
ිනබුණු ගකොඩිඹත් ගරහ ගගන ගිඹහ. භගේ හවනගේ  එක 
ගකොඩිඹයි ගවගගන ඹ්දන පුළු්ද. ඊශඟ  leaflets ටික අයගගන 
ඹනගකො  ඒක භගදි උදුයහ ග්දනහ. ගපත ඒ කහරගේ 
අගප්ක්කඹ්ද  ළරකු වළටියි. ඒ හගේභ ඡ්දද ගරහ  
ඇවිල්රහ මිටි ගණ්ද ගවොය ඡ්දද දභනහ. ඡ්දද දභ්දන ඹන 
අගනක් මිනිසසු එශහ වරිනහ. ඒකහධිඳින ආණ්ඩු ිනබුගණ් ඒ 
කහරගේයි. දළ්ද  එගවභ ගනොගයි. අිනගරු ජනහධිඳින භහි්දද 
යහජඳක් භළිනතුභහ ඵරඹ  ඳත් වුණහ  ඳසගේ ගවොය ඡ්දද දභන 
එක ශක්්දන ක යුතු කශහ. අද වළඳුනුපතඳතක් නළින ගිහිල්රහ 
ඡ්දදඹ දභ්දන ඵළවළ. එගවභ කගශේ ගවොය ඡ්දද දභන එක 
ශක්්දනයි. වළඳුනුපතඳත අයගගන ගිහිල්රහ නිඹභ විධිඹ  දභන 
ිළරිසිදු ඡ්දදලි්ද තභයි අිළ ජඹග්රාවණඹ කය්දග්ද. වළඳුනුපතඳත් 
නළින ගිහිල්රහ ඡ්දද මිටි ගණ්ද දභහ, ගඳොසිසිඹ අයගගන 
ගිහිල්රහ, ආයක්ක ගේගේ අඹ අයගගන ගිහිල්රහ, තභ්දගේ 
භළින ඇභිනරු්දගේ ආයක්ක නිරධහරි්ද අයගගන ගිහිල්රහ 
ඒකහධිඳින ්දන ක යුතු කශ වළටි අඳ කවුරුත් ද්දනහ. ඒහ 
ගනොද්දනහ ගනොගයි. දළන දළනභ නිකපත ගනොද්දනහ හගේ 
තභයි කථහ කය්දග්ද. ඒක තභයි ඒකහධිඳිනහදඹ කිඹ්දග්ද. 
[ඵහධහ කිරීපත] 

 

ගරු ආර්.එපත. ය්ජිත් භද්දුභ ඵණ්ඩහය භවතහ 
(ரண்புறகு ஆர்.ம். ஞ்ஜறத்  த்து தண்டர) 

(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 

ඹම ගළන ද කථහ කය්දග්ද? 

 

ගරු එස.එපත. ච්දද්රeගේන භවතහ 
(ரண்புறகு  ஸ்.ம். சந்றரசண) 

(The Hon. S.M. Chandrasena) 

නළවළ. නළවළ. ඹම ගනොගයි. භභ කිඹ්දග්ද 2005්ද 
ඳසගේයි. ඒ අගප් අිනගරු ජනහධිඳින භහි්දද යහජඳක් භළිනතුභහ 
ඵරඹ  ඳත් වුණහ  ඳසගේයි. ඒ කහරගේ කට්ටිඹත් දළ්ද ගපත 
ඳළත්ත  ගවේත්තු ගරහ ග්ද ඉ්දග්ද. භභ කිඹ්දග්ද ඹම ගළන 
ගනොගයි. 2005්ද ඳසගේ අිනගරු භහි්දද යහජඳක් 
ජනහධිඳිනතුභහගේ කහරගේ එගවභ ගද්ල් ගරහ නළවළ. 

 
ගරු ආර්.එපත. ය්ජිත් භද්දුභ ඵණ්ඩහය භවතහ 
(ரண்புறகு ஆர்.ம். ஞ்ஜறத்  த்து தண்டர) 

(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 

ගයදි ගරන අඹගග්ද අව්දන ගකෝ. 

ගරු එස.එපත. ච්දද්රeගේන භවතහ 
(ரண்புறகு  ஸ்.ம். சந்றரசண) 

(The Hon. S.M. Chandrasena) 

ගකොගවේද? 

 
ගරු ආර්.එපත. ය්ජිත් භද්දුභ ඵණ්ඩහය භවතහ 
(ரண்புறகு ஆர்.ம். ஞ்ஜறத்  த்து தண்டர) 

(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 

ඹම. 

 

ගරු එස.එපත. ච්දද්රeගේන භවතහ 
(ரண்புறகு  ஸ்.ம். சந்றரசண) 

(The Hon. S.M. Chandrasena) 

නළවළ, ඹම ගනොගයි. භභ කිඹ්දග්ද 2005්ද ගභවහ. 

 
ගරු අජිත් පී. ගඳගර්යහ භවතහ 
(ரண்புறகு அஜறத் பீ. ததரர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

ඹම ර්කහගේ ගනොගයිද? 
 
ගරු එස.එපත. ච්දද්රeගේන භවතහ 
(ரண்புறகு  ஸ்.ம். சந்றரசண) 

(The Hon. S.M. Chandrasena) 

තමු්දනහ්දගේරහ ගපතක යද්ද ග්දනහ. භභ කිඹ්දග්ද 

අිනගරු ජනහධිඳින භහි්දද යහජඳක් ජනහධිඳිනතුභහගේ ඳහරන 

කහරගේ ඒහයි.  

 
ගරු අජිත් පී. ගඳගර්යහ භවතහ 
(ரண்புறகு அஜறத் பீ. ததரர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

ඊ  ඉසගල්රහ. 

 
ගරු එස.එපත. ච්දද්රeගේන භවතහ 
(ரண்புறகு  ஸ்.ம். சந்றரசண) 

(The Hon. S.M. Chandrasena) 

ඊ  ඉසගල්රහ ඒහ ගනොගයි භභ කථහ කය්දග්ද. ඊ  

ඳසගේ ඒහ. ඊ  ඉසගල්රහ ඒහ ගළන භභ කථහ කය්දන ඹ්දග්ද 

නළවළ. ඒහ භ  අදහශ නළවළ. භභ 2005්ද ඳසගේ ඒහයි කථහ 

කය්දග්ද. 

2005 ර්ඹ  එවහ ඳළත්ත ගළන කථහ කය්දන ගිඹහභ ගේ.ආර්. 
ජඹර්ධන භවත්භඹහ ගළන කථහ කය්දන ගනහ; ගප්ර ේභදහ 
භවත්භඹහ ගළන කථහ කය්දන ගනහ; ච්දද්රිඹකහ ඵණ්ඩහයනහඹක 
භළිනනිඹ ගළන කථහ කය්දන ගනහ. ඒ නිහ අිළ ඒ ගළන කථහ 
කය්දග්ද නළවළ. 

 

ගරු ඩබ්ලිේ.බී. ඒකනහඹක භවතහ (හරිභහර්ග වහ 
ජරපතඳත්  කශභනහකයණ නිගඹෝජා අභහතාතුභහ) 
(ரண்புறகு டதறள்ம.தற. க்கரக்க - லர்ப்தரசண, லர்ப 

முகரகத்து தறற அகச்சர்) 

(The Hon. W.B. Ekanayake - Deputy Minister of Irrigation 

and Water Resources Management) 
කහගගත් ඇඳුපත ගර්දග්ද නළවළ. 

 

ගරු එස.එපත. ච්දද්රeගේන භවතහ 
(ரண்புறகு  ஸ்.ம். சந்றரசண) 

(The Hon. S.M. Chandrasena) 

අිළ කහ  කහ  වරි ඇඳුපත අ්දදනහ මික් ඇඳුපත ගර්දග්ද 

නපත නළවළ. ඊගේ ගඳගර්දහත් තමු්දනහ්දගේරහගේ එක්ගකගනකු  

ගවො  ඇඳුපත අ්දදරහ අයගගන ගිහි්ද දළ්ද ළග්  කයනහ. 

තමු්දනහ්දගේරහත් අලා නපත එ්දන, අිළ ඇඳුපත අ්දදරහ 

තමු්දනහ්දගේරහත් ඉසයව  දහනහ. එගක් කිසි ගළ  ක් 

නළවළ. 
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ඳහර්ලිගපත්දතු 

ගරු අජිත් පී. ගඳගර්යහ භවතහ 
(ரண்புறகு அஜறத் பீ. ததரர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

වළඵළයි, තමු්දනහ්දගේරහ කගශේ එතුභහගේ ඇඳුපත ගරපු 
එකයි. 

 

ගරු එස.එපත. ච්දද්රeගේන භවතහ 
(ரண்புறகு  ஸ்.ம். சந்றரசண) 

(The Hon. S.M. Chandrasena) 

නළවළ, නළවළ. තමු්දනහ්දගේරහ ගරපු එක අිළ ඇ්දදුහ. 

 
ගරු ඩබ්ලිේ.බී. ඒකනහඹක භවතහ 
(ரண்புறகு டதறள்ம.தற. க்கரக்க)  

(The Hon. W.B.  Ekanayake) 

අිළ අ්දදපු ඇඳුගපත ටිනහකභ 22ළනි දහ උගද්  ගඳගනයි. 

 
ගරු එස.එපත. ච්දද්රeගේන භවතහ 
(ரண்புறகு  ஸ்.ம். சந்றரசண) 

(The Hon. S.M. Chandrasena) 

අිළ දළ්ද රසණ  අ්දදරහ ිනගඵනහ. ගරු භ්දත්රී්තුභනි, 
තමු්දනහ්දගේරහගේ නහඹකඹහ ඇඳුපත ගරනහ. 
තමු්දනහ්දගේරහගේ නහඹකතුභහ තභයි ඇඳුපත ගර්දග්ද. අගප් 
නහඹකතුභහ ඇඳුපත අ්දදනහ. ගරපු එක අිළ අ්දදරහ 
ිනගඵනහ. 

 
ගරු ඩබ්ලිේ.බී. ඒකනහඹක භවතහ 
(ரண்புறகு டதறள்ம.தற. க்கரக்க)  

(The Hon. W.B.  Ekanayake) 

ගළරග්දන ඹන ගකො  තභයි ඹහ්දතපත අිළ ගබ්යහ ගත්ගත්. 
 

ගරු එස.එපත. ච්දද්රeගේන භවතහ 
(ரண்புறகு  ஸ்.ம். சந்றரசண) 

(The Hon. S.M. Chandrasena) 

ගළරගන ගකගනක් ඉ්දනහ නපත කිඹ්දන, අිළ අ්දදරහ 
ග්දනපත. ඒගක් කිසි ගළ  ක් නළවළ. 

 

ගරු අජිත් පී. ගඳගර්යහ භවතහ 
(ரண்புறகு அஜறத் பீ. ததரர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

ගරු නිගඹෝජා ඇභිනතුභහ, භ  ගඳෝ ඩක් කථහ කය්දන 

ගදනහද? 
 

ගරු එස.එපත. ච්දද්රeගේන භවතහ 
(ரண்புறகு  ஸ்.ம். சந்றரசண) 

(The Hon. S.M. Chandrasena) 

ඔේ, කිඹ්දන. 
 

ගරු අජිත් පී. ගඳගර්යහ භවතහ 
(ரண்புறகு அஜறத் பீ. ததரர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 
ගරු නිගඹෝජා ඇභිනතුභහ,  ඔඵතුභ්දරහගේ ආණ්ඩු ඇඳුපත 

ඇ්දදුහ කිඹරහ ඔඵතුභහ දළ්ද ව්ද කශහ. ඇත්ත ලගඹ්දභ වරි 
ගකනහගේ ඇඳුපත ගරපු ගරහගේ තභයි ඹ  කලිභ නිල් ඳහ යි 
කිඹරහ දළක්ගක්. ගභච්චය කල් නිල් ඳහ  කලිභ වගගනයි 
හිටිගේ. 

 

ගරු එස.එපත. ච්දද්රeගේන භවතහ 
(ரண்புறகு  ஸ்.ம். சந்றரசண) 

(The Hon. S.M. Chandrasena) 

තමු්දනහ්දගේරහ check කයරහ ග්දන එඳහඹළ. 
 

ගරු ඩබ්ලිේ.බී. ඒකනහඹක භවතහ 
(ரண்புறகு டதறள்ம.தற. க்கரக்க)  

(The Hon. W.B.  Ekanayake) 

එනගකො  ඔඵතුභ්දරහ ඇඳුපත ගරරහ ඵර්දන එඳහ ඹළ. 

ගරු එස.එපත. ච්දද්රeගේන භවතහ 
(ரண்புறகு  ஸ்.ம். சந்றரசண) 

(The Hon. S.M. Chandrasena) 

Check කයරහ ඵර්දන ඕනෆ. [ඵහධහ කිරීභක්] 
 

ගරු අජිත් පී. ගඳගර්යහ භවතහ 
(ரண்புறகு அஜறத் பீ. ததரர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

ගවො ගරහ  කල් ිනඹහභ අිළ ඵළ ගේ. 
 

ගරු එස.එපත. ච්දද්රeගේන භවතහ 
(ரண்புறகு  ஸ்.ம். சந்றரசண) 

(The Hon. S.M. Chandrasena) 

කල් ිනඹරහ නපත ඵළ ගේ නළවළ. කහරඹ නපත ෆගව්දන ගත 
ගරහ. 

 

ගරු ඩබ්ලිේ.බී. ඒකනහඹක භවතහ 
(ரண்புறகு டதறள்ம.தற. க்கரக்க)  

(The Hon. W.B.  Ekanayake) 

ගවො ගරහ  අිළ ඇ්දගදේගේ. 
 

ගරු එස.එපත. ච්දද්රeගේන භවතහ 
(ரண்புறகு  ஸ்.ம். சந்றரசண) 

(The Hon. S.M. Chandrasena) 

ඒ නිහ විගලේගඹ්දභ භභ තමු්දනහ්දගේරහගග්ද ඉල්රහ 
සිටිනහ, මී  ඳසගේ ඒ හගේ අඹ එන ගකො  check කයරහ ග්දන 
කිඹරහ. එතගකො  වරි. වළඵළයි, එ්දන නපත කවුරුත් නළවළ. අිළ  
තභයි check කයරහ ග්දන සිද්ධ ගරහ ිනගඵ්දග්ද. අිළ check 
කයරහ ඇඳුපත අ්දදරහ ග්දනපත. ඒගක් කිසි ගළ  ක් නළවළ. 

ගරු නිගඹෝජා කහයක බහඳිනතුභනි, අගප් කිෂිකර්භ 
ඇභිනතුභහත් ගපත අසථහගේ ගපත ගරු බහගේ  ඉ්දනහ. අද ඉතහභ 
ඉවශ භට් භක  කිෂි කර්භඹ දියුණු ගරහ ිනගඵනහ. ඒක 
කහ ත් නළවළයි කිඹහ කිඹ්දන ඵළවළ. ඉදිරිගේදී තත් ජරහල ඉදි 
ගරහ, ඒ හගේභ හරිභහර්ග ක්රRභ දියුණු ගන ගකො , අිළ කිෂි 
කර්භඹ ඳළත්ගත්ද දියුණු ගන ගකො  අද අඳ  ිනගඵ්දග්ද එකභ 
ඉරක්කඹයි. අගප් යගට් ප්ර ධහනභ ආවහයඹ න වී නිසඳහදනඹ 
පතපර්ණ ගරහ ිනගඵනහ. විගද්ල ගගශ ගඳොශ වහ 
නිසඳහදනඹ කිරීභ තභයි දළ්ද සිද්ධ ග්දග්ද. ශ්රීල ර්කහ කිෂි 
කහර්මික ය ක් වළටිඹ  ඒ ජඹග්රාවණඹත් අිළ අත් කය ගගන 
ිනගඵනහ. ඒ ක යුත්ත අිළ කයනහ. 

ගරු නිගඹෝජා කහයක බහඳිනතුභනි, භවය කථික 
භ්දත්රී්රු්ද ගඳොගවොය වනහධහයඹ ගළනත් කිේහ. අිළ ගඳොගවොය 
වනහධහයඹ රඵහ ගදනහ. නමුත් ගඳොගවොය වනහධහයඹ රඵහ 
දීගපතදී ගඳොඩි ගඳොඩි ගනස කිරීපත කයරහ ිනගඵනහ. ගභොකද, 
ගඳොගවොය වනහධහයඹ ගදන ගකො  අනලා විධිඹ  විලහර 
ප්ර භහණඹක් දීරහ ිනගඵනහ. ගඳොගවොය වනහධහයඹ ළඩිගඹ්ද 
රඵහ දී ිනගඵන නිහ අද කුගඩු ගයෝගඹ ව ගනොගඹකුත් ගයෝග 
වළගදනහ කිඹරහ තමු්දනහ්දගේරහභ කෆ ගවනහ; ඳරියගේදි්ද 
කිඹනහ; විදාහඥගඹෝ කිඹනහ; වදාරු කිඹනහ. අිනගරු 
ජනහධිඳිනතුභහ  ඒ ිළිතඵත් කල්ඳනහ කය්දන  ගනහ. 
යහඹනික ගඳොගවොය අධි බහවිතඹ අඩු කයරහ ිනගඵනහ. ඒ 
ගනු  කහඵනික ගඳොගවොය නිසඳහදනඹ කය්දන දළ්ද අිළ ළඩ 
ිළිතගශක් වදරහ ිනගඵනහ. ගගවිජන ගේහ ගදඳහර්තගපත්දතුයි, 
කිෂිකර්භ ගදඳහර්තගපත්දතුයි එකතු ගරහ කහඵනික ගඳොගවොය 
ාහප්ින ළඩ වන ක්රිනඹහත්භක කයනහ.  වි ත අඩු 
කය්දන තභයි එගවභ කය්දග්ද. 

 

ගරු ආර්.එපත. ය්ජිත් භද්දුභ ඵණ්ඩහය භවතහ 
(ரண்புறகு ஆர்.ம். ஞ்ஜறத்  த்து தண்டர) 

(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 

ගරු නිගඹෝජා ඇභිනතුභහ ගභගවභග්ද. ගඳොගවොය 

වනහධහයඹ අඩු කයරහ වරිඹ්දග්ද නළවළග්ද. ඒ ගරඩර  

ගඵගවත් ගද්දන ඕනෆ. 
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ගරු එස.එපත. ච්දද්රeගේන භවතහ 
(ரண்புறகு  ஸ்.ம். சந்றரசண) 

(The Hon. S.M. Chandrasena) 

භභ කිේගේ කුගඩු ගයෝගඹ වහ න ගයෝග නිධහනඹ 

ගළනයි. ඒකග්ද තමු්දනහ්දගේ  ගත්ගය්දග්ද නළවළ කිඹ්දග්ද. 

මුලි්දභ ගයෝග නිධහනඹ  ගඵගවත් ගද්දන එඳහඹළ. ඉසගල්රහභ 

ගයෝගඹ වළගදන කහයණඹ ශක්්දන ඕනෆ. ගයෝගඹ වළදුණහ  

ඳසගේ කුගඩුර  ගඵගවත් දීරහ ළඩකුත් නළවළ; ඒ ගර් ඩු 

ගබ්යහ ග්දන අභහරුයි. ඒ ගයෝගඹ ඇින වීභ ශක්හ ගළනීගපත 

ක යුත්ත තභයි අිළ ගපත කය්දග්ද. 

ගරු නිගඹෝජා කහයක බහඳිනතුභනි, භභ මී  ඩහ දීර්ඝ 

ලගඹ්ද කථහ කය්දන ඵරහගඳොගයොත්තු ග්දග්ද නළවළ. අගප් 

ය  කිෂි කහර්මික ය ක් වළටිඹ  අගප් අිනගරු ජනහධිඳිනතුභහ 

භහි්දද ික්දතන ප්ර ිනඳත්ිනඹ ඹ ගත් ගපත අයගගන ඹන ළඩ 

ිළිතගශ තත් හර්ථක ගරහ අගප් ය  සඹ්ගඳෝෂිත ය ක් 

වළටිඹ  ඳත් ගේහයි කිඹහ ප්ර හර්ථනහ කයමි්ද භගේ චන සල්ඳඹ 

අ්ද කයනහ. ගඵොගවොභ සතුිනයි 

 
[අ.බහ. 3.29] 

   
ගරු නලි්ද ඵණ්ඩහය ජඹභව භවතහ 
(ரண்புறகு மொன் தண்டர ஜய) 

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha) 

ගරු නිගඹෝජා කහයක බහඳිනතුභනි, කුරුණෆගර 

දිසත්රි්ක්කගේ ඳහර්ලිගපත්දතු භ්දත්රී්යගඹකු ලගඹ්ද ඳසු ගිඹ 

8ළනි දහ දිවුරුපත දු්ද භභ ගපත ඳහර්ලිගපත්දතු අභතන ඳශමුළනි 

අසථහයි ගපත. භහ බි්ගිරිඹ ආනගේ ඉඳදුණු ගකගනක්. භගේ 

භ බි්ගිරිඹ ආනගේ කිණිඹභ ගකෝයශගේ ගේ.එපත. අනුරහ 

කුභහරිවහමි. භගේ ිළඹහ බි්ගිරිඹ ආනගේ දකුණු කටුගපතඳර 

ගකෝයශගේ ගේ.එච්. විගේයත්න. ගරු නිගඹෝජා කහයක 

බහඳිනතුභනි, අද ගපත ගරු බහ නිගඹෝජනඹ කයන 

භ්දත්රී්යගඹක් න භභ භවහ ඳවුල් ්සථහක ඉඳදිරහ එළනි 

ඳවුරක වළදිරහ ළඩිරහ ඳහර්ලිගපත්දතු  ඳළමිණි ගකගනකු 

ගනොගයි. 

භගේ ිළඹහ උඩුඵද්දහ විවිධ ගේහ මුඳකහය මිිනගේ 

ලිිළකරුගක්. භභ ඳස න ගශ්රාේණිඹ දක්හ ගිගේ උඩුඵද්දහ 

ධපතභහන්දද භවහ විදාහරඹ . ඉ්ද ඳසු කුලිඹහිළටිඹ භධා භවහ 

විදාහරගේ ඉගගන ගගන උස ගඳශ ගණිත අ්ලගඹ්ද විබහගඹ  

ඉදිරිඳත් ගරහ, ඳශමුයභ ගණිත අ්ලගඹ්ද භත් වුණත් 

ඉ්ජිග්දරු පීඨඹ  ඹ්දන තයපත රකුණු ප්ර භහණත් වුගණ් නළවළ. 

අිළ ගඵොගවොභ දුසකයතහ භධාගේ ඉගගන ගත්ත අඹ. හභහනා 

ගඳශ ලිඹන වි ත් භගේ නි  විදුලිඹ ිනබුගණ් නළවළ. අිළ ගගපත 

ඉසගකෝරඹ  කිගරෝ මී යඹක් එකවභහයක් ඳයි්ද ගිගේ. භහ ඒ 

හගේ ගභක, ඒ හගේ ඳවුරක වළදුණු ගකගනක්. ඒ ගභ 

ගනුග්ද අද ගපත ඳහර්ලිගපත්දතු නිගඹෝජනඹ කය්දන රළබීභ භහ 

හිතන වළටිඹ  අගප් ගගපත අඹ  -උඩුඵද්දහ, ත්ගත්ගගදය, 

ගදභ හර අඹ - ගගෞයඹක් ගරහ ිනගඵනහ.  

ගරු නිගඹෝජා කහයක බහඳිනතුභනි, භභ 1993 දී උස ගඳශ 

භත් ගරහ ඉ්ජිග්දරු පීඨඹ  ඹ්දන අලා රකුණු ප්ර භහණඹ භදි 

වුණත්,  නළත උස ගඳශ ලිඹ්දන ත අවුරුද්දක් ගත කය්දන 

සදහනපත වුගණ් නළවළ. භ  අලා ගරහ ිනබුණහ, ගපත භහජඹ  

ඇවිත්, භහජඹ භඟ භගේ ගභන ආයපතබ කය්දන. 

විලසවිදාහරඹ  ගිඹහ නපත, ඒ කහරගේ ිනබුණු හතහයණඹ අනු 

භ  2001 දී තභයි විලසවිදාහරගඹ්ද එිතඹ  එ්දන ්දග්ද. ඒ 

නිහ භභ භහජඹ  ආහ.  

භභ ගපත ගරු බහගේදී ගඵොගවොභ ආඩපතඵයගඹ්ද කිඹනහ, 

උස ගඳශ ඳ්දිනගේ හි පු භගේ මිත්රුගඹෝ වතය ගදනකු භඟ 

පුත්තරභ සිගභ්දින කර්භහ්දතලහරහගේ අනිඹපත කපතකරුකු 

විධිඹ  මුල්භ  රැකිඹහ කශ ඵ. වළඵළයි, ඒ රැකිඹහ  භහඹක්ත් 

ඹ්දන වපතඵ වුගණ් නළවළ. කපතකරු අයිීන්ද ගනුග්ද  ්ද 

කයරහ භභ ඒ රැකිඹහග්ද එිතඹ  ආහ. ඊ  ඳසු ගවේසිස 

භහගගපත යහඹනහගහය වහඹකඹකු විධිඹ , තත් විවිධ 

ාහඳිිනර සිවිල් ළඩ ඳරීක්කඹකු විධිඹ , ළඩ බිපත 

කශභනහකරුකු විධිඹ  ක යුතු කයමි්ද ඳ්දනයඹ රළබුහ.  

භගේ අධාහඳන සුදුසුකපතර  ටිනහකභක් රළගඵන 

රැකිඹහක් 1999 දී රළබුණහ. භහ නිගඹෝජනඹ ආනගේභ 

භණ්ඩගකෝදඩහන භවහ විදාහරගේ ගණිත - විදාහ ගුරුයඹකු 

විධිඹ  භ  ඳත්වීභක් රළබුණහ. එඹ භහ රළබ අධාහඳනඹ  

ගළශපුණහ හගේභ, භහගේ ප්ර ගද්ලඹ  ගේඹක්  කය්දනත් උඳකහය 

වුණහ. භභ අද ගපත තනතුය  ඳත් වුණත්, එදහ ගුරුයගඹක් ග්දන 

රළබීභ භගේ ජීවිතගේ රළබ ගරොකුභ බහගාඹක් විධිඹ  රකනහ. 

ඒ කහරඹ න වි ත් භහ සුළු ාහඳහරිකඹකු විධිඹ  ඉදිරිඹ  එමි්ද 

ිනබුණහ.  

භගේ ගදභවුිළගඹෝ ඵරහගඳොගයොත්තු වුගණ් නළවළ, කදහත් 

භහ ඳහර්ලිගපත්දතු ඹයි කිඹහ. එගවභ හීනඹක්ත් අගප් ගදභවුිළඹ්ද 

තුශ ිනබුගණ් නළවළ. එඹහරහ හීන භළේගේ කදහ ගවෝ භභ යජගේ 

ගේකගඹක් ගයි, එගවභ නළත්නපත pension එකක් ග්දන 

රැකිඹහක් කයන තත්ත්ඹ  ඳත් ගයි කිඹරයි. ඔවු්ද තුශ ඊ  

එවහ හීනඹක් ිනබුගණ් නළවළ. වළඵළයි, ඳහල් ඹන භගේ සි භ භහ 

ඊ  ඩහ ගරොකු හීනඹක, ගරොකු ඵරහගඳොගයොත්තුක හිටිඹහ. ඒ 

තභයි භහ කදහ ගවෝ ගද්ලඳහරනඹ  ිළවිගනහඹ කිඹන 

ඵරහගඳොගයොත්තු. ඒ ඵරහගඳොගයොත්තු ඇතු, භභ භගේ 

ඉරක්කඹ  කදහ ගවෝ එනහඹ කිඹන වළඟීගභ්ද යුතු ඊ  

අලා  ිළ හ කස කය ගත්තහ. භහ ාහඳහරිකඹකු විධිඹ  

ඉදිරිඹ  ආහ. ාහඳහරිකඹකු විධිඹ  දියුණු වුණහ. ආර්ථික 

ලගඹ්ද ගවො  ිළ හක් වදහ ගත්තහ. භගේ ගගපත ගද්ලඳහරන 

 ිළ හ, බි්ගිරිඹ ආනගේ, කුරුණෆගර දිසත්රි්ක්කගේ 

ගද්ලඳහරනඹ ගකොයි අත ද ඹ්දග්ද, කවුද ගපත ගද්ලඳහරන 

ක්ගේත්රුගේ නිඹළගර්දග්ද, ගකොගවොභද භළිනයණර ප්ර ිනපර, 

කවුද ය   ළඩ කයන ඳක්ඹ කිඹහ භහ  වහ ගත්තහ. භගේ ිළඹහ 

උඩුඵද්දහගේ ගදභ හර එක්ත් ජහිනක ඳක්ගේ ලහඛහ මිිනගේ 

බහඳින. ගපත විධිඹ  එක්ත් ජහිනක ඳක්ගේ  ිළ හක් භ  

ිනබුණහ.  2010 ජනහධිඳිනයණගේදී භභ ීනයණඹ කශහ, බි්ගිරිඹ 

ආනගේ ගද්ලඳහරන ක යුතු ආයපතබ කයනහ කිඹරහ. නමුත් ඒ 

න වි ත් බි්ගිරිඹ ආනඹ  ්විධහඹකඹකු ගනොසිටිඹත් අහන 

ගභොගවොගත් ගනත්   ්විධහඹකයගඹක් ඳත් කය ිනබුණහ. භභ ඒ 

ගළන කිඹ්දන ජඹවික්රRභ ගඳගර්යහ, අගප් ඳක්ගේ බහඳිනතුභහගේ 

එිතඳත්ත ත් ගිහි්ද ආඳහු වළරිරහ ආහ, භ  ත කල් ිනගඵනහ, 

ඉරහ ඉ්දන ඕනෆ කිඹරහ.  ජනහධිඳිනයණගේ ප්ර ිනපරඹත් 

එක්ක භගේ ආනඹ  දහපු ්විධහඹකයඹහ ඒ ආනඹ දභරහ 

ගිඹහ. 

2010 ගඳඵයහරි 26 න දහ තභයි ඡ්දදඹ ිනබුගණ්. 27ළනි දහ 

න ගකො  භගේ ආනඹ  නළත ්විධහඹකගඹක් නළින වුණහ. 

අගප් ඳහක්ෂිකඹ්ද අයණ ගරහ සිටිගේ. අගප් ඳහක්ෂිකඹ්ද 

අයණ ගරහ සිටිද්දී භභ ීන්දදු කශහ 'භභ ගපත ආනඹ  

නහඹකත්ඹක් ගදනහ' කිඹරහ. ඒ ගරහගේ අගප් ප්ර හගද්ශීඹ 

බහගේ හි පු අගප් ගගපත භ්දත්රී්යඹකු න සුනිල් දඹහයත්න 

භවත්භඹහ, අගප් හි පු ඳශහත් බහ භ්දත්රී් ගහමිණී ගෝභසිරි 

ඒකනහඹක භවත්භඹහ, උඩුඵද්දහ ප්ර හගද්ශීඹ බහ භ්දත්රී් ජඹ්දත 

ඵහරසරිඹ භවත්භඹහ, ගභොගවොභදු හිහ්ද භ්දත්රී්තුභහ, ීතතහ කුමුදුනී 

භ්දත්රී්තුමිඹ, බි්ගිරිඹ ප්ර හගද්ශීඹ බහ භ්දත්රී් අගප් ගවේභච්දද්රe 

කුරයත්න භවත්භඹහ, ගවේලල් ප්ර නහ්දදු භවත්භඹහ, ඒ. ගප්ර ේභිනරක 

619 620 



ඳහර්ලිගපත්දතු 

භවත්භඹහ, අගප්  ගකොට්ඨහ කශභනහකරු රුක්භ්ද ජඹගේකය 

භවත්භඹහ, ාහඳහරිකඹ්ද විධිඹ  ්දත කුභහය භවත්භඹහ, ග්ගහ 

භහයසි්ව භවත්භඹහ, අජිත් ප්ර නහ්දදු භවත්භඹහ, ජුලිඹ්ද 

ර්ණකුරසරිඹ භවත්භඹහ කිඹන ගපත කණ්ඩහඹභ ීන්දදු කශහ, 'වළභ 

දහභ අගප් ආනඹ  ඳක්ගඹ්ද ්විධහඹකරු ගදනහ. අිළ ගපත 

ළගර් ගගභ්ද ්විධහඹකගඹකු අයගගන ගිහිල්රහ ඳක්ඹ  

ගදනහ' කිඹරහ. ගභොකද, ඉිනවහ ගේ සි  එක්ත් ජහිනක ඳක්ගේ 

භ්දත්රී්යඹකු විධිඹ  බි්ගිරිඹ ආනගේ ඉඳදුණු ගකගනක් බි්ගිරිඹ 

ආනගඹ්ද ඳහර්ලිගපත්දතු  ඇවිල්රහ නළවළ.  

අගප් ගේ.එල්. සිරිගේන භළිනතුභහ කහරඹක් අගප් ආනඹ  

ගරොකු ගේඹක් කශහ. එතුභහ ගවො ගද්ලඳහරනඥගඹක්; අඳ 

ඉතහභ ගරු කයන ගද්ලඳහරනඥගඹක්. එතුභහත් අගප් ආනගේ 

උඳ්ද අගප් ආනගේ ගකගනක් ගනොගයි. ඒ නිහ බි්ගිරිඹ 

ආනගේ ජනතහ ීන්දදු කශහ නලි්ද ඵණ්ඩහය කිඹන චරිතඹ 

ඉදිරිඹ  ගගගන්දන ඕනෆ කිඹරහ. භහ ගද්ලඳහරනඹ  ආගේ අ්දන 

ඒ ගභොගවොගත්යි; 2010 ජනහධිඳිනයණගඹ්ද ඳසගේයි. භ  ගපත 

තනතුය  එ්දන දිසත්රි්ක්කගේ අගප් නහඹකඹහ න ගරු ගහමිණී 

ජඹවික්රRභ ගඳගර්යහ භවත්භඹහ ආශීර්හද කශහ; එතුභහගේ ලක්ිනඹ 

භ  දු්දනහ. ඒ හගේභ  ගරු අකිර වියහේ කහරිඹපත භළිනතුභහ භ  

ලක්ිනඹ දු්දනහ. ගරු දඹහසිරි ජඹගේකය භළිනතුභහ භ  ඒ ගරහගේ 

ලක්ිනඹ දු්දනහ. ඒ හගේභ භහ ගරු කය්දන ඕනෆ අගප් නහඹකතුභහ 

න ගරු යනිල් වික්රRභසි්ව භළිනතුභහ . ගභොකද, එතුභහ ඵළ ගේ 

නළවළ භගේ ඳවුල් ඳසු බිභ; භගේ  හිළ හ. භගේ දක්කපත 

විතයයි එතුභහ ඵළ ගේ. අගප් ගරු යනිල් වික්රRභසි්ව භළිනතුභහ 

දළක්කහ, භහ ඉදිරිඹ  ඹ්දන පුළු්ද නඹකු විධිඹ , තරුණඹකු 

විධිඹ . ඒ නිහ එතුභහ ඒ ගරහගේ බි්ගිරිඹ ආනඹ භ  බහය 

දු්දනහ, ගරු නිගඹෝජා කහයක බහඳිනතුභනි. වළඵළයි, භ  දස 

39යි ිනබුගණ්, භවහ භළිනයණඹ  ඉදිරිඳත් ග්දන.  

භහ ඉදිරිඳත් ව ඳශමු භළිනයණඹ  තභයි 2010 අගප්ර ේල් 08ළනි 

දහ මුහුණ දු්දග්ද. බි්ගිරිඹ ආනඹ වහ භහත් එක්ක 

්විධහඹකකභ ඉල්රහ සිටි ආන්දද පුනාකුභහය භවත්භඹහ ඒ 

ගරහගේ ඇවිල්රහ නළත භ  උදවු කශහ. ්ජී ප්ර ්දන 

භවත්භඹහ ඇතුළු ප්ර හගද්ශීඹ බහගේ භ්දත්රී්රු ිළරි ඇවිල්රහ භ  

උදවු කශහ. භභ බි්ගිරිඹ ආනගඹ්ද භනහඳ 13,587ක් ගත්තහ.  

භගේ අල්රපු ආනඹ න කටුගපතඳශ ආනගඹ්ද තභයි භ  

ගදනු ළඩිභ භනහඳ රඵහ දු්දග්ද. අගප් ගරු ගහමිණී ජඹවික්රRභ 

ගඳගර්යහ භවත්භඹහගේ ආශීර්හදඹ ඹ ගත් ඳ්දනර විඳක් 

නහඹක නිර්දත ගවේයත් භවත්භඹහ, න්දදන ජඹ්දත භ්දත්රී්තුභහ, 

ජ්  භ්දත්රී්තුභහ, ගක්භසිරි නඹනහන්දද භ්දත්රී්තුභහ, ඳයහක්රRභ 

න්දදසිරි භ්දත්රී්තුභහ, ගහමිණී භ්දත්රී්තුභහ ඇතුළු කණ්ඩහඹභ උදවු 

කයරහ භ  කටුගපතඳශ ආනගඹ්ද ඡ්දද 5,936ක් අයගගන 

දු්දනහ. ඒ හගේභ, කුලිඹහිළටිඹ ආනගේ යත් ගහමිණී නයසි්ව 

භවත්භඹහගේ උදවු ඇින, චමි්දද ගඵොගත්ජු භවත්භඹහ, ගරනහ්  

ගෂෝදගේකහ භවත්භඹහ හගේ අඹ භ  උදවු කයරහ ඡ්දද 4,116ක් 

රඵහ දු්දනහ. ඳඬුසනුය ආනගේ ගරු දර්ලන පතඳත් 

භ්දත්රී්තුභහ, භ්දසිරි පීරිස භ්දත්රී්තුභහ භ  උදවු කශහ, ගරු දඹහසිරි 

ජඹගේකය භළිනතුභහගේ ආශීර්හදඹ ඇින. ඒ ආනගඹ්ද භ  

3,641ක් ඡ්දද රළබුණහ. ආන 14ක් ිනගඵන දිසත්රි්ක්කගේ ආන 

4කි්ද එවහ  භභ අඩිඹක්ත් තළබුගේ නළවළ; ගඳෝස යඹක්ත් 

ගළහුගේ නළවළ. ඉිනරි ආන 10්දභ භ  ඡ්දද 1,818ක් රඵහ 

දු්දනහ. භභ ඡ්දද 29,669ක් අයගගන දිසත්රි්ක්කගේ 6ළනි 

සථහනඹ  ඳත් වුණහ. භහ හිතන වළටිඹ  ඒක ගරොකු ජඹග්රාවණඹක්. 

භහ ඉදිරිඳත් ව ඳශමු භවහ භළිනයණගඹ්දභ -ඒ ප්ර ිනපරඹත් එක්ක- 

ඳහර්ලිගපත්දතුගේ භ්දත්රී්යඹකු විධිඹ  භභ අද ගපත ගරු බහ  

ඇවිල්රහ ඉ්දනහ. ගපත ගරු බහගේ ඉ්දනහ නපත තභ්ද ඉදිරිඳත් 

ව ඳශමු භවහ භළිනයණගඹ්දභ ඳහර්ලිගපත්දතු  ආපු, ඒ කිහිඳ 

ගදනකු ඳභණයි. එඹ භහ ඉතහභ ගරුත්ගඹ්ද භතක් කයනහ. ඒ 

ගරහගේ භ  ඳහර්ලිගපත්දතු  එ්දන ඵළරි වුණත් භභ භගේ 

ආනගේ ජනතහ එක්ක දුක ළඳ ගඵදහ ගගන සිටිඹහ.  

ගරු නිගඹෝජා කහයක බහඳිනතුභනි, ඒ හගේභ භතක් 

කය්දන ඕනෆ, ගකොච්චය දක්කපත, ඳක්කපත ිනබුණත් හනහ 

කිඹන එක අලා ඵ. භහ හිත්දග්ද ඒ හනහ භගේ ිළටුඳසි්ද 

සිටිඹහ කිඹරහයි. භභ 2002 දීයි විහව වුගණ්. භගේ බිරි භධුහණි 

ගවහයහ, 2004 උඳත රළබ භගේ ගරොකු පුතහ  ත්මි්ද බහෂික 

ජඹභව, ඒ හගේභ 2006 දී ඉඳදුණු ගඳොඩි පුතහ මිහිත් ගච්තන 

ජඹභව ගපත ගරහගේ ගපත ගළරරිගේ ඉ්දනහ. ගපත තු්ද ගදනහ 

භගේ හනහ කිඹරහ භභ විලසහ කයනහ. ගභොකද, ෆභ 

හර්ථක පුරුඹකුභ ිළටුඳ තභ්දගේ බිරි ව දරු්ද ඉ්දනහ. 

ඒ හනහ ිනබුගණොත් තභයි ඉදිරි ගභනක් ඹ්දන වළකි ්දග්ද. 

භහ එඹ ඉතහභ ඕනෆකමි්ද කිඹහ සිටිනහ.  

ගරු නිගඹෝජා කහයක බහඳිනතුභනි, ගරු දඹහසිරි ජඹගේකය 

භළිනතුභහගේ අසවීභත් එක්ක තභයි භ  ගපත ගරු බහ  එ්දන 

රළබුගණ්. භහ ගපත අසථහගේදී ඒ ගළන භතක් ගනොකගශොත් අඩු 

ඳහඩුක් විධිඹ  දකිනහ. එතුභහ ගත්ත ීන්දදු පතඵ්දධගඹ්ද අිළ 

කනගහටු නහ. ගභොකද, එතුභහ ගඵොගවොභ ශඟි්ද භහ ආශ්රාඹ 

කශහ. එතුභහ ගඵොගවොභ ගවො මිත්රුගඹක්. ඳක්ඹ  ටිනහ 

පතඳතක්. වළඵළයි එතුභහ ගත්ත ීනයණඹත් එක්ක ඒ ගේයභ ගනස 

කය ගත්තහ. එතුභහ  භහ කිේගේ, "අිළ ඳශහත් බහ  ඉල්රමු, 

එක්ත් ජහිනක ඳක්ගඹ්ද" කිඹරහ. ගභොකද, ගපත ගරෝකඹ 

ගනස කශහ නපත ගනස කගශේ, අභිගඹෝග ජඹ ගත්ගත් උඩුගපත 

ඵරහ පීනපු මිනිසු්ද. වළඵළයි එතුභහ ඒ අභිගඹෝගඹ බහය ගත්ගත් 

නළවළ. ඊ  ඩහ ගනස අභිගඹෝගඹක්, ඳවසු අභිගඹෝගඹක් එතුභහ 

බහය ගත්ගත්.  එතුභහ ඒ අභිගඹෝගඹ බහය ගත්තහ නපත තභ්දගේ 

ගද්ලඳහරන ජීවිතගේ ගත්ත ටිනහභ ීන්දදු විධිඹ යි භහ එඹ 

දකි්දග්ද. ඒ ගකගේ ගතත් භහ ද්දනහ, එතුභහගේ ඉරක්කඹ 

වුගණ් කදහ ගවෝ යගට් ඉවශභ තළනක  ඹන එකයි කිඹරහ. ඒක  

ඳවසුභ  ිළ හ ිනබුගණ් එක්ත් ජහිනක ඳක්ගේයි. භහ 

හිත්දග්ද නළවළ එතුභහ  දළ්ද ඉ්දන ිළගර්ද ඒ තත්ත්ඹ උදහ 

ගයි කිඹරහ. නමුත් භහ සුඵ ඳතනහ, එතුභහ  දළ්ද ඉ්දන ිළගර්ද 

ඒ තත්ත්ඹ  ඹ්දන පුළු්ද ්දන කිඹරහ.  

ගරු නිගඹෝජා කහයක බහඳිනතුභනි,  ඒ හගේභ භහ භතක් 

කය්දන ඕනෆ, බි්ගිරිඹ ආනඹ  විලහර ගේඹක් කයපු ගේ.එල්. 

සිරිගේන භළිනතුභහ. වළඵළයි එතුභහ අගප් ආනගේ ඉඳදුණු 

ගකගනකු ගනොගයි. ඒ නිහ බි්ගිරිගේ ඉඳදුණු පුත්රුගඹක් ප්ර ථභ 

තහ  ඳහර්ලිගපත්දතු නිගඹෝජනඹ කිරීභ පතඵ්දධගඹ්ද භහගේ 

ඳත්වීභ ඉිනවහ ගත නහ. ඒ හගේභ නළත තහක් භහ අගප් 

ඳක්ඹ  ගරු කයනහ. ගභොකද, භහ හිත්දග්ද ගපත භ්දත්රී් ධුයඹ 

භ  රළබුගණ් ඳක්ඹ නිහ කිඹරහයි. නලි්ද ඵණ්ඩහය ගකගනකු 

සහධීන ඡ්දදඹ ඉල් හ නපත භනහඳ 1,000ක් ගනීවි; 500ක් 

ගනීවි. වළඵළයි 29,669 ගදගනකු භ  ඡ්දදඹ දු්දග්ද අගප් එක්ත් 

ජහිනක ඳක්ඹ නිහයි. 1947 ඉ්ද ගපත ය  ්ර්ධනඹ කයහ ගගන 

ගිඹ නහඹකඹ්ද විලහර ගණනහක් නිගඹෝජනඹ කයපු අගප් යගට් 

ිනගඵන දළළ්දතභ, තනි ඳක්ඹ න එක්ත් ජහිනක ඳක්ඹ 

නිහයි භ  ගපත ධුයඹ රළබුගණ්. ඒ නිහ භහ විලසහ කයනහ ගපත 

ධුයඹ භ  අයිින ගදඹක් ගනොගයි කිඹහ. ගපත භ්දත්රී් ධුයඹ අයිින 

අගප් ඳක්ඹ යි; අගප් ඳහක්ෂිකඹ්ද යි. එභ නිහ ගපත ඳක්ඹත්, 

ඳහක්ෂිකඹනුත් රැක ගගන ගපත භ්දත්රී් ධුයඹ  ටිනහකභක් රඵහ දීභ 

තභයි භගේ ඵරහගඳොගයොත්තු, ගරු නිගඹෝජා කහයක 

බහඳිනතුභනි. 

 
නිගඹෝජා කහයක බහඳිනතුභහ 
(குழுக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

Hon. Member, please wind up your speech. Your time is 

over.  
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ගරු නලි්ද ඵණ්ඩහය ජඹභව භවතහ 
(ரண்புறகு மொன் தண்டர ஜய)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

ගරු නිගඹෝජා කහයක බහඳිනතුභනි, අද විහද න භහතිකහ 

පතඵ්දධත් භහ චනඹක් කථහ කශයුතුයි.   

ගරු නිගඹෝජා කහයක බහඳිනතුභනි, කිෂි කර්භඹ 

පතඵ්දධගඹ්ද කථහ කයද්දී ගඳොගශෝදනරු වහ අනුයහධපුයඹ 

ඹන දිසත්රි්ක්කර  ඳසු ළඩිගඹ්දභ වී නිසඳහදනඹ කයන 

දිසත්රි්ක්කඹ තභයි ඹම ඳශහගත් අගප් කුරුණෆගර දිසත්රි්ක්කඹ. 

වළඵළයි ගඳොගවොය වනහධහයඹ ගළන කථහ කයන ගකො  කිඹ්දන 

ඕනෆ, අද අගප් දිසත්රි්ක්කගේ ගගොවී්ද  සිද්ධ ගරහ ිනගඵනහ 

ගඳොගවොය ටික ග්දන එක්ගකෝ අනුයහධපුයඹ  ඹ්දන. නළත්නපත 

කිගරෝමී ර් 100ක්, 150ක් දුය ගගරහ ගනත් සථහනර  ඹ්දන. 

ගභොකද, ගඳොගවොය ටික නිසි ගරහ  රළගඵ්දග්ද නළවළ. ඒ 

පතඵ්දධගඹ්ද අඳ කනගහටු නහ. ගභොකද, අිළ ද්දනහ 

ඉිනවහඹ දිවහ ඵළ හභ එක්ත් ජහිනක ඳක්ගේ ඩී.එස. 

ගේනහනහඹක, ඩ් ලි ගේනහනහඹක ඹන භළිනතුභ්දරහ ගපත ය  

්ර්ධනගේ දිලහක  ගගන ගිඹහ කිඹරහ. ගේ.ආර්. ජඹර්ධන 

භළිනතුභහ කිඹ්දග්ද ගපත යගට් දළළ්දතභ හරි කර්භහ්දත ඇින කශ 

නහඹකඹහ. අිළ ද්දනහ කඩිනපත භවළලි ්ර්ධන ාහඳිිනඹ 

ඹ ගත් ගකොත්භගර්ද ඳ ්ද ගත්තහභ භවළලිඹ, වික්ග ෝරිඹහ 

ජරහලඹ, ය්දගදනිගර ජරහලඹ, ය්ද ළගේ ජරහලඹ, භහදුරු ඔඹ 

ජරහලඹ, යත්කි ජරහලඹ, උල්හිටිඹ ජරහලඹ හගේ විලහර හරි 

කර්භහ්දත බිහි කගශේ එක්ත් ජහිනක ඳක් යජඹක් ඹ ගත් 

කිඹරහ. අද යගට් කිෂි කර්භඹ අින්ද ඹපත කිසි ්ර්ධනඹක් 

ිනගඵනහ නපත, වී නිසඳහදනගේ ර්ධනඹක් ිනගඵනහ නපත ඒ 

කඩිනපත භවළලි ්ර්ධන ාහඳිිනඹ ව ඒ වහ භගහමී ඉදි වුණු 

දළළ්දත හරි ්ර්ධන ාහඳිින නිහ තභයි ඒ තත්ත්ඹ උදහ 

වුගණ්. අිළ ඒහ ඉතහභ ආදයගඹ්ද භතක් කය්දන ඕනෆ. 

අගප් නිගඹෝජා ඇභිනතුභහ අද උභහ ඔඹ ාහඳිිනඹ ගළන 

කිේහ. දළදුරු ඔඹ ාහඳිිනඹ ගළන කිේහ. දළදුරු ඔඹ ාහඳිිනඹ අද 

්ර්ධන ාහඳිිනඹක් විධිඹ  කය ගගන ඹනහ. නමුත් උභහ ඔඹ 

ාහඳිිනඹ ඹ ගත් හරි භහර්ග ක්ගේත්රුගේ තභ කිසිභ ඉදි කිරීභක් 

සිදු ගරහ නළවළ. අිළ ද්දනහ ඉයහන ආධහයර ඹපත කිසි ගළ  ක් 

නිහ විදුලි ඵරහගහය ාහඳිිනඹත් ගපත න වි  අඩ ඳණ ගරහ 

ිනගඵන ඵ. ඒ පතඵ්දධ අිළ භතක් කය්දන ඕනෆ. දළදුරු ඔඹ 

ාහඳිිනඹ ගළන කථහ කයන ගකො  කිඹ්දන ඕනෆ, දළදුරු ඔඹ 

ාහඳිිනඹ  වසු වුණු කිෂි කර්භගේ ගඹදුණු අහි්ක ගගොවි 

ජනතහගේ ්දදි ගගවීපත තභ ිළිතගශක  අ්ද ගරහ නළින 

ඵ.  

ඒ ජනතහ  හධහයණඹක් ඉස  කශ යුතුඹ කිඹන කහයණඹ 

ගළනත් භභ ගපත ගරු බහගේ අධහනඹ ගඹොමු කයනහ. ඒ 

පතඵ්දධත් භතක් කයමි්ද, භගේ භ්ගර කථහ කිරීභ  අසථහ 

රඵහ දීභ ිළිතඵ ඔඵතුභහ ත්, ගපත ගරු බහගේ අගනක් සිඹ  

ගදනහ භත්  සතුින්දත ගනහ. ගඵොගවොභ සතුිනයි.  

 
නිගඹෝජා කහයක බහඳිනතුභහ 
(குழுக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

The next speaker is the Hon. W.B.  Ekanayake. Before 

he starts, will an Hon. Member propose the Hon. (Mrs.) 

Sriyani Wijewickrama to take the Chair?  

 
ගරු අජිත් පී. ගඳගර්යහ භවතහ 
(ரண்புறகு அஜறத் பீ. ததரர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

I propose that the Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama 

do now take the Chair. 

ගරු නලි්ද ඵණ්ඩහය ජඹභව භවතහ 
(ரண்புறகு மொன் தண்டர ஜய)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

 
විසි්ද සථිය කයන රදී. 
ஆரரறத்ரர். 

Seconded. 

 
ප්ර ලසනඹ විභන රදි්ද, බහ පතභත විඹ. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்மைக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
අනතුරු නිගඹෝජා කහයක බහඳිනතුභහ මරහනගඹ්ද ඉත් 

වුගඹ්ද, ගරු ශ්රිනඹහනි විගේවික්රRභ භවත්මිඹ මුරහනහරඪ විඹ. 
அன்தறநகு, குழுக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள் 

அக்கறரசணத்றணறன்மை அகனர, ரண்புறகு (றமெற) ஸ்ரீரற 

றரஜறக்கற அர்கள் கனக கறத்ரர்கள். 

Whereupon MR. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES  

left the Chair, and  THE HON. (MRS.) SRIYANI 

WIJEWICKRAMA took the Chair. 

 
 

[අ.බහ. 3.46] 

 
ගරු ඩබ්ලිේ.බී. ඒකනහඹක භවතහ (හරිභහර්ග වහ 
ජරපතඳත්  කශභනහකයණ නිගඹෝජා අභහතාතුභහ) 
(ரண்புறகு டதறள்ம.தற. க்கரக்க - லர்ப்தரசண, லர்ப 

முகரகத்து தறற அகச்சர்) 

(The Hon. W.B. Ekanayake - Deputy Minister of Irrigation 

and Water Resources Management) 

මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රී්තුමිඹනි, ආනඹන වහ අඳනඹන 

(ඳහරන) ඳනත ඹ ගත් ගගන එනු රඵන ගයගුරහසි පතඵ්දධගඹ්ද 

කථහ කය්දන  අසථහ රළබීභ ගළන භභ ්දගතෝ ගනහ.  

විගලේගඹ්දභ  ඳසු ගිඹ කහරගේ අගප් ප්ර ගද්ලර ගගොවි ජනතහ 

ඔවු්දගේ ගගොවිතළ්ද ඵත් ක්රRභහනුකර කය ගගන ගිඹ ඵ කිෂි 

කහර්මික ප්ර ගද්ලඹක ජීත් න පුද්ගරඹ්ද වළටිඹ  අිළ ද්දනහ. 

අද ගපත ගරු බහගේ ගරු භ්දත්රී්තුභ්දරහ ගනොගඹකුත් ප්ර කහල 

කයනහ භභ අවගගන සිටිඹහ. එක කහයණඹක් තභයි ගඳොගවොය.  

මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රී්තුමිඹනි, භභ ගපත අසථහගේ එක 

කහයණඹක් භතක් කය්දන ඕනෆ. ඒ අසථහගේ භභ හිටිගේ ගපත 

ඉදිරි ගඳගශේ අසුනක. 2004 ගර් එක්ත් ජහිනක ඳක් යජගේ 

අහන අඹ ළඹ ගල්ඛනඹ  ඉදිරිඳත් කය්දන ඉසයගරහ, අගප් 

කණ්ඩහඹපත රැසවීගපත දී  එක  අගභළිනයඹහ වළටිඹ  සිටි යනිල් 

වික්රRභසි්ව  භළිනතුභහ  භභ ගඹෝජනහ කශහ, ගඳොගවොය මිර අඩු 

කය්දනඹ කිඹරහ. ගඳොගවොය මිර රුිළඹල් 1,500ක් කශ 

අසථහගේ ඒක අඩු කය ගද්දනඹ කිඹරහ කිේහභ, ඒ අඹ ළඹ 

ගල්ඛනගඹ්ද එතුභහ ගඳොගවොය මිර රුිළඹල් 100කි්ද අඩු කශහ. 

අඹ ළඹ ඉදිරිඳත් කයරහ ඹන ගභ්ද භ  තට්ටුක් දභරහ කිඹහ 

ගගන ගිඹහ "අද නපත ඔඹහ  තුටු ඇින ග්දද" කිඹරහ. භභ ඒ 

ගරහගේ කිේහ "භභ තුටු ග්දග්ද ගඳොගවොය නිකපත 

දු්දගනොත්" කිඹරහ.  ඉින්ද, තමු්දනහ්දගේරහ ඒහ අභතක කයරහ 

කථහ කය්දන එඳහ. ඳසු ගිඹ යජඹ්දලි්ද කිෂිකර්භහ්දතඹ  - 

ගගොවිඹහ - ගේඹක් කගශේ නළවළයි කිඹ්දග්ද නළවළ. අිළ ඩී.එස. 

ගේනහනහඹක භළිනතුභහ  ගරු කයනහ. අදත් ඉඟිනිඹහගර  

ගිඹහභ, එතුභහගේ ිළිතරු දළක්කහභ කඳුළු ළග නහ. ඩ් ලි 

ගේනහනහඹක භළිනතුභහ, ගේ.ආර්. ජඹර්ධන භළිනතුභහ කයපු 

ගද්ල් අිළ කදහත් අභතක කය්දග්ද නළවළ. අගප් අිනගරු 

ජනහධිඳිනතුභහත් එතුභහගේ කථහරදී වළභ ගරහගේභ එතුභ්දරහ 

ගළන භතක් කයනහ. නමුත් කිෂිකර්භහ්දතගඹ්ද ජීත් න 

ගගොවිඹහ  ඔවු්ද නිසඳහදනඹ කයන ගද්ර  ගවො මිරක් 

රළබුගණ් අගප් අිනගරු ජනහධිඳින භහි්දද යහජඳක් භළිනතුභහ 

නිහයි. ඒ 2005්ද ඳසගේයි.  
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ඳහර්ලිගපත්දතු 

භවළලි ාහඳහයගේ වරි අඩක් භගේ ආනගේ ිනගඵනහ. එදහ 

2005 න වි  ජනතහ  ගගඹක ගඳොල් අත්තක් ඵළ ග්දන 

ඵළරියි හිටිගේ. ගඳොල් අත්ගත් ඉය ඹ විතයයි ඉිනරි ගරහ 

ිනබුගණ්. අද අගප් ගපතර  ඹන ගකො  නවීන ඳ්දනගේ නිහ ඉදි 

කයරහ, ඒ ගගල්   යිල් කයරහ, ඒහ  ගනොගඹකුත් ඵඩු බහණ්ඩ 

අය ගගන ගගොවි ජනතහ රසණ  ජීත් ගනහ. ඒ නිහ 

ගභතළනදී  අිනගරු ජනහධිඳිනතුභහ ත්, ආණඩු ත් ගදොස 

කිඹ්දන කිසිභ ගවේතුක් නළවළ. ගභතළන ිනගඵ්දග්ද එක්තයහ 

ඊර්ාහක්. ඊර්ාහක්, ගක්රRෝධඹක්, වයඹක් තභයි ගභතළන 

ිනගඵ්දග්ද. අිළ ද්දනහ, නිතයභ ඵර්දග්ද ආණ්ඩු  ඳවය 

ගව්දන කිඹරහ.  

භවරු කිඹනහ ඒකහධිඳින කිඹරහ. අිළ දළක්කහ, එක්තයහ 

කහරඹක් ගපත යගට් ඒකහධිඳින ක්රRභඹක් ිනබුණ ඵ. එක ඳළත්තකි්ද 

උතුය ව නළ ගඟනහිය. ගභගවේත් ිනබුණහ. ඹම භළිනයණඹ  

ගිහිල්රහ එක්ත් ජහිනක ඳක්ගේ භවය අඹ හිටිගේ ගස උඩ. භ  

භතකයි, අගප් කරුණහගේන ගකොඩිතුක්කු භළිනතුභ්දරහ එගවභ 

හිටිගේ භහ ඔඹ භළද්ගද් කිඹරහ. නමුත් අද ඒ තත්ත්ඹ්ද නළවළ.  

නළ ගඟනහිය භළිනයණගේදී ඡ්දදඹ ඳහවිච්ික කය්දන 

ඡ්දදදහඹකඹහ   ඳශමුළනි වළඳුනුපතඳත නිකුත් කය්දන කිඹරහ, 

වළඳුනුපතඳත  ඉදිරිඳත් කයරහ ඡ්දදඹ ඳහවිච්ික කය්දන කිේගේ 

අිනගරු ජනහධිඳිනතුභහගේ කහරගේයි.   

භ  භතකයි, එදහ භභ ගභොයළ ඡ්දද භධාසථහනඹ කිට්ටු 

හිටි ගේ කිඹරහ. ඡ්දදඹ දභ්දන ඹන අඹ  ඡ්දදඹ දභ්දන රළබුගණ් 

නළින වුණහභ භවය අඹ අඬඅඬහ ගිඹහ. භවය අඹ තභ්දගේ භඟුල් 

ිළ්දතූයඹ ගදක  කඳහ ගගන ගනෝනහගේ කෆල්රයි, භවත්තඹහගේ 

කෆල්රයි අය ගගන ගිහිල්රහ ග්රාහභ ගේක භවත්තඹහ  කිඹරහ 

විනක කයහ ගගන, ප්ර හගද්ශීඹ ගල්කපතතුභහ රහ විනක කයහ 

ගගන  අයගගන ගිහිල්රහ තභයි ඡ්දදඹ දළපතගපත. ඒ හගේ කහරඹක් 

ිනබුගණ්. අද ජනතහ  හර්ථක භළිනයණඹක  මුහුණ ගද්දන 

අසථහ රඵහ දු්දග්ද අිනගරු භහි්දද යහජඳක් ජනහධිඳිනතුභහයි. 

ඒ නිහ ගපත ගරු බහ ිනබුණහ , ගභතළන  ඇවිල්රහ කථහ 

කය්දන අසථහ රළබුණහ  ඒ තුිත්ද අිනගරු ජනහධිඳිනතුභහ 

මුල් කය ගගන එතුභහ  භඩ ගව්දන රළවළසින ග්දන එඳහ.  

එතුභහ තභයි ගපත යගට් ප්ර ජහත්දත්රුහදඹ කිඹන එක ජනතහ  

වරිඹ  වඳු්දරහ දීරහ ප්ර ජහත්දත්රුහදඹ ගරු කයන පුද්ගරගඹකු 

වළටිඹ , නහඹකගඹකු වළටිඹ  ජනතහ  ඕනෆභ ගදඹක් කිඹ්දන 

කය්දන පුළු්ද අසථහ අද රහ දී ිනගඵ්දග්ද. අද ඳත්තය 

ගත්තහභ ඳත්තය කීඹක කහට්ද ිනගඵනහද? ඒහ ඵර්දන. ඒහ 

ඵරරහ කථහ කය්දන ඕනෆ. අඳ දළක්කහ, මී  ඩහ ඒකහධිඳින 

ආණ්ඩු ිනබුණු ඵ. අද ඒකහධිඳිනකභක් නළවළ. ඕනෆභ මිනිගවකු  

ඕනෆභ තළනකදී විගේචනඹ කය්දන පුළු්ද; ගදොස කිඹ්දන 

පුළු්ද. ඕනෆභ ගදඹක් කිඹ්දන පුළු්ද අසථහ ළරසිරහ 

ිනගඵනහ. අගප් ච්දද්රeගේන නි ගඹෝජා ඇභිනතුභහ කිේහ හගේ 

එදහ අඳ ිළ  යටි්ද වල්  ටික එන තුරු තභයි ඵරහගගන හිටිගේ. 

නමුත් අද ඒ තත්ත්ඹ නළවළ. එදහ අගප් ගපතර  භනුසගඹෝ  

මුඳකහයඹ ශඟ  ගිහිල්රහ භල්රත් උසහගගන වහල් ගගගනන 

තුරු ඵරහගගන ඉ්දනහ; නළ එන තුරු ඵරහගගන ඉ්දනහ. ඒ 

ගගනහගේත් මිල්චහට් වහල්. ඒ වහල් ඉේහභ මුළු ගභභ ගයි. අද 

කඩල්ර  ගිඹහභ ඕනෆ තයපත, ඕනෆභ වල් ර්ගඹක් මිර දී 

ග්දන අසථහ ළරසිරහ ිනගඵනහ. ගපතහ ඇසර  දළක දළක 

ගපත බහ  ඇවිල්රහ ගබ්ගල් කිඹ්දන එඳහ. ගපත දසර ගරොකුභ 

ගේදනහ ිනගඵ්දග්ද ගඳොදු යහජා භණ්ඩරගේ මුළු 

පතඵ්දධයි. ඒ මුළු ර්කහගේ ඳත්යි; ඒගක් තනතුයක් 

ජනහධිඳිනතුභහ  රළගඵයි; ඒ නිහ ගකොගවොභ වරි ඒක නළින 

කය්දන ඕනෆ කිඹරහ තභයි ක යුතු කය්දග්ද. එක්තයහ සගේච්ඡහ 

්විධහනඹක ිළරික් භහධා හකච්ඡහක් ිනඹරහ කිඹන ගද්ල් 

ඊගේ භහ දළක්කහ. ඒ ගගොල්ර්ද   ඕනෆ කයරහ ිනගඵනහ, ගපත යගට් 

කිසිභ ප්ර ජහත්දත්රුහදඹක් නළවළ කිඹරහ ගඳ්ද්දන. නනීද්ද 

ිළල්ගල් භළිනනිඹ එන ගකො  වරිඹ  අපතභහයි, තහත්තහයි එන ගකො  

දරු්ද ගක්ශහපත කිඹ්දන ඵරහගගන ඉ්දනහ හගේ ගකො ක් 

ගපත යගට්  ජනහධිඳිනතුභහ  විරුද්ධ ගක්ශහපත කිඹ්දන ඵරහගගන 

ඉ්දනහ.  අයිඹරහ, භල්ලිරහ ගගදය හිටිඹහභ අපතභහයි, තහත්තහයි 

එන  ගකො  ගවෝදයඹ්ද  විරුද්ධ ගක්ශහපත කිඹ්දන ඵරහගගන 

ඉ්දනහ හගේ ගක්ශහපත කිඹ්දන ඵරහගගන ඉ්දනහ. භ  

 හිතුණහ, ගපත මිනිසසු ගපත යගට් උඳ්ද මිනිසු්දද කිඹරහ. ිළ  

ය කි්ද ගභොනහ වරි තනතුයක් අයගගන ගපත ය    කවුරු වරි 

ආහභ ගක්ශහපත කිඹ්දන ඵරහගගන ඉ්දනහ. ගපත ය   ආදයඹ 

කය්දන. ගපත ය  ගඵොගවොභ අභහරුග්ද ගරහ ගත්ගත්. භ  

භතකයි, භහ කුඩහ කහරගේ භගේ අප්ඳච්ික ඇවිල්රහ කිඹනහ, "අද 

අය ඳහගර් තහය දභන ගදභශ භනුසඹහ ඳණ ිළටි්ද අල්රරහ තහය 

ඵළයල් එක  දළපතභහ"ඹ කිඹරහ. ඒ හගේ කහරඹක් ිනබුගණ්. ඒ ඇින 

වුණු යුද්ධඹ තභයි  අවුරුදු ිනවක් අඳ වි්දගද්. ඒ යුද්ධඹ අ්ද 

කයරහ මිනිසු්ද  නිදවගේ ගපත යගට් ඕනෆභ තළනක  ඹ්දන 

පුළු්ද අසථහ රරහ දු්දග්ද අිනගරු ජනහධිඳින භහි්දද 

යහජඳක් භළිනතුභහයි. අඳ වුණත් එක්ත් ජහිනක ඳක්ඹ දහරහ 

එතුභහත් එක්ක එකතු වුගණ් ඒ නිහයි. එදහ අඳ දළක්කහ, 

කළබිිනගගොල්රෆ සිද්ධිගේදී දරුගෝ 26 ගදගනකු භළරුණු වළටි. 

හඹනඹ  ඹද්දී ගඵෝපතඵ ිනඹපු නිහ 86 ගදගනකු භළරුණහ. එයි්ද 

26 ගදගනකුභ දරු ඳළ වු. ඒක දිවහ ඵරහගගන කඳුළු වශපු 

නහඹකගඹකු තභයි අඳ  රළබිරහ ඉ්දග්ද. ඒහ දළකරහ තභයි භහ 

කල්ඳනහ කගශේ භභත් එතුභහත් එක්ක එකතු ගරහ ගපත ය  ගරහ 

ග්දන ගභතුභහ  වගඹෝගඹ ගදනහඹ කිඹරහ. ඒ අනු තභයි අඳ 

එතුභහත් එක්ක එකතු වුගණ්. අද අගප් ගගොවි ජනතහ  ඹපත ඹපත 

අභහරුකපත ිනගඵනහ. අභහරුකපත ිනබුණත් එදහ  ඩහ ගවො 

කහරඹක් අද ගගොවි ජනතහ  රළබිරහ ිනගඵන එක ගළන ගගොවි 

ප්ර ගද්ලඹක ජීත් න ගගොවිගඹකු වළටිඹ  භහ තුටු නහ.  

මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රී්තුමිඹනි,  ගරොකු ලූනු විතයක් 

ගත්ගතොත් ගපත දසර ගරපු ගභ්ද ගකොශ කඳරහ රුිළඹල් 85 , 

රුිළඹල් 90  ගදනහ. ඳසු ගිඹ කහර සීභහගේ අඳ ඵදු ඳනන 

ගකො  ඒක ත් කෆ ගළහුහ භහ දළක්කහ. ඵදු ඳනරහ යගට් ඵඩු මිර 

ඉවශ ඹනහඹ කිඹරහ ගපත ඳහර්ලිගපත්දතු ඇතුගශේ කෆ ගළහුහ. 

අගප් ගගොවි ජනතහ  තභයි අඳ තළනක් ගද්දග්ද. නිසඳහදනඹ 

ළඩි කය්දන පුළු්ද ්දග්ද එතගකො යි. ගගොවිඹහ නිසඳහදනඹ 

කයන කහරඹ  අඳ ිළ  යටි්ද ගපත බහණ්ඩ ගග්දනුහභ 

ගගොවිඹහගේ නිසඳහදනර මිර අඩු ගනහ. ඒක භ ගේ ිනඹහ 

ග්දනත්, ගගොවිඹහ  තළනක් ගද්දනත් තභයි වළභ ගරහගේභ 

ගගොවි නිසඳහදන ගනශන කහරඹ  ිළ  යටි්ද ගගගනන 

බහණ්ඩර  ඵදු ළඩි කය්දග්ද. ඒ නිහ ගපතහ  විරුද්ධ ග්දන 

එඳහ. ගපතහ  වගඹෝගඹ ගද්දන. ගපතකයි අඳ කය්දන ඕනෆ. 

 එගවභ නළින ගභතළන  ඇවිල්රහ ගභොනහ ගභොනහ වරි කිඹරහ 

කෆ ගවරහ ඳත්තයර යි, වළ්දදෆ  රඳහහිනීර යි  ගපතහ දහ 

ග්දනහ  ඩහ යගට් ඹවඳත් ගද්ල් ගනුග්ද කථහ කය්දන. 

ය  ගගනි ඹ්දන උදවු කය්දන. විරුද්ධ ඳක්ඹක් වළටිඹ  වළභ 

දහභ ගපත බහ  ඇවිල්රහ විරුද්ධ ්දග්ද නළින ජනහධිඳිනතුභහ 

ගගනි ඹන ගපත  ළඩ ිළිතගශ  සිඹ භ ගදනහ එක  එකතුගරහ 

වගඹෝගඹ රඵහ ගද්දන. අවුරුදු ිනවක් විපු දුක්ලි්ද නළත 

තහක් ගගොඩ එ්දන නපත අඳ  ිනගඵන එකභ අසථහ තභයි අඳ 

ඔක්ගකොභ එක  එකතු ගරහ ගපත ය  ගගොඩ නඟන එක. එගවභ 

ගගොඩ නඟරහ අවුරුදු 10ක්, 15ක් ඹන ගකො  ඵර්දන. අවුරුදු 4ක් 

හගේ සුළු කහරඹක් තුශ ජනහධිඳිනතුභහ ගපත ය  ්ර්ධනඹ 

කයරහ ිනගඵන දිවහ ආඳස  වළරිරහ ඵර්දන.  

මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රී්තුමිඹනි, භගේ ආනගේ විතයක් 

විදුලිඹ ිනබුගණ් සිඹඹ  45යි. සිඹඹ  97ක් ගපත න ගකො  විදුලිඹ 

625 626 

[ගරු ඩබ්ලිේ.බී. ඒකනහඹක භවතහ] 
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රඵහ දීගපත ක යුතු  භභ අ්ද කයරහ ිනගඵනහ. ඒහ  ඔක්ගකොභ 

අඳ  රළබුගණ් ජනහධිඳිනතුභහගේ ළඩ ිළිතගශ නිහයි; භහි්දද 

ික්දතනඹ නිහයි; "ළභ  විදුලිඹ" කිඹන ළඩ ිළිතගශ ඹ ගත්යි. 

උඳිනසගභ කිඹරහ කිඹ්දග්ද විජඹ යේජුරු්දගේ හි පු අභහතා 

භණ්ඩරගේ ඇභිනයඹහගේ ගභ. එඹ වද්දහ ිළටිය ගභක්. ඹ්දන 

ඵළවළ. ෑර 11.00  විතය ජනහධිඳිනතුභහ  කථහ කයරහ භගග්ද 

ඇහුහ, "ගපත උඳිනසගභ ගකොගවේද ිනගඵ්දග්ද" කිඹරහ. ඳසගේ 

භහ කිේහ, "අවල් තළනි්ද ඹ්දන ඕනෆ"ඹ කිඹරහ. "එගවනපත අිළ 

ගව  ඹමු" කිඹරහ කිේහ.  ඳහුදහ ජඹ ශ්රීල ගඵෝධී්ද ව්දගේ ශඟ 

අ ත් වල් භ්ගරාඹ. ශල්ර ළටි-ළටී ගිගේ. ඒ ඳහගර් ඹ්දන 

ඵළවළ. අිළ එන ගකො  motor graders දභරහ කිගරෝමී ර් 2ක් විතය 

ඳහය වදනහ. රුිළඹල් රක් 7,250ක් විඹදපත කයරහ භහර්ගඹ 

වද්දන දළ්ද ළඩ  ආයපතබ කයරහ ිනගඵනහ.  ගපත න ගකො  

ඳහරභ විතයක් කස කය ිනගඵනහ. එභ ප්ර ගද්ලඹ  විදුලිඹ 

පතපර්ණගඹ්දභ දු්දනහ. භහ ගඳගර්දහ ගිහි්ද අහන විදුලි 

ගඹෝජනහ ක්රRභ ගදක විිත කයරහයි ආගේ. එක විදුලි ගඹෝජනහ 

ක්රRභඹක  රුිළඹල් 1,87,00,000ක් ළඹ වුණහ. අනික් විදුලි 

ගඹෝජනහ ක්රRභඹ  රුිළඹල් 1,98,00,000ක් ළඹ වුණහ. ඳහය  

විතයක් විදුලිඹ ගද්දන රුිළඹල් ගකෝටි 8ක , රුිළඹල් ගකෝටි 

10ක  ආ්දන මුදරක් ළඹ කයරහ ිනගඵනහ. ඒහ ගපතර යි 

කය්දග්ද. ගපතර ඉ්දන අහි්ක මිනිසු්ද යි ඒ ළඩ කය්දග්ද. 

ඒහ දළක-දළක අිළ ගපත බහ  ඇවිල්රහ අතා ප්ර කහල කය්දන 

ඕනෆ නළවළ.  

අද අනුයහධපුයඹ  ගිඹත් අඳ ත්, තමු්දනහ්දගේරහ ත් 

ගඳගනනහ, අද අනුයහධපුයගේ ගභොන තයපත එිතඹක් ගරහ 

ිනගඵනහද කිඹරහ; අද අනුයහධපුයගේ ගභොන තයපත ්ර්ධනඹක් 

ක්රිනඹහත්භක නහද කිඹරහ. එභ නිහ ගපතහ ගවො  ගත්රුපත 

ග්දන; ගත්රුපත ගගන ළඩ කය්දන. ජනහධිඳිනතුභහ ගගන ඹන ගපත 

ළඩ ිළිතගශ තුිත්ද ඇින න ගපත යගට් ්ර්ධනඹ ත අවුරුදු 

10ක් ඹන ගකො  අඳ  ඵර්දන පුළු්ද.  

ගරු කථහනහඹකතුභහත් එක්ක අිළ විඹට්නහභඹ  ගිඹහ. භහ 

ඳහල් ඹන අධිගේදී තභයි දළක්ගක්, විඹට්නහභඹත් ඇගභරිකහත් 

අතය ඳළළින යුද්ධඹ. ගභොන තයපත අභහරුග්දද ඒ යුද්ධඹ 

ජඹග්රාවණඹ කගශේ? අද විඹට්නහභගේ තත්ත්ඹ ගකොගවොභද? වළභ 

මිනිගවක්භ රැකිඹහක් කයනහ. ය  ්ර්ධනඹ කය්දන වළභ 

ගකගනක්භ උදවු කයනහ; වගඹෝගඹ ගදනහ. ඒ තුිත්ද තභයි 

ය ල් ්ර්ධනඹ ්දග්ද.  

අගප් යගට් යුද්ධඹ අහන වුණු දහ  ඳසු දහ ඉරහ අවනහ, 

යුද්ධඹ  විඹදපත කයපු ල්ලි ගකෝ කිඹරහ. ඒ මුදල් එකතු කය 

ගගන තභයි ගපත ්ර්ධන ක යුතු කය්දග්ද. අිළ වමුදහගේ කිසි 

ගකනකු එශරහ නළවළ. සිඹ භ වමුදහ බ ගඹෝ ගේගේ ඉ්දනහ. 

ඒ ගගොල්ර්ද  ළටුප් ගග්දන ඕනෆ. ආඵහධිත අඹ ත් ගග්දන 

ඕනෆ. ඒ සිඹල්රභ ගගහ ගගන තභයි යගට් ශීඝ්රණ ්ර්ධනඹක් 

ගගන ඹ්දග්ද.  

අද ගකොශම නගයඹ දිවහ ඵර්දන. අද ගකොශම නගයඹ 

ගනසභ නගයඹක් ඵ  ඳත් ගමි්ද ඹ්දග්ද. ගපතහ තභයි යගට් 

දියුණු. එගවභ නළතු අඳහඹක් හගේ තඵහ ගගන ඉ්දන ඵළවළ. භහ 

කෆභ  ගිහි්ද එන ගකො  දළනුත් ඵර-ඵරහ ආගේ ගපත 

ඳහර්ලිගපත්දතු ජරගඹ්ද ඹ  ව අසථහගේදී ගත් ිළ්දතූය දිවහ. අද 

එගවභ ජරගඹ්ද ඹ  ගනහද? ඉසය අිළ හි පු භහදිගර 

ප්ර ගද්ල ඹ ජරගඹ්ද ඹ  ගනහ. භහ ෑර 12.00  විතය නි  ගගොඩ 

න වි  ගගඹ ඇතුගශේ තුය බි්දදුක්ත් ිනබුගණ් නළවළ. එිත 

වුණහ  ඳසගේ උගද් ඵරන ගකො  ගගඹ ඇතුගශේ අඩි ගදකවභහයක් 

තුය ිළරිරහ ිනබුණහ. එගවභ ිනබුණු ප්ර ගද්ලගේ අද ගකොඳභණ 

දියුණුක් ිනගඵනහද? ගපතහ ගත්රුපත ග්දන. ගත්රුපත ගගන කථහ 

කය්දන; ළඩ කය්දන. අඳ  කය්දන ිනගඵ්දග්ද ඒකයි.  

ගභතයපත ජනතහක් එක්ක නිදවගේ වළසිගයන, ජනතහ ශඟ  

ඹන, දරු ඳළටිඹ්ද ඳහ ඩහ ගගන හුයතල් කයන නහඹකඹකු  

තමු්දනහ්දගේරහ ගචෝදනහ කයනහ, ඒකහධිඳිනගඹක් කිඹරහ. වළභ 

ගරහගේභ ළරැදි ඳළත්ගත් ඉ්දන එකයි ගරහ ිනගඵ්දග්ද. 

ඒකහධිඳිනඹ්ද තභයි ඒ ඳළත්ගත් ඉ්දග්ද. ඒක ග්ද එක්ත් ජහිනක 

ඳක්ඹ  ගපත තත්ත්ඹ ඇින වුගණ්. එක්ත් ජහිනක ඳක්ඹ  ගපත 

තත්ත්ඹ ඇින වුගණ් ඒ ඒකහධිඳින ක්රRභඹ නිහයි. අගප් 

ජනහධිඳිනතුභහ එගවභ නළවළ. අගඳ්ද කදහත් ප්ර ලසන කය්දග්ද 

නළවළ. "ගපතහ වරි. ගපතහ ළරැදියි. ගපතහ  ගභගව්ද ඳරඹ්ද" 

කිඹරහ කිඹ්දග්ද නළවළ. එතුභහ ද්දනහ, අිළ ජනතහත් එක්ක 

ඉ්දනහඹ කිඹන එක. ඒ කහරගේ එගවභ නළවළ. අිළ ඹපතකිසි 

ගකනකු ඵහ ගත්තත්, ඹපතකිසි ගදඹක් කය්දන ගිඹත් ඒහ ත් 

විරුද්ධ වුණහ. අිළ ඒහ ගවො  දළක්කහ. භහ හි පු ඳක්ඹ නිහ ඒ 

ගළන විගේචනඹ කය්දන භහ කළභළින නළවළ. නමුත් එහි ිනගඵන 

ගද්ල් කිඹ්දන ගිගඹොත් ඒ ඳළත්ගත් ඉ්දන තත් කට්ටිඹ ගපත 

ඳළත්ත  තභයි ගගොඩ ග්දග්ද. ඒ ගළන අිළ ද්දනහ. අිළ ඒහ 

දළන ගගනයි ඒ ඳක්ගඹ්ද අයි්ද වුගණ්. අිළ විලහර භව්දසිඹක් 

අයගගන ආණ්ඩු ඳත් කශහ  ඳසගේ අවුරුදු ගදකක්ත් ආණ්ඩු 

ගගන ඹ්දන ඵළරි වුණහ, ඒකහධිඳින ක්රRභඹ නිහ. තමු්දගේ තනි 

කළභළත්ත  ක යුතු කය්දන ගිගේ. ජනහධිඳිනතුභහ එගවභ 

කය්දග්ද නළවළ. ගභොනහ ගවෝ ප්ර ලසනඹක් ිනගඵනහ නපත අගප් 

භ්දත්රී්රුනුත් එක්ක -අිළත් එක්ක- කථහ කයරහ තභයි ඒ ක යුතු 

වළභ ගදඹභ කය්දන ඵර්දග්ද. එභ නිහයි අිළ අද එතුභහත් එක්ක 

එකතු ගරහ ආදයගඹ්ද, ගගෞයගඹ්ද ළඩ කය්දග්ද. අද අඳ  

කිසි බඹක්, ළකක් නළතු ගපතර  ඹ්දන පුළු්ද; ඕනෆභ 

ගභක  ඹ්දන පුළු්ද. අිළ එතයපත ළඩ ගකො ක් ගපතර කය 

ගගන ඹනහ. වරිඹ  ගඵොය  ඳහයක් ිනබුගණ් නළින ඳහයල් අද 

කහඳට් කයරහ ිනගඵනහ.  

භ  භතකයි, භහ ආණ්ඩු  ආහ  ඳසගේ අගප් මිඹ ගිඹ 

ගජඹයහේ ප්ර නහ්දදුපුල්ගල් හි පු ඇභිනතුභහත් එක්ක භගේ 

ආනගේ ත්දිනරිභගල්  වහ භවවිරච්ිකඹ  ගිඹ ඵ. ඒහ ඉතහභ 

දුසකය ප්ර ගද්ල. ඒ කහරගේ යුද්ධඹ ිනබුණහ. එභ අසථහගේදී අිළ 

විල්ඳත්තු කළගල් භහයිපත ගපතභහනඹක  ගිඹහ. එහි ගිඹහභ මිනිසසු 

කිේගේ, "අඳ  ගන ගභොනත් ඕනෆ නළවළ. අිළ අනුයහධපුය 

නගයඹ  ගිඹහභ, අ්දන ත්දිනරිභගල් මිනිසසු; විරච්ිකගේ මිනිසසු 

කිඹරහ  වුගපත මිනිසසු අඳ  ඇඟිල්ර දික් කයනහ" කිඹරහයි. 

එතයපත දවිලි නහ ගගනයි ගුරු ඳහගර් ඹ්දග්ද. එළනි තත්ත්ඹක් 

ිනබුගණ්. දරු්ද  උගද්  ඵස එගක් නළඟරහ ඳහර  ඹ්දන 

නළවළ. එළනි තත්ත්ඹකයි ඳහය ිනබුගණ්. අගප් ජනහධිඳිනතුභහ  

ිළ්ද සිද්ධ ග්දන දළ්ද ඒ ඳහය පතපර්ණගඹ්දභ කහඳට් කයරහ 

ිනගඵනහ. අද විනහඩි 20කි්ද, විනහඩි 25කි්ද ත්දිනරිභගල් ඉරහ 

අනුයහධපුයඹ  එ්දන පුළු්ද. ගඳොගවොඹක් දක  අනුයහධපුයඹ 

ජඹ ශ්රීල භවහ ගඵෝධී්ද ව්දගේ ශඟ  ්දදනහකරු්ද විලහර 

ප්ර භහණඹක් එනහ. ඒ වහ භහන ිළරික් අද ඒ ප්ර ගද්ලර ත් 

ඹනහ. ගපත තත්ත්ඹ ඇින වුගණ් අගප් ජනහධිඳිනතුභහගේ භහි්දද 

ික්දතන ළඩ ිළිතගශ නිහයි. පුද්ගරඹහ දියුණු කයරහ, ගභ දියුණු 

කයරහ, ප්ර ගද්ලඹ දියුණු කයරහ ය  දියුණු කයන ළඩ ිළිතගශක් 

තභයි ක්රිනඹහත්භක කය්දග්ද. ඒ වහ වගඹෝගඹ ගද්දන. එගවභ  

නළතු ගපතහ  ගදොස කිඹරහ, ගපතහ විනහල කයරහ අගප් 

ජනහධිඳිනතුභහ අල්රරහ විගද්ශිකඹ්ද අත  බහය ගද්දන ඵරහ 

ගගන ඉ්දනහ නපත, අගප් මිනිසු්දභ ශ්රීල වික්රRභ යහජසි්ව 

යේජුරු්ද  කයපු ළග් භයි කය්දන වද්දග්ද. අගප් මිනිසසු 

තභයි  ඒ කහරගේත් අගප් ය  සුද්ද්ද   ලිඹරහ දු්දග්ද; අගප් 

යේජුරුගෝ අල්රහ දු්දග්ද. නළත තහක් ඒ තත්ත්ඹ  ඳත් 

ග්දන   එඳහඹ කිඹහ  භභ ගපත අසථහගේදී භතක් කයනහ.  

අඳ වළභ දහභ ජනහධිඳිනතුභහත් එක්ක ඉ්දනහ. එතුභහ ග්දන  

ීනයණ ගළන අඳ ද්දනහ. එතුභහ කදහත් ජනතහ   විරුද්ධ න 

ීනයණ ග්දග්ද නළින ඵ,   ජනතහ   අඹවඳතක් න ීනයණ 

627 628 
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ග්දග්ද නළින ඵ අඳ ද්දනහ.  වළභ ගරහගේභ ග්දග්ද 

ජනතහ  ඹවඳතක් න ීනයණ. එභ නිහ තභයි යගට් දියුණුක් 

ඇින කය ගගන අඳ  ඉසයව  ඹ්දන   පුළු්ද ගරහ  

ිනගඵ්දග්ද.   

භහ දීර්ඝ ලගඹ්ද කථහ කය්දන  ඵරහගඳොගයොත්තු ්දග්ද 

නළවළ. විගලේගඹ්දභ අගප් කිෂි කර්භහ්දතඹ ගළන අගප් 

අභහතාතුභහ  භතක් කිරීභක් කය්දන   ඕනෆ. අගප් බීජ නිසඳහදන 

ගගොවිඳශල්   ිනගඵනහ.  අඳ අද හුඟක් දුය   බීජ නිසඳහදනඹ  

කය්දග්ද  විලහර මුදරක   විගද්ශීඹ ය  ලි්ද  බීජ ගග්දහ 

ගගනයි. භවඉ ප්ඳල්රභ අගප්  බීජ නිසඳහදන ගගොවිඳශ  

ිනගඵනහ. භගේ දිසත්රි්ක්කගේ ිනබුණු  ගවොභ බීජ නිසඳහදන 

ගගොවි ගඳොශ.  අඳ එඹ දියුණු  කය්දන   ඕනෆ.  ඒක අඹත්  

්දග්ද ඳශහත් බහ  ද, භධාභ ආණ්ඩු  ද කිඹන එක 

ගනොගයි ප්ර ලසනඹ ිනගඵ්දග්ද.  අඳ ගදගගොල්ගරෝභ  එකතු ගරහ 

ඒක දියුණු   කයරහ, අගප්  යගට්  ගගොවි ජනතහ   ගවො බීජ  රඵහ 

ගද්දන  ක යුතු කගශොත්   ගවොයි කිඹහ ගඹෝජනහ කයමි්ද  සිඹ  

ගදනහ භ සතුින්දත ගමි්ද භභ නිවඬ ගනහ. 

 
මරහනහරඪ භ්දත්රී්තුමිඹ 
(கனகரங்கும்  உமைப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ගඵොගවොභ සතුිනයි ගරු නිගඹෝජා  අභහතාතුභනි. ඊශඟ  ගරු 

භහි්දද ඹහඳහ අගබ්ර්ධන  අභහතාතුභහ.  

 
[අ.බහ. 4.01] 

 
ගරු භහි්දද ඹහඳහ අගබ්ර්ධන භවතහ (කිෂිකර්භ 
අභහතාතුභහ) 
(ரண்புறகு யறந் ரப்தர அரதர்ண - கத்தரறல் 

அகச்சர்) 

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena - Minister of 

Agriculture) 

මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රී්තුමිඹනි, ගපත යග ්ද  වල් 

අඳනඹනඹ කිරීභ  සීභහ කයරහ; නතය කයරහ  අගප් යජඹ විසි්ද ඳසු 

ගිඹ ර්ගේ ජනි භහගේ 27දහ  ගළට් ඳත්රුඹක්  නිකුත් කශහ.  

වල් අඳනඹනඹ  කයනහ නපත ඹපත ඹපත සීභහ්ද තුශ  කය්දනඹ 

කිඹහ තභයි ඒ ගළට් ඳත්රුඹ  නිකුත් කගශේ.  ඒක  ගවේතු වුගණ්  ඒ 

න වි  ගරෝක  ආවහය හිඟඹක් ිළිතඵ අ ගඵෝධඹක්  අඳ  රළබී 

ිනබීභයි. අගප්   යග ්ද වල් ිළ  ය  ඹළේහ නපත අඳ  ඒ ගරහ  

නගකො  ගළ   යහශිඹක  මුහුණ ගද්දන සිද්ධ  ගනහ.  එභ 

නිහයි ඒ ගළට් නිගේදනඹ අඳ ඳශ කගශේ. නමුත් අද ඒ ගළට් 

නිගේදනඹ අර්ගු කය්දන ගපත ඳහර්ලිගපත්දතුගේ අනුභළිනඹ රඵහ 

ගළනීභ  වහ තභයි  අඳ ගභතළන රැස වුගණ්.  

මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රී්තුමිඹනි, ගපතක  ගවේතු ඳළවළදිලි 

කය්දන අලායි. අද අගප් ය  වලි්ද සඹ්ගඳෝෂිත වී 

ිනගඵනහ. ගපත  ගභොගවොත නගකො  අගප් යගට් ගභොනභ 

ගගොවිතළනක් ගනොකශත්, තත් අවුරුද්දකුත් භහ තුනක   

වුභනහ කයන ධහනා ර්ග අගප් ය  ඇතුගශේ ිනගඵනහ. වුභනහ 

කයන වල් ඒ තයපත ප්ර භහණඹක් අගප් ය  ඇතුගශේ   ිනගඵනහ. 

ඊශඟ  අඳ  වුභනහ කයන ප්ර භහණඹ ත් ඩහ ඵඩඉරිඟු 

ප්ර භහණඹක් අගප් ය  ඇතුගශේ ිනගඵනහ. අගනක් ගබෝගර  

නිසඳහදනඹ ළඩි කිරීභ වහ ගපත ගභොගවොත නගකො   කිෂිකර්භ 

අභහතාහ්ලගඹ්ද විලහර  ළඩ ිළිතගශක්  කය ගගන ඹනහ.  ගපත,  

අඳ ඹර ක්දනගේ අසළ්දන ගනශමි්ද ඉ්දන ගරහයි.  

ගඳොගශෝදනරු දිසත්රි්ක්කගේ තභ අසනු ගනශ්දන ඳ ්ද 

ගත්ගත් නළවළ. මරහනහරඪ  ගරු භ්දත්රී්තුමිඹනි, අපතඳහගර් 

දිසත්රි්ක්කගේ; ඔඵතුමිඹගේ දිසත්රි්ක්කගේ  දළන  අසළ්දන ගනශහ 

අහන ගේගගන  ඹනහ. ගපත ගභොගවොත නගකො , ගපත ධහනා 

අයගගන අඳ ගඵඩහ කය්දග්ද ගකොගවේද කිඹහ අඳ  ගරොකු 

ගළ  ක් ිනගඵනහ. එක්ත් ජහිනක ඳක්ගේ ක්රිනඹහලිඹ ගළන 

ගරු අජිත් ගඳගර්යහ භ්දත්රී්තුභහ භව ගරොකු  කථහ ක ශහ. වී 

 අගශවි  භණ්ඩරගේ ිනබුණු ගඵඩහර  එක්ත් ජහිනක ඳක්ඹ 

ගභොකද කගශේ කිඹහ  ඔඵතුභහ ද්දනහ ද? අද අඳ  ධහනා ගඵඩහ 

කය්දන තළනක් නළවළ. ගඵඩහ ඔක්ගකොභ විනහල කයරහ. ඒ 

කහරගේ වී අගශවි භණ්ඩරඹ  එගවභ ිළටි්දභ වරහ දහරහ  

ිනබුණහ. ගපත ජනහධිඳිනතුභහ තභයි විලහර මුදල් පතබහයඹක් විඹදපත 

කයරහ වී අගශවි භණ්ඩරඹ නළත හයඹක් ඇින කගශේ. වී ගඵඩහ 

ිනබිච්ච ඒහ එදහ ඇඟ පත කපතවල්ර  දු්දනහ; ගනත් 

වුභනහර  දු්දනහ. භවය   ඒහ අතවළය දහරහ ගිහිල්රහ. භවය 

ඒහගේ වශල් කඩහගගන ළටිරහ. වී ගඵඩහ කය්දන ගනොගයි, 

ඒහ ඇතුගශේ ඵල්ගරකු ත් රගි්දන ඵළවළ,  ගතගභනහ. ඒහ 

ටික ටික වදහ ගගන සීභහහිත ප්ර භහණඹක් තභයි  ගඵඩහ කය්දන  

පුළු්දකභ ිනගඵ්දග්ද.  

මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රී්තුමිඹනි, දළන  ක්දන තුනක   

කලි්ද ගත්ත වී තභ අගප්  ගඵඩහර ිනගඵනහ.  ඒහ ත් 

අවහයර  මි ගන ගදඹක  ග්දන පුළු්දකභක්  නළවළ. ඒහ 

නිකපත දියහඳත් ගරහ. ගපත ගභොගවොගත් වල් ඹපත කිසි ප්ර භහණඹක් 

කුභන ගවෝ ආකහයඹකි්ද අඳනඹනඹ කශ යුතුයි  කිඹන  තළන  

අඳ ඇවිත් ිනගඵනහ. එභ නිහ තභයි ගපත ගළට්  නිගේදනඹ  

ගපතක ගනස කගශේ.  ගරු අජිත් ගඳගර්යහ  භ්දත්රී්තුභනි, ඔඵතුභහ  

භහ කිඹනහ, වල් ගභට්රියක් ග ෝද රක් 3ක් අඳනඹනඹ කගශේ 

නළත්නපත අඳ අභරුගේ ළග නහඹ කිඹහ.   

ඵඩ ඉරිඟු ගභට්රියක් ග ෝද 30,000ක් වහභ අඳනඹනඹ කය්දන 

ිළඹය ගත්ගත් නළත්නපත අඳ අභහරුගේ ළග නහ. තභ ඵඩ 

ඉරිඟු අසළ්දන ගනශ්දන ඳ ්ද ගත්ගත් නළවළ. ඒකයි ගපත 

ගයගුරහසි ගනස කය්දග්ද; ගපත නිගඹෝගඹ්ද  ඉත් කය්දග්ද. 

ගපත ආණ්ඩු  භඩ ගළසීභ, ගපත ආණ්ඩුගේ අඩු ඳහඩු ගඳ්දවීභ, ගපත 

ආණ්ඩු නළින කිරීභ තභයි ඔඵතුභ්දරහගේ ඵරහගඳොගයොත්තු. 

එගවභ කය්දන එඳහ. ගවො ළඩක  ගපත ඹ්දග්ද. ගපත ක යුත්ත  

වගඹෝගඹ ගද්දන. අගප් යටි්ද වල් අඳනඹනඹ කයනහ 

කිඹරහ අඳ කවුරුත් තුටු ග්දන ඕනෆ. ඒක අඳ කහ ත් ගරොකු 

ආඩපතඵයඹක්. අඳ නළග්ද ක   ආවහය එන තුරු ඵරහ ගගන 

හි පු උදවිඹ. ආවහය පුයපු නළ ිළ  යටි්ද එන තුරු ගභගවේ ඵරහ 

ගගන හි පු උදවිඹ. එගවභ හි පු අඹ වහල් ිළ  ය  ඹ්දන කථහ 

කයනහඹ කිේහභ ඒක ජඹග්රාවණඹක් ගනොගයිද? ඒක ආසිඹහගේ 

ආලසචර්ඹඹ ගනොගයිද? ඒක තභයි අගප් අිනගරු ජනහධිඳිනතුභහ 

කගශේ.  

අඳ ගඳොගවොය වනහධහයඹ දු්දනහ. ඔඵතුභහ ඒ ගළනත් කථහ 

කශහ. මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රී්තුමිඹනි, භභ ඒ ගළන කිඹ්දනපත. 

ගඳොගවොය වනහධහයඹ ගපත යජඹ ිනගඵන තුරු ගදනහ. ගපත 

ක්දනගේ භභ  ගඳොගවොය ප්ර භහණඹ අඩු කශ එක ඇත්ත. එගවභ 

අඩු කගශේ ගභොකද? අඳ  ඵයඳතශ ගළ  ක් ිනගඵනහ. අද යජ 

ය  ප්ර ගද්ලගේ දරුණු කුගඩු  ගයෝගඹක් ඳළිනරී ඹනහ. 

මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රී්තුමිඹනි, ඔඵතුමිඹගේ ඳශහගතත් ඒ 

ගයෝගඹ ිනගඵනහ. දළ්ද ගපත කුගඩු ගයෝගඹ ගභොනයහගර ත් 

ඳළිනරිරහ. වපතඵ්දගතො  ත් ඳළිනරිරහ. කළබිිනගගොල්රෆ 

ප්ර ගද්ලගේ විලහර ිළරික  ගපත  ගයෝගඹ වළදිරහ ිනගඵනහ. 

කුරණෆගර ගයෝවගල්  කුගඩු ගයෝීත්ද වහ ගනභ හට්ටුක් 

ිනගඵනහ. ගඳොගශෝදනරු ගයෝවගල් ගනභ හට්ටුක් 

ිනගඵනහ. අනුයහධපුය ගයෝවගල්ත් කුගඩු ගයෝීත්ද වහ 

ගනභ හට්ටුක් ිනගඵනහ. මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රී්තුමිඹනි, 

629 630 

[ගරු ඩබ්ලිේ.බී. ඒකනහඹක භවතහ] 
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ගපත එක ගයෝගිගඹක්ත් පතපර්ණගඹ්ද සු කය්දන ඵළවළ. ඒ 

උදවිඹ කදහ  වරි ඒ ගයෝගගඹ්දභ තභයි මිඹ ඹ්දග්ද. වළඵළයි 

නළින ්දග්ද ඒ පුද්ගරඹහ විතයක් ගනොගයි, ඒ ඳවුගල් අනික් 

කට්ටිඹ ත් ගපත ගයෝගඹ ළශ  ඳිරහ තභයි මිඹ ඹ්දග්ද. ගපත කුගඩු 

ගයෝගිගඹක් නඩත්තු කය්දන යජඹ විඹදපත කයන ගඵගවත් ගේරක 

ටිනහකභ කීඹද ද්දනහද? රුිළඹල් 30,000යි. ඒක ෂහභසිගඹ්ද 

ග්දන කිේහභ තභයි ඒ ගගොල්ර්ද ද්දග්ද ඒගක් ටිනහකභ කීඹද 

කිඹරහ. ගපතහ අිළ කල්ඳනහ කශ යුතු නළද්ද මරහනහරඪ ගරු 

භ්දත්රී්තුමිඹනි? ගඳොගවොයලි්ද තභයි ගපත ප්ර ලසනඹ භතු වුගණ්.  

කිෂි යහඹනික ද්රeා වියි. ගඳොගවොය ඊ ත් ඩහ බඹහනකයි.  

අගප් අජිත් පී. ගඳගර්යහ භ්දත්රී්තුභහත්, භභත් ඉ්දග්ද ගතත් 

කරහඳගේ.  අඳ  සබහ ධර්භගඹ්ද රළබුණු දහඹහදඹක් ිනගඵනහ. 

සබහ ධර්භගඹ්ද රළබුණු ඒ දහඹහදඹ තභයි අඩු ගණග්ද 

අවුරුද්දක  ගදතු්ද ඳහයක් අගප් ප්ර ගද්ලර  ග්තුය ගරන එක. 

ග්තුය ගරරහ අගප් ගඳොගශොගේ ිනගඵන  ගේයභ වි ටික ගවේදිරහ 

ඹනහ. නමුත් ගරු භ්දත්රී්තුභනි, විඹිත කරහඳගේ එගවභ ්දග්ද 

නළවළ. ඒ අඹ  ග්තුය ගර්දග්ද නළවළ. ඒ දභන  ගඳොගවොය 

ගේයභ ගඳොගශොගේ රැ ගනහ. එගවේ අඳ කයපු මීක්ණඹ අනු 

ළගේ තුය බීපු අඹ  ඒ තයපත වහනිඹක් නළවළ. ගභොකද ළගේ තුය 

ඇවිත් ිනගඵ්දග්ද ගකොගවේ ගවෝ ගනත් තළනකි්ද. ිත් තුය බීපු 

අඹ  තභයි ගපත ප්ර ලසනඹ භතු ගරහ ිනගඵ්දග්ද. ිත් තුය බීපු එක 

ගගදය වතය ගදනහ ඉ්දනහ ගපත කුගඩු ගයෝීත්ද.  ිත්ර  

ගකොගවොභද ගපත වි ආගේ? උල්ඳත් ජරඹ බීපු උදවිඹ  ගපත 

ගයෝගඹ නළවළ. භවළලි ග ගේ ජරඹ බීපු උදවිඹ  ගපත ගයෝගඹ 

නළවළ. භවළලි ග  ගේ කිගරෝමී ර් 24ක් එවහයි්ද ජරඹ අයගගන 

තභයි දළ්ද ගඳොගශෝදනරු  ගගනිහි්ද ගද්දග්ද. ගපතක තභයි 

අගප් යජඹ ගගන ඹන ළඩ ිළිතගශ. ඉින්ද ගපත තත්ත්ඹ තුශ 

ගඳොගවොය වනහධහයඹ කිඹරහ අඳ ගපත  වි භව ගඳොගශො  

දභනහද? ඉල්රනහ නපත භභ ඊශඟ ක්දනගේ ගඳොගවොය ළඩි කය 

ගද්දනපත. භ  කභක් නළවළ. වළඵළයි කුගඩු ගයෝගඹ වළදුනහ 

කිඹරහ ගපත ඳහර්ලිගපත්දතු  ඇවිත් ආගඹත් ඔඵතුභ්දරහ කෆ 

ගව්දන එඳහ.  

තමු්දනහ්දගේරහ ගඳොගවොය ගළන කිඹකිඹහ කෆ ගව්දග්ද 

නළින භභ කිඹන ගද් කය්දන. ගපත ඳහර්ලිගපත්දතු ඉසයවහ 

ඳහගර් අඳ කුඹුරු ඹහඹක් කය ිනගඵනහ. ඔඵතුභ්දරහ අද   

ඹන ගභ්ද ඒක ඵරරහ ඹ්දන. ඒ ගහ  කිත්රි්භ ගඳොගවොය 

කඳුශක් දභරහ නළවළ. යහඹනික ගඳොගවොය මිශ්රා කයරහ නළවළ. කිෂි 

යහඹනික ද්රeා ගවරහ නළවළ. ගිහි්ද ඵර්දන, ඒ කුඹුය නයකද 

කිඹරහ. භභ ඹන වළභ ගරහකභ හවනඹ නතය කයරහ ඒ ගද 

ටිකක් ගරහ ඵරහ ගගන ඉරහ ඹ්දග්ද. ඒගක් වහනිඹක් ගරහ 

ිනගඵනහද ඵර්දන.  

ඳසු ගිඹ හයගේ ගඳොගවොය අඩු කශහඹ කිඹරහ භ  ඹර 

ක්දනඹ ඳ ්ද ගනිද්දි ගනොෆගව්දන ඵළ්දනහ මරහනහරඪ ගරු 

භ්දත්රී්තුමිඹනි. ගඳොගවොය අඩු කශහ කිඹරහ විවිධහකහය ගචෝදනහ 

කශහ.  දළ්ද ගිහි්ද ඵර්දන අසළ්දග්ද අඩුක් ගරහ ිනගඵනහද 

කිඹරහ. ගභය ක්දනගේ අසළ්දග්ද අඩුක් ගරහ ිනගඵනහද 

කිඹරහ ගව  අනිද්දහ ඔඵතුභ්දරහ  ගඳග්දවි.  

ඔඵතුභ්දරහ ගභතළන  ඇවිත් කිඹනහ, "අගප් වීර  ගභොකද 

ග්දග්ද?" කිඹරහ වී ටික විකුණහ ග්දන ඵළරි ගගොවිගඹෝ කෆ 

ගවනහ කිඹරහ. එක ඳළත්තක් විතයයි ගභතුභ්දරහ ඵර්දග්ද. 

අගප් ය  ්ර්ධනඹ කය්දන නපත අඳ කවුරුත් එක  ඹ්දන ඕනෆ. 

අඳ ඹපත ඹපත තළ්දරදී ගපත ගනුග්ද ිළඹය ගත්තහ. වී 

ගගොවිතළ්ද කයපු භවය ගගොවී්ද  අඳ කිේහ, තමු්දනහ්දගේරහ 

ගපත ළගර් වී  ගහ කය්දන එඳහ, ගෝඹහ ගඵෝ්ික ්දන කිඹරහ.  

අඳ ඒ අඹ  කිේහ, තමු්දනහ්දගේරහ  ගරොකු ලූනු ්දන 

කිඹරහ. දඹුල්ගල් ගරොකු ලූනු ළව ගගොවී්ද  අද  සිදු ගරහ 

ිනගඵ්දග්ද ගභොකක්ද? ඉිනවහගේ කදහත් නළින මිරක  දළ්ද 

ගරොකු ලූනු විකිගණනහ. භභ ගිඹ ිනගේ එහි ඹනගකො  ගරොකු 

ලූනු කිගරෝක් රුිළඹල් 110යි.  ඒ ගරොකු ලූනු ගනශනගකො භ 

ඇවිල්රහ කිගරෝ රුිළඹල් 110 ගණග්ද අයගගන ඹනහ. ඒ 

ගරොකු ලූනු ගහග්ද ඒ උදවිඹ  විලහර අදහඹභක් රළගඵනහ. ගපත 

අඹ අද ඒ ගළන කථහ කය්දග්ද නළවළ. මරහනහරඪ ගරු 

භ්දත්රී්තුමිඹනි,  ගරොකු ලූනු ගළන ගභොන තයපත උද්ගඝෝණ කශහද 

කිඹරහ ඔඵතුමිඹ ත් භතක ඇින.  ඒහ විකුණ්දන ඵළවළ, මිරදී 

ග්දන ආගේ නළවළ කිඹරහ ඳසු ගිඹ ක්දනගේ ගභතුභ්දරහ අිළ 

ගනොෆගවන විධිඹ  විගේචනඹ කශහ.  ගරොකු ලූනු විකුණහ ග්දන 

ඵළවළ කිඹරහ ඳත්රුලි්ද අඳ  ගනොෆගවන විධිඹ  ගළහුහ. නමුත් 

අද ගිහිල්රහ ඵර්දන, ගභොකක්ද සිදු ගරහ ිනගඵ්දග්ද කිඹරහ. 

ගපත ගභොගවොත නගකො  ගරොකු ලූනු අසළ්දන ගනශනහ; 

ගභොකද ගරහ ිනගඵ්දග්ද කිඹරහ ගිහි්ද ඵර්දන. ගපත ගභොගවොත 

නගකො  ඵඩ ඉරිඟු අසළ්දන ගනශනහ; ගභොකද ගරහ 

ිනගඵ්දග්ද කිඹරහ ගිහි්ද ඵර්දන. ගපත ක්රRභඹ තභයි ගගන 

ඹ්දන  ඕනෆ. අඳ ඵරහගඳොගයොත්තු ්දග්ද වළභ ගදනහභ වී 

ගහ  ගඹොමු කය්දන  ගනොගයි. රහබදහයික ගනත් 

ගහ්ද කය්දන පුළු්ද තළ්දර  ඒ උදවිඹ වය්දන  ඕනෆ; 

ඒ උදවිඹ  ඒක කිඹරහ ගද්දන  ඕනෆ.  

මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රී්තුමිඹනි,  දඹුල්ගල් ලූනු ගහ 

ආයපතබ කයනගකො   එඹ  ගභොන තයපත විගයෝධඹක් ආහද කිඹරහ 

ඔඵතුමිඹත් ද්දනහ ඇින. කවුරුත් ඒ ගහ  පතඵ්දධ ්දන  

ආගේ නළවළ. අක්කය කහරකි්ද තභයි අිළ ඒ ගරොකු ලූනු ගහ 

ඳ ්දගත්ගත්. අද ගවක් ඹහර් 4,000ක් දඹුල්ගල් විතයක් ගහ 

කයනහ. ඒ අිළ කිඹරහ ගනොගයි.  දළ්ද ඒගගොල්ර්දභ බීජ වදහ 

ග්දනහ. බීජ භදියි කිඹරහ ඳසු ගිඹ ක්දනගේ ගරොකු ප්ර ලසනඹක් 

ඇින වුණහ. බීජ කිගරෝ එකක් රුිළඹල් 20,000ක  මිර ඉවශ ගිඹහ. 

එගවභ කිඹරහ ඒ ගළනත් අඳ  ගචෝදනහ කශහ. නමුත් අද ඒ අඹ 

තභ්ද  අලා බීජ තභ්ද විසි්දභ වදහ ග්දනහ. ඒ බීජලි්ද 

ගගොවිතළ්ද කයනහ.  එගවභ ගගොවිතළ්ද කයරහ  ලූනු කිගරෝ 

එකක් රුිළඹල් 110ක  අද එහි අසළ්දන කඳනහ. ඉින්ද ගපතක 

තභයි අඳ  වුභනහ කය්දග්ද. දළ්ද ගරොකු ලූනු ගහ කය්දන 

කවුරුත් වුභනහ නළවළ.   ආණ්ඩු වුභනහත් නළවළ; ආණ්ඩුගේ 

උඳගදස වුභනහත් නළවළ: ආණ්ඩුගේ මුදල් වුභනහත් නළවළ; 

ආණ්ඩුගේ ආධහය වුභනහත් නළවළ.  දළ්ද ඒක සබහගඹ්දභ සිදු 

ගනහ.  

මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රී්තුමිඹනි, දළ්ද ගපත ර්ගේ සි  

අහයඹ  -දඹුල්ගල් හයඹ අ්ද නගකො  වපතඵ්දගතො  හයඹ 

ඳ ්ද ග්දන- වපතඵ්දගතො  ගරොකු ලූනු ගහ කය්දන අිළ ඳ ්ද 

ග්දනහ. මුලි්දභ අිළ ගවක් ඹහර් 25,000ක් ඉරක්ක කයගගන 

තභයි එඹ ආයපතබ කය්දග්ද.  නමුත් ගකොතයපත දුය  අගප් ගගොවී්ද 

එඹ  කළභළින ගයිද කිඹහ අිළ ද්දග්ද නළවළ. ගකොගවොභ වරි අිළ ඒ 

ඉරක්කඹ දිනනහ.  අිළ ඒ හගේ ඉරක්කඹකයි සිටි්දග්ද. ඒ 

ඉරක්කඹ නිහ තභයි අඳ  ගපත ජඹග්රාවණ රඵහ ග්දන  පුළු්ද 

වුගණ්.  

මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රී්තුමිඹනි, 2003 ර්ගේ              

්ඛාහ ගල්ඛන අිළ ගත්ගතොත්, 2003 දී අගප් වී අසළ්දන ගභට්රියක් 

ග ෝද රක් 30යි.  2012 ර්ඹ අහන නගකො  එභ ප්ර භහණඹ 

ගභට්රියක් ග ෝද රක් 40යි. ගපත ර්ගේ දී අිළ ගභට්රියක් ග ෝද 

රක් 43ක් ඵරහගඳොගයොත්තු නහ.  ඒ වී ගහ. ඊශඟ  ඵඩ 

ඉරිඟු ගහ ගත්ගතොත් 2003 දී අගප් අසළ්දන ගභට්රියක් ග ෝද 

20,000යි.  2012 ර්ඹ නගකො  අිළ ගභට්රියක් ග ෝද 2,28,000ක් 

අසළ්දන රඵහගගන ිනගඵනහ.  ගපත ර්ඹ නගකො  ඊ ත් ඩහ 

ළඩියි.  ගපත ්ඛාහ ගල්ඛන අනු 2012 ර්ගේ ගෝඹහ ගඵෝ්ික 

631 632 



ඳහර්ලිගපත්දතු 

අසළ්දන ගභට්රියක් ග ෝද 1612යි. ගපත ජන වහ ්ඛාහ ගල්ඛන 

ගදඳහර්තගපත්දතුග්ද රඵහ ගත් ගතොයතුරුයි. එතළනි්ද රඵහ ගදන 

්ඛාහ ගල්ඛනයි. මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රී්තුමිඹනි, ගපත ගභොගවොත 

නගකො  අිළ ගෝඹහ ගඵෝ්ික ගභට්රියක් ග ෝද 30,000ක් ගහ කය 

ිනගඵනහ. අගප් ඊශඟ ඉරක්කඹ ්දග්ද රඵන ර්ගේ ඹර 

ක්දනඹ අහන නගකො  අගප් ය   අලා ගෝඹහ ගඵෝ්ික 

ප්ර භහණඹ ගහ කය ග්දනයි. අගප් ය   ගෝඹහ ගඵෝ්ික ගභට්රියක් 

ග ෝද 1,50,000ක් අලායි. ඒ ළඩිපුයභ ත් ආවහය වහයි. 

කුකුශ්ද  ක්දන ගද්දන, ඌය්ද  ක්දන ගද්දන, ගඹ්ද  

ක්දන ගද්දන, ඹන ගපත අලාතහ්ද වහ අිළ ගපත  නගකො  

සිඹඹ  100ක්භ ිළ  යටිනුයි ගෝඹහ ගඵෝ්ික ගග්ද්දග්ද. අගප් 

ඉරක්කඹ ිනගඵ්දග්ද රඵන ර්ඹ අහන නගකො  ගපත 

ිළ යටි්ද ගග්දන ප්ර භහණගඹ්ද  සිඹඹ  50ක් අිළ කඳහ දභනහ 

කිඹන එකයි. ඒ ප්ර භහණඹ අගප් යගට් නිසඳහදනඹ කය්දන අගප් 

යගට් ගගොවිඹහ  අසථහ ගදනහ. විලහර ලගඹ්ද ිළ  ය  

ගගොවිඹහ ගඳොගවොත් කය්දන, ිළ  ය  ගගොවිඹහගේ ගගොවිතළන 

හර්ථක කය්දන අගප් යගට් ජනතහගේ මුදල් ග්ද කයන එක 

ගනොගයි අගප් ඵරහගඳොගයොත්තු ්දග්ද. අිළ  වුභනහ 

කය්දග්ද ගපත සිඹ භ මුදල් අගප් යගට් ගගොවිඹහ ගත ඹන විධිඹ  

ක යුතු කය්දනයි.  ඒ නිහ තභයි ගපත ගළට් නිගේදන නිකුත් 

කය්දග්ද. ඒ නිහ තභයි ගපත ඵදු අඹ කය්දග්ද.  

ගපත තහගේ කවුරුත් එශ   ගළන කථහ කය්දග්ද නළවළ. 

ඳසු ගිඹ කහරගේ ිළිළඤසඤහ ටිකක් විසි ගකරුහයි කිඹරහ ඒ දස 

ටිගක් භහ ඉය ගකරුහ මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රී්තුමිඹනි. දළ්ද 

කවුරුත් එශ  ගළන කථහ කය්දග්ද නළවළ.  ඇයි? ඳසු ගිඹ භහ 

වතය ඳව ිනසගේ එශ  ගළන කිසිභ ගකගනක් කථහ කය්දග්ද 

නළවළ. ඒක  ගවේතුක් ිනගඵනහ. ගභොකද, එශ ර   ගවො 

මිරක් රළගඵනහ. ගවො මිර රළගඵන ගකො  කවුරුත් ගභොකුත් 

කිඹ්දග්ද නළවළ. එතගකො  ආණ්ඩු ගනොගයි ඒක කගශේ. 

එතගකො  ඒක ආණ්ඩු ද්දග්දත් නළවළ; කිසි ගකගනක් ද්දග්දත් 

නළවළ. වළඵළයි එශ  මිර ඵළසගොත් ආණ්ඩු ළයදිකහයඹහ; 

කිෂිකර්භ ඇභිනයඹහ ළයදිකහයඹහ. ඔහු තභයි මිර ඵළසසුගේ. 

ගපතක තභයි අඳ  ගරහ ිනගඵන ගවගණ්.  

මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රී්තුමිඹනි, ඳසු ගිඹ භහ වගේභ 

එශ ර  ගවො මිරක් රළබුණහ. කිසිභ ඳත්තයඹක  ඒක කිේගේ 

නළවළ. කිසිභ ගකගනක් ඒ ගළන කථහ කගශේත් නළවළ. ත භහ 

ගදකක් ඹන ගතක් ගපත මිර ිනගඹනහ. රඵන ජනහරි විතය ගන 

ගකො  ගපත මිර ගනස ගනහ. ගපතකයි හභහනා ිළිතගශ. 

ජනහරි, ගඳඵයහරි න ගකො  මිර ගඳෝ ඩක්  ගනස ගයි. 

එතගකො  ආගඹත් ඳත්තයර ලිඹ්දන ඳ ්ද ගනියි. නමුත් කිෂි 

කර්භහ්දතඹ භළෂි්ද එකක් හගේ වළභ ගේරහගේභ කහ ත් 

ඳහරනඹ කය්දන පුළු්ද ගදඹක් ගනොගයි. ඒක  ගද්ලගුණඹ 

ඵරඳහනහ; කහරගුණඹ ඵරඳහනහ; විවිධහකහය ප්ර ලසන එනහ. ඒ 

තුිත්ද තභයි ගපත ගභන ඹ්දග්ද. අද ඳිනන ගද්ලගුණික 

විඳර්ඹහඹ -ගකොයි ආකහයඹ ද ගද්ලගුණඹ ගනස ගරහ 

ිනගඵ්දග්ද කිඹන එක- මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රී්තුමිඹ ද්දනහ. 

ඒක අගප් ය   විතයක් ගනොගයි, ගරෝකඹ භ ඵයඳතශ 

ප්ර ලසනඹක්. ෆභ ගභොගවොතකභ කහ්දතහරීකයණඹ සිද්ධ ගනහ. 

කහ්දතහරීකයණඹ නිහ මුළු ගරෝකගේභ ගහ බිපතලි්ද සිඹඹ  

3ක් අවුරුද්දක  අඩු ගනහ. ඒ එක්කභ ජනගවනඹ ළඩි ගනහ. 

ඒ නිහ තභයි ගරෝක ආවහය ්විධහනඹ කිඹ්දග්ද 2030 න 

ගකො  ඵයඳතශ ආවහය හිඟඹක් ගරෝකගේ ඇින ගනහ; ඒක  

දළ්දභ ක යුතු කය්දන කිඹරහ.  2030 න ගකො  ගරෝකගේ 

ජනගවනඹ බිලිඹන නඹක් ගනහ. ගපත ජනගවනඹ  ක්දන 

ගද්දග්ද ගකොගව්දද? ගපත කහරගුණ විඳර්ඹහඹත්, ඒ හගේභ 

අගනකුත් ඳහරිරික ඵරඳෆපත, යුද්ධ නිහ ගවො  ගගොවිතළ්ද කයපු 

ය ර  අද ගභොකක්ද ගරහ ිනගඵ්දග්ද?    

මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රී්තුමිඹනි, අිළ ද්දනහ ය ක් තභයි 

ඊජිප්තු. ඊජිප්තුගේ නයිල් නිපතනඹ කිඹරහ ඉතහ හයත් 

ප්ර ගද්ලඹක් ිනගඵනහ. අද නයිල් නිපතනඹ  ගරහ ිනගඵ්දග්ද 

ගභොකක්ද? අද නයිල් නිපතනගේ ගගොවිතළ්ද කය්දන පුළු්දද?  

ජීවිතඹ ගනුග්ද මිනිසු්ද භයහ ග්දන තළනක් ඵ  අද එඹ ඳත් 

ගරහ ිනගඵනහ. ගපතහ ඒ ගගොල්ර්ද  විතයක් ගනොගයි අිළ 

සිඹ  ගදනහ භ ඵරඳහනහ. ගපත ගරෝකගේ වළභ විඳර්ඹහඹක්භ 

අිළ සිඹ  ගදනහ භ ඵරඳහනහ.  

මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රී්තුමිඹනි, අද ඉ්දදිඹහගේ ගරොකු ලූනු 

කිගරෝ එකක මිර කීඹද? ඉ්දදිඹ්ද රුිළඹල් 300යි. ඒ කහරගුණ 

විඳර්ඹහඹ නිහයි. කහරගුණ විඳර්ඹහඹ නිහ භවහයහසට්රැ 

ප්ර ගද්ලගේ ලූනු අසළ්දන පතපර්ණගඹ්දභ විනහල වුණහ; ගහ 

කය්දන ඵළරි වුණහ; ගහ කශ ඒහත් අහනගේ විනහල වුණහ. ඒ 

නිහ තභයි අද ඒ යගට් ගරොකු ලූනු මිර ඉවශ ගිහි්ද ිනගඹ්දග්ද. 

ඒ අින්ද අිළ  හනහ්දතයි. ගභොකද, අිළ ගපත යගට් ගරොකු ලූනු 

රහ ිනබුණහ. එගේ රහ ිනබුගණ් නළත්නපත අඳ  ආනඹනඹ 

කය්දන ග්දග්ද ඉ්දදිඹහගනුයි. අඳ  ගද්දන ඉ්දදිඹහගේ ලූනු 

ගගඩිඹක්ත් නළවළ. එගවභ නපත අද අගප් මිනිසු්ද  ගරොකු ලූනු 

ක්දන නළවළ. එගවභ නපත ලූනු නළවළයි කිඹරහ අද අගප් යගට් 

විලහර උද්ගඝෝණඹක්. නමුත් අද අගප් යගට් න ලූනු, අගප් 

ගගොවිඹහ න ලූනු තභයි අද ගපත ගභොගවොත න ගකො  ගපත 

ර්කහගේ සිඹ  ගදනහභ ආවහයඹ  ග්දග්ද. ඒක අඳ  

ආඩපතඵයඹක් ගනොගයිද? ඒක  අිළ තුටු ග්දග්ද නළද්ද? අගප් 

ගගොවිඹහ  කීඹක් වරි ළඩිඹ දු්දනහභ අිළ ඒ ගළන කනගහටු 

ගනහද? ඒක  අිළ තුටු ගනහ. ිළ ය  ගගොවිගඹකු  

ගගනහ  ඩහ අගප් යගට් ගගොවිඹහ  ඹපත කිසි ගණනක් අිළ 

ළඩිගඹ්ද ගගේගොත් අිළ ඒක  තුටු ගනහ. ගපතකයි 

මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රී්තුමිඹනි, අගප් උදවිඹ  අඳ  කිඹ්දන 

ිනගඹ්දග්ද. අද ෆභ නිසඳහදනඹකභ මිර ඉවශ ගිහිල්රහ 

ිනගඵනහ. කිෂිකර්භ නිසඳහදන සිඹල්ගල්භ මිර ඉවශ ගිහිල්රහ 

ිනගඵනහ.  

මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රී්තුමිඹනි, ගභතුභ්දරහ ගඳොගවොය ගළන 

කිඹනහ. ගඳොගවොය ගද්දන පුළු්ද; කිසි ප්ර ලසනඹක් නළවළ. අගප් 

ජනහධිඳිනතුභහ කිඹ්දග්ද, "ගපත ආණ්ඩු ිනගඹන තුරු භභ 

ගඳොගවොය වනහධහයඹ ගනස කය්දග්ද නළවළ" කිඹරහයි. 

වළඵළයි ගපතගක්ද ඇින ගරහ ිනගඹන අතුරු ප්ර ිනපරඹ ගභොකක්ද?  

දළ්ද ගඳොගවොය, ගද්ලඳහරන ප්ර ලසනඹක් කය ගගන ිනගඵනහ. ඳසු 

ගිඹ කහරගේ ඳහය  ඵළවළරහ, උද්ගඝෝණඹ කයරහ, ගඳොගවොය 

ගළන ගරොකු විලහර යුද්ධඹක් කශහ. ඇයි? විරුද්ධ ඳක්ඹ  

ඒගක්දත් ඡ්දද ටිකක් ග්දන පුළු්දද ඵර්දන,  ඒගක්දත් 

ඔවු්ද  ජීත් ්දන පුළු්දද කිඹරහ ඵර්දන. ඒක තභයි ඒ 

ගගොල්ර්ද කගශේ.  

භභ වළභ තළනකදීභ කිඹනහ හගේ ඕනෆභ ඵ  කුණක් 

ඡ්දදඹ  විකුණ්දන පුළු්ද නපත විකුණුහ. ඒකයි ඔවු්දගේ 

ප්ර ිනඳත්ිනඹ. ගපතකයි විරුද්ධ ඳහර්ලසගේ ගරු භ්දත්රී්තුභ්දරහ ගපත 

සථහනගේ ඉගගන කය්දග්ද.  වළඵළයි අද ගපත ගභොගවොගත් බහ 

ගර්බගේ එක් ගකගනක්ත් නළවළ, ගපතක  උත්තයඹක් ගද්දන. 

ගපත ගභොගවොගත් විරුද්ධ ඳහර්ලසගේ කිසි ගකගනක් නළවළ, 

ඉ්දග්ද ආණ්ඩු ඳහර්ලසගේ උදවිඹ විතයයි. විරුද්ධ ඳහර්ලසගේ අඹ 

ග කීභ ඉටු කය්දග්ද ගකොගවොභද කිඹන එක ගපත ගරහගේ බහ 

ගර්බඹ දිවහ ඵළ හභ අඳ  ගඳගනනහ.  

ඒ ගගොල්ර්ද  එිතඹ  ගිහිල්රහ කෆ ගව්දන පුළු්ද; 

උද්ගඝෝණ කය්දන පුළු්ද;  ඹර් පුළුස්දන පුළු්ද. 

එගවභත් නළත්නපත ගභොනහ වරි උද්ගඝෝණඹක් කයරහ මිනිසසු 

කුරප්පු කය්දන  පුළු්ද තළනක් ිනගඵනහ නපත ඔඹ භවත්රු 

එතළන ඉ්දනහ.  එගවභ කයරහ ය  විනහල  කය්දන, යගට් 

633 634 
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අනහගත ගභන  ඵහධහ කය්දන ක යුතු කයනහ. යගට් අනහගතඹ 

ගනුග්ද ජනහධිඳිනතුභහ ගගන ඹන ගපත ළඩ ිළිතගශ 

ගරගවසිගඹ්ද කයන  එකක් ගනොගයි. හුඟක් අභහරුග්ද  ගපත 

ය   ගගනි ඹ්දග්ද. යුද්ධඹ ඉය  වුණු නිහ අගප් යගට් ප්ර ලසන 

ගේයභ ප්ර ලසන ඉයයි; දළ්ද අඳ  ප්ර ලසනඹක් නළවළ  කිඹරහ අිළ 

හිතනහ. නමුත් දළ්ද තභයි අඳ  ප්ර ලසන ිනගඵ්දග්ද.  

ශඟදී නනීද්ද ිළල්ගර ගනෝනහ ගපත ය    එනහ; ගපත ය   

විවිධහකහය විධිගේ අ්දතර්ජහිනක ඵරඳෆපත කයනහ.  අගප් යගට් 

භහන හිමිකපත නළවළ කිඹනහ. ගපත යගට් භහන හිමිකපත නළද්ද?  

කහගේද භහන හිමිකපත නළින ගරහ ිනගඵ්දග්ද? ගපත සිඹල්රභ  

කය්දග්ද  අගප් යගට් ගභන අඩ ඳණ කය්දනයි. ඳහු ගිඹ  කහර 

කහනුගේ අිළ රඵපු ජඹග්රාවණ, අිළ රඵපු දියුණු, යුද්ධඹ 

නත්පු එගක් ප්ර ිනපරඹ ගභොකක්ද කිඹරහ අද ගපත යගට් ඕනෆභ 

තළනක  ගිඹහභ ගඳගනනහ. අද  යගට් වළභ තළනකභ ඳහයල් 

වළගදනහ. යගට් වළභ තළනකභ ්ර්ධන ක යුතු සිද්ධ ගනහ.  

යගට් වළභ තළනකභ  ජනතහගේ අලාතහ්ද ඉටු ගනහ.  

මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රී්තුමිඹනි, ඔඵතුමිඹ  භතක ඇින, 

එක්ත් ජහිනක ඳක් යජඹ කහරගේදී  අඳ  ඳහරභක් ගනොගයි 

ගඵෝක්කුක්ත් වදහ  ග්දන ල්ලි ඉල්රහ ග්දන ඵළරි වුණහ. 

අවුරුදු ගදකක ඒ කහර ඳරිච්ගේදඹ තුශ යගට් එක රයිට් කණුක් 

හිග ේගේ නළවළ.  යුද්ධඹ නිහ ඒ ක යුතු කය්දග්ද නළවළ කිේහ. 

ිණ ආර්ථිකඹ ධන කය්දන ඕනෆඹ කිඹරහ ඒ  කහරගේ ගවො 

ගඹදුභක් ඳහවිච්ික කශහ. ිණ ආර්ථිකඹ ධන කයනහඹ කිේහ. 

එක රයිට් කණුක්  හි ්දන ල්ලි දු්දග්ද නළවළ. ගභක ඳහයක් 

වද්දන ල්ලි රළබුගණ් නළවළ. ගගපත ඳහරක් වද්දන ල්ලි 

රළබුගණ්  නළවළ. එතගකො  කවුරුත් කෆ ගළහුගේ නළවළ. යුද්ධඹක් 

ිනගඵනහ කිඹරහ අිළ නිලසලබ්ද හිටිඹහ. අද ඒ යුද්ධඹ නතය ගරහ. 

අද  ගපත යජඹ ගපත යගට් සිඹ භ ගපතභහනර ඳහයල් වදහ ගගන 

ඹනහ.  ජනහධිඳිනතුභහ  අද උගද්ත් කිේගේ ත අවුරුදු තුනක් ගපත 

ළඩ වන ක්රිනඹහත්භක කය්දන වළකි  වුගණොත් ගපත යගට් ඳහයල් 

සිඹල්රභ වදහ ඉය ගනහ  කිඹන එකයි.  

ගපත ගභොගවොත  ගනගකො  අගප් යගට් ෆභ ඳශහතකභ විලහර 

ජරහලඹක් ඵළගි්ද වදහ ඉය  කය ගගන ඹනහ. කිෂිකර්භ  

ක්ගේත්රුඹ ගළන කථහ  කයන ගපත භවත්රු එක්ගකගනක්ත් ඒ 

ගළන කිේගේ නළවළ.  මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රී්තුමිඹනි, ඔඵතුමිඹ  

නිගඹෝජනඹ කයන ප්ර ගද්ලගේ යමකළ්දඔඹ ජරහලඹ ගපත ශඟදී  

අගප් ජනහධිඳිනතුභහ  විිත කශහ. වපතඵ්දගතො  දිසත්රි්ක්කගේ  

ජරහලඹ  විිත කයරහ,  දළ්ද  ණුගපතගගවය ක්දන ගදකභ ළඩ 

කයනහ. දළදුරුඔඹ ාහඳිිනඹ  ක්රිනඹහත්භක ගනහ.  දළදුරු ඔඹ 

ගළන අය නක භ්දත්රී්තුභහ භතක් කශහ. දළදුරු ඔගඹ්ද කුඩහ ළේ 

400ක් පුය්දන  අිළ දළ්ද ක යුතු කය ගගන ඹනහ. දළදුරුඔඹ 

ාහඳිිනඹ ඹ ගත් කුඩහ ළේ 400ක  ජරඹ ගදනහ. ගපත එක 

ළක් ඹ ගත් අක්කය 100ක  ඩහ ගහ කයනහ.  ගපත ළේ 400 

ිළගයේහභ, එක  ක්දනඹක්  විතයක් ගහ කයන ගපත අක්කය 100 

ක්දන ගදකභ ගහ කගශොත් ත ගකොච්චය  ගරොකු අසළ්දනක්  

රළගඵනහද?  අගප් යගට්  නිසඳහදනඹ ගකොයි තයපත  ළඩි 

ගනහද? අද උභහ ඔඹ ාහඳිිනඹ  ක්රිනඹහත්භක  ගමි්ද ඹනහ. 

නළ ගඟනහිය ඳශහගත්, ත්රි්කුණහභරගේ ඹහ්ද ඔඹ ාහඳිිනඹ  

ක්රිනඹහත්භක ගනහ. ගභොයගවක්දද  ගඹෝජනහ ක්රRභගේ ක යුතු  

දළ්ද අ්ද කය ගගන ඹනහ. ගභොයගවක්දද කිඹ්දග්ද එක්ත් 

ජහිනක ඳක් යජඹ  කහරගේදී  අතවළය දභහ ිනබුණු ගඹෝජනහ 

ක්රRභඹක්. අගප් ජනහධිඳිනතුභහ එහි ක යුතු ආයපතබ කයරහ ත සුළු 

කහරඹකි්ද එහි ක යුතු අ්ද ගනහ. ඒ ගඹෝජනහ ක්රRභඹ 

ආයපතබ කශහභ ගකොගවේ ද ඒ ජරඹ ඹ්දග්ද? ඒ ජරඹ 

ේනිඹහ ත් එවහ  කිලිගනොච්ිකඹ දක්හ ඹනහ.  කිලිගනොච්ිකගේ, 

ඉයණභඩු ළ දක්හ ගපත ජරඹ ගගන ඹනහ.  ගකොයි තයපත බිභක් 

ගතභහගගනද ගපත ජරඹ ඹ්දග්ද? ගකොයි තයපත බිභක් ශ්රීලක කය 

ගගනද ගපත ජරඹ ඹ්දග්ද? ඒ ශ්රීලක ගන ගඳොගශොග්ද රළගඵන  

ප්ර ිනපරඹ ගපත යගට් අිළ කහ ත් රළගඵනහ. දළදුරු ඔගේ ජරගඹ්ද 

ය   ශ්රීලක වුණහභ  ඒ  ප්ර ගඹෝජනඹ රඵ්දග්ද ගපත යගට් ජනතහ. 

ගපතක තභයි  ගපත යගට් ගගන ඹන ්ර්ධන ළඩ ිළිතගශ. ගපතක 

තභයි විඳක්ගේ ගපත භවත්රු්ද  උහුර්දන ඵළරි ගරහ  

ිනගඵ්දග්ද. ගපත ගළන තභයි ගපත උදවිඹ කථහ කය්දග්ද. ගපත ළඩ 

තභයි භළිනයණරදී ගපත ගගොල්ර්ද ඳට්  ගව්දග්ද. ගපත ක යුතු 

දළකරහ තභයි ඒ භවය උදවිඹ අගප් ඳළත්ත  එ්දග්ද. එගවභ 

ආහභ ඒ උදවිඹ  ගචෝදනහ කයනහ.  

ගපත හගේ අසථහරදී තභයි අගප්  යගට් නිසඳහදනඹ ගළන 

අිළ කථහ කය්දන ඕනෆ. මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රී්තුමිඹනි, අිළ  ගපත 

ගභන ඹ්දග්ද ග කීගභ්ද යුතුයි කිඹන එක භභ ගපත 

අසථහගේදී කිඹනහ. ග කීගභ්ද යුතු, විලසහ්දත  

හගේභ ගවො නහඹකත්ඹකි්ද ඇිනයි අිළ ගපත ඉදිරි ගභන 

ඹ්දග්ද.  කිෂිකර්භහ්දතඹ  අලා  කයන, අිළ ඉල්රපු මුදල් 

අගප් ජනහධිඳිනතුභහ කදහත් ත බහගඹකි්දත් අඩු කගශේ 

නළවළ.  වළභ ගරහකභ  අඳ  වුභනහ කයන මුදල් දු්දනහ. 

ඒහගේ හර්ථකත්ඹ තභයි ගපත ිනගඵ්දග්ද. ඒ ළඩ 

ිළිතගගශේ ඉදිරි ගභන තභයි ගපත ඹ්දග්ද. ගපතක  විරුද්ධ තභයි 

ගපත උදවිඹ කථහ කය්දග්ද. අිළ ෆභ නිසඳහදනඹක්භ ළඩි කයරහ 

ිනගඵනහ. ෆභ නිසඳහදනඹකභ මිර ළඩි ගරහ ිනගඵනහ. 

ගගොවිඹහ  රළගඵන ආදහඹභ ළඩි ගරහ ිනගඵනහ. ඔඹ 

අතයතුගර්දී සුළු ප්ර ලසනඹක් ගදකක් භතු වුණහභ ඒක තභයි 

එතුභ්දරහ ඇදරහ ග්දග්ද.   

ඳසු ගිඹ දසර ගෝඹහ ගඵෝ්ිකර ප්ර ලසනඹක් ිනගඵන ඵ 

ගභතුභ්දරහ කිඹනහ ඔඵතුමිඹ ත් ඇගව්දන ඇින.  කිේහ, ''දස 

ඳවගශොග්ද පීදුණහ, ඵහර බීජ දු්දනහ" කිඹරහ. එගවභ ගදඹක් 

ගරහ ිනබුණහ. ඒක ඇත්ත. වළඵළයි අක්කය 52 ක ඳභණයි ඒ 

ප්ර ලසනඹ ිනබුගණ්. පු අක්කය 30,000කි්ද අක්කය 52ක  ඒ 

ප්ර ලසනඹ භතු වුණහ. අක්කය 52ක  තභයි පතපර්ණගඹ්දභ ගපත 

ප්ර ලසනඹ ඵරඳහරහ ිනබුගණ්.  අිළ ගිහිල්රහ ඒ ප්ර ලසනඹ විඳුහ. අිළ 

කිේහ, "අඩු ඳහඩුක් ගරහ ිනගඵනහ, ඒක නළගතයි  කිඹ්දග්ද 

නළවළ" කිඹරහ. භඟුල් ගගදයක් වුණහභ කෆභ අඳගත් ඹන එක 

අව්දන ගදඹක් ගනොගයි. එගවභ ගදඹක් තභයි වුගණ්. ඒ හගේ 

විලහර ළඩ ගකො ක් කයගගන ඹන ගකො  ඹපත කිසි ප්ර භහණඹක් 

අඳගත් ඹනහ. එගවභ අඳගත් ගිහිල්රහ ඹපත කිසි ගළ  ක  අිළ 

මුහුණ දු්දනහ. අිළ ඒක විඳුහ. ගභතුභ්දරහ ඵරහගඳොගයොත්තු 

ග්දග්ද ඒකත් ''යතුඳසර සිද්ධිඹ'' හගේ ඳහය  ගගගන්දනයි. 

නමුත් භභ ගිහිල්රහ කිේහ, "වරි, ඔඹ ගගොල්ර්දගේ අරහබඹ 

ගකොච්චයද, අරහබඹ ගද්දනපත." කිඹරහ. ඒ විධිඹ  අිළ ඒ ප්ර ලසනඹ 

විරහ ඉය ගකරුහ.  ප්ර ලසන ඇින කය්දන තභයි ඒ ගගොල්ර්ද  

ඕනෆ කය්දග්ද.  අක්කය 30,000ක් පු තළන අක්කය 52ක   

ප්ර ලසනඹක් භතු වුණහභ, ඒක භවහ ගරොකු ප්ර ලසනඹක් වළටිඹ  ගපත 

ගගොල්ර්ද ගේනහ, ගපත ගරු බහ . එගවභ ගගනළල්රහ, 

ඒගක්ද යජඹ අඳවසුතහ  ඳත් කය්දන, එගවභත් නළත්නපත අගප් 

ය  අසීරුතහ  ඳත් කය්දන, යගට් නභ කළත කය්දන, යගට් 

කරඵර ඇින කය්දන ඵරනහ. ඒක තභයි එතුභ්දරහගේ 

ඵරහගඳොගයොත්තු.  

මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රී්තුමිඹනි, ගපතක අිළ ඉරක්කඹක් 

ඇතු ඹන ගභනක්. ගපතක අිළ හර්ථක ඹන ගභනක්. ගභච්චය 

කහරඹක් අිළ හර්ථක ගභනක් ආහ. අිළ ඉදිරි ඹ ත් ගපත ගභන ගපත 

ආකහයගඹ්දභ  හර්ථක ඹනහ. ඒ ඹන ගභග්දදී  එන ඕනෆභ 

ඵහධකඹක  අිළ මුහුණ ගදනහ හගේභ, යගට් ජනතහ  ගද්දන 

පුළු්ද ගකො , යගට් ජනතහ  අයිින ගකො  අිළ අඵභල් 

ගර්ණුකි්දත් අඩු කය්දග්ද නළවළ. ඒ හගේභ ගඳොගවොය 

වනහධහයඹ ඒ ආකහයගඹ්දභ අිළ ක්රිනඹහත්භක කයනහ. වළඵළයි 
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ඳහර්ලිගපත්දතු 

කවුරු වරි ගපත ක යුත්ත ගද්ලඳහරනීකයණඹ කය්දන උත්හව 

කයනහ නපත අිළ ඒක  ඉඩ ගද්දග්දත් නළවළ. අලා ප්ර භහණඹ  

අිළ ගඳොගවොය රඵහ ගදනහ. තමු්දනහ්දගේරහ ය  විනහල කය්දන 

ඉඩ ගද්දන එඳහ.  

ගඳොගවොයලි්ද විතයක් ගනොගයි, කුඹුයක් ඳළගව්දග්ද. 

කුඹුයක් ඳළගව්දන තත් ගඵොගවෝ ජහින අලායි. ඒ නිහ තභයි අද 

අිළ ගගොවි ජනතහ දළනුත් කය්දග්ද, ගඳොගවොයලි්ද විතයක් 

ගපත ළග්  කය්දන ඵළවළ, ඊ ත් ඩහ ඹභක් කශ යුතු ිනගඵනහ 

කිඹරහ. ගවොභ උදහවයණඹ තභයි ගපත ඳහර්ලිගපත්දතු ිළටු ඳ  

ග්දන  ිනගඵන කුඹුරු ඹහඹ. මරහනහරඪ භ්දත්රී්තුමිඹනි, 

ඔඵතුමිඹත් ඹන එන ගභ්ද ඵරහගගන ඹ්දන. යහඹනික 

ගඳොගවොය ගඳෝ ඩක්ත් දහරහ නළවළ. ගඵගවත් ගඳෝ ඩක්ත් 

ගවරහ නළවළ. ඒ අසළ්දන නයකද කිඹහ ඵරහගගන ඹ්දන කිඹරහ 

ඉල්රමි්ද භගේ චන සල්ඳඹ වභහය කයනහ. 

 
ප්ර ලසනඹ විභන රදි්ද, බහ පතභත විඹ. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்மைக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 

    
කල්තළබීභ 

எத்றகப்பு 
ADJOURNMENT 

 
ගරු  ෆීලික්ස ගඳගර්යහ භවතහ (භහජ ගේහ අභහතාතුභහ) 
(ரண்புறகு பீமொக்ஸ் ததரர - சமூக ரசககள் அகச்சர்) 

(The Hon. Felix Perera - Minister of Social Services) 

මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රී්තුමිඹනි, "ඳහර්ලිගපත්දතු දළ්ද කල් 

තළබිඹ යුතුඹ"යි භහ ගඹෝජනහ කයනහ. 

 
ප්ර ලසනඹ බහභිමුඛ කයන රදී. 
றணர டுத்றம்தப்ததற்நது. 

Question proposed. 

 
මරහනහරඪ භ්දත්රී්තුමිඹ 
(கனகரங்கும்  உமைப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

බහ කල් තඵන අසථහගේ ගඹෝජනහ, ගරු ජහනක 

ක්කුඹුය භ්දත්රී්තුභහ.  

කරුණහකය එතුභහගේ කථහ  ප්ර ථභ ජහනක ඵණ්ඩහය 

භ්දත්රී්තුභහගේ නභ මරහනඹ වහ ගඹෝජනහ කය්දන. 

 
ගරු භහි්දද ඹහඳහ අගබ්ර්ධන භවතහ 
(ரண்புறகு  யறந் ரப்தர அரதர்ண) 

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena) 

මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රී්තුමිඹනි, "ගරු ජහනක ඵණ්ඩහය 

භ්දත්රී්තුභහ දළ්ද මරහනඹ ගත යුතුඹ"යි භහ ගඹෝජනහ කයනහ. 

 
ප්ර ලසනඹ විභන රදි්ද, බහ පතභත විඹ. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்மைக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
අනතුරු ශ්රිනඹහනි විගේවික්රRභ භවත්මිඹ මරහනගඹ්ද ඉත් 

වුගඹ්ද, ගරු ජහනක ඵණ්ඩහය භවතහ මුරහනහරඪ විඹ. 
அன் தறநகு, ரண்புறகு (றமெற) ஸ்ரீரற றரஜறக்கற 

அர்கள் அக்கறரசணத்றணறன்மை அகனர, ரண்புறகு ஜரணக 

தண்டர   அர்கள்  கனக கறத்ரர்கள். 

Whereupon THE HON. (MRS.) SRIYANI WIJEWICKRAMA left 

the Chair, and  THE HON. JANAKA BANDARA  took the Chair. 

ආඵහධිත වහ ළඩිහිටි ප්ර ජහ  කඩිනපත වන   
னது குகநந்ரரர் ற்மைம் முறரரமெக்கு 

றரம்  
EXPEDITIOUS RELIEF TO DISABLED AND ELDERS 

 
ගරු ජහනක ක්කුඹුය භවතහ 
(ரண்புறகு ஜரணக க்கும்பு) 

(The  Hon. Janaka Wakkumbura) 

මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රී්තුභනි, බහ කල් තඵන 

අසථහගේදී භභ ඳවත ව්ද ගඹෝජනහ ඉදිරිඳත් කයනහ:  

"ආඵහධිත වහ ළඩිහිටිඹ්ද වහ වන ළඳයීභ විවිධ යජගේ ආඹතන 

වයවහ ගපත න වි ද සිදු ගේ. ගපත ආකහයඹ  ඹපත පුද්ගරගඹකු  වන රඵහ 

ගළනීභ  තයභක් දිගු කහරඹක් ගතගේ. එඵළවි්ද භහජ ගේහ අභහතාහ්ලඹ 

භළදිවත් වී ආඵහධිත වහ ළඩිහිටි ප්ර ජහ  කඩිනමි්ද වන රඵහදීගපත 

ළඩ වනක් ක්රිනඹහ  නළ්වීභ සුදුසු ඹළයි ගභභ ගරු බහ  ගඹෝජනහ කයමි." 

මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රී්තුභනි, ගභභ ගඹෝජනහ ගගනහගේ 

අගප් අිනගරු ජනහධිඳිනතුභහගේ "භහි්දද ික්දතන" ළඩ ිළිතගශ 

ඹ ගත්,  ආඵහධිත අඹ ත්, ඒ හගේභ ළඩිහිටි අඹ ත් වන 

යහශිඹක් රඵහ දීභ පතඵ්දධ කරුණු කීඳඹක් ඉදිරිඳත් කය්දනයි.  

එහි නිඹමුහ වළටිඹ  අගප් ගරු ෆීලික්ස ගඳගර්යහ ඇභිනතුභහ 

ඒ ක යුත්ත හර්ථක ඉටු කයනහ. දළ්ද එක ප්ර හගද්ශීඹ ගල්කපත 

ගකොට්ඨහඹක ආඵහධිත අඹ ඳණස ගදනකු  රුිළඹල් 3,000 

ගණග්ද යජගඹ්ද භහඹක  ගගන ඵ අිළ ද්දනහ.  මී  කලි්ද 

එක ප්ර හගද්ශීඹ ගල්කපත ගකොට්ඨහඹක ිනසවතය ගදනකු  ගගේහ. 

ගරු ඇභිනතුභහ භළදිවත් ගරහ දළ්ද ඳණස ගදනකු දක්හ 

ගග්දන ක යුතු කය ිනගඵනහ. එතගකො  එක් ආඵහධිතඹකු  

දක  රුිළඹල් 100ක මුදරක් රළගඵනහ. ඒ නිහ ගභඹ රඵහ 

ගදන වි   සුදුසුභ අඹ ගතෝයහ මී ත් ඩහ ඉක්භනි්ද රඵහ ගද්දන 

ක යුතු කශ යුතුයි. ගභොකද,  ආඵහධිත අඹ ළඩිපුය  ඉ්දනහ නපත 

භවය අඹ  ගපත ළඩ වන ගළන ගනොදළනුත් ග්දන පුළු්ද. 

එගවභ නළත්නපත වරිඹ   ගතොයතුරු ටික ගොඹහ ගනොගළනීභක් ඇින 

ග්දනත් පුළු්ද. එතගකො   සුදුසුභ ගකනහ  ගභඹ රළගඵ්දග්ද 

නළවළ.  එක ප්ර හගද්ශීඹ ගල්කපත ගකොට්ඨහඹක යජගේ නිරධහරි්ද 

යහශිඹක් ඉ්දනහ. ඒ නිහ ඒ සිඹ  ගදනහගග්දභ ගපත ගතොයතුරු 

ඒකයහශී කයගගන,  සුදුසුභ  ිළරි  ගභඹ රඵහ ගද්දන ක යුතු 

කය්දන ඕනෆ.  

මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රී්තුභනි, ඒ හගේභ අවුරුදු 70  ළඩි 

ළඩිහිටිඹ්ද  දළ්ද රුිළඹල් 1,000ක දීභනහක් ගදනහ.  

ගපතගකදිත් භවය අඹ  ඇතුශත් වුගණ් නළවළ. ගභොකද, ඒ අඹ 

දළනගගන හිටිගේ නළවළ.  ඒ නිහ ගපත වළභ ක යුත්තකදීභ ගපත අඹ 

මී ත් ඩහ දළනුත් කයරහ වරිඹ භ ්ඛාහ ගල්ඛන අයගගන 

ක යුතු කශහභ ඒ රඵහ ගදන ගද් වළභ ගකනකු භ රඵහ ගද්දන 

පුළු්දකභක් ඇින ගනහ. ගරු ඇභිනතුභහ ගපත ක යුත්ගත්දී 

ගගොඩක් භව්දසි වුණහ. මී  ඉසය ඒ මුදර ඵළ්කු වයවහ ග්දන 

ගිඹහභ ගළ  ක් ඇින වුණු අසථහගේදී එතුභහ භළදිවත් ගරහ එඹ 

තළඳළල් ක්දගතෝරු වයවහ ග්දන වදරහ දු්දනහ.  ඉසය  ිළ් 

ඳඩිඹ  තළඳළල් ක්දගතෝරුග්ද ග්දන පුළු්දකභක් ිනබුණහ. ගපත 

මුදරත් දළ්ද ඒ විධිඹ   ග්දන  පුළු්ද. 

මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රී්තුභනි,  අවුරුදු 70  ළඩි ළඩිහිටි 

අඹ   රුිළඹල් 1,000ක දීභනහක් රඵහ දීගපතදී, මී   කලි්ද 

භිද්ධිඹ ිනබුණු අඹ  ඒ භිද්ධි වනහධහයඹ  අහිමි වුණහ.  දළ්ද 

ගරු ඇභිනතුභහ චක්රRගල්ඛනඹක් නිකුත් කය ිනගඵනහ, 

භිද්ධිරහභිඹහ  භිද්ධිඹ ිනබිඹදී ඒ රුිළඹල් 1,000ක මුදර රඵහ 

ගද්දනඹ කිඹරහ. ඒක ගඵොගවොභ ගවො ක යුත්තක්. ගභොකද, 

භවය අඹ ගපත ගදගක්ද ළඩිපුය හසිඹක් රළගඵන එක ග්දනයි 

637 638 
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උත්හව කගශේ.  දළ්ද ඒ සිඹ  ගදනහ අඩු ආදහඹපතරහී ්ද වළටිඹ  

රකහ ඒ සිඹ  ගදනහ භ ගපත රුිළඹල් 1,000 මුදර රඵහ ගද්දන 

ගරු ඇභිනතුභහ ක යුතු කය ිනගඵනහ. ඉින්ද ඒ ආකහයඹ  

භිද්ධිඹ ිනගඵන අඹ ත් ගපත වනඹ රඵහ ගද්දන ක යුතු කිරීභ 

ිළිතඵ අිළ තුටු ගනහ.  

මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රී්තුභනි, ඒ හගේභ ළඩිහිටි අඹ  

ළඩිහිටි වළඳුනුපත ඳතක් දු්දනහ. නමුත් ගපත වළඳුනුපත ඳගත් නිඹභ 

ටිනහකභ තභ ගද්දග්ද නළවළ.   ගරු ඇභිනතුභනි, යජගේ 

ගයෝවල්ර නපත ළඩිහිටි වළඳුනුපතඳත අයගගන ඹන අඹ  ගඵගවත් 

ග්දන  ගනභ ගඳෝලිභක් ිනගඵනහ. එතගකො  ඒ ගඳෝලිගපත 

ගිහි්ද ළඩිහිටි අඹ  ගඵගවත් ග්දන පුළු්ද. වළඵළයි, ගඵොගවෝ 

ආඹතනර එගවභ නළවළ. ඵළ්කුර එගවභ ළඩිහිටි අඹත් අගනක් 

අඹගේ ගඳෝලිගපත ඹනහ අිළ දකිනහ. ගකොගවේත් ව්ද කයරහ 

නළවළ, ළඩිහිටි වළඳුනුපත ඳත ිනගඵන අඹ ගභතළනි්ද එ්දන, එගවභ 

නළත්නපත අල් අඹ වමු වුණහභ තභ්දගේ කහර්ඹඹ  කය ගදනහඹ 

කිඹරහ. ළඩිහිටි වළඳුනුපත ඳත ිනබුණත් ඒ අඹත් අය ගඳෝලිගපතභ 

ඹ්දන ඕනෆ. එතගකො  ළඩිහිටි වළඳුනුපතඳත ිනබුණහ කිඹරහ ඒ 

ආඹතනලි්ද ඒ අඹ  වනඹක් රළගඵ්දග්ද නළවළ. ඒ 

ආඹතනර ප්ර ධහනිඹහ ගවො නපත ළඩිහිටිඹ්ද  ළරකීභක් 

කයනහ. කවුරු ගවෝ ඇවිත් අවරහ  ඒ අඹගේ අලා ක යුතු කය 

ගදනහ. ඒ හගේභ ළඩිහිටි වළඳුනුපත ඳගත් ව්ද නහ, ගපත ගපත 

ආඹතනලි්ද ගේහ රඵහ ග්දන පුළු්ද කිඹරහ.  ඒ නිහ යජගේ 

ගවෝ ගඳෞද්ගලික අ්ලගේ  වළභ ආඹතන ප්ර ධහනිඹකුභ දළනුත් කය 

ගවෝ ඒ  වළඳුනුපතඳත  නිඹභ ටිනහකභ ගද්දන ඕනෆ. එගවභ 

දු්දගනොත් තභයි   ඒ දීපු එගක්ද ගවොභ ප්ර ිනපරඹක් ඒ අඹ  රඵහ 

ගද්දන පුළු්දකභ රළගඵ්දග්ද.  ඇතළපත ඵළ්කුර භභ ඉ්දන 

වි භ  ළඩිහිටි අඹත් අගනක් අඹත් ඔක්ගකෝභ එකභ ගඳෝලිගපත 

ඹනහ  දළකරහ ිනගඵනහ.  ඒ අඹ  කිඹරහ ගනත් ළරකිල්රක් ඒ 

සථහනගේ නළවළ. ඒ නිහ අගප් ගරු ඇභිනතුභහ ඒ පතඵ්දධගඹ්ද  

ඉදිරිඹ  ක යුතු කයහවි. තත් කහයණඹක් කිඹ්දන ිනගඵනහ.  

ගරු ඇභිනතුභනි, ආඵහධිත අඹ  ඹභක් ගදන ගකො ,  

උදහවයණඹක් විධිඹ  ගයෝද පුටුක් ළනි ගදඹක් ගදනහ නපත, ඒක 

ඉතහභ කඩිනමි්ද රඵහ ගද්දන ඕනෆ.   

ඔඵතුභහ  කථහ කයරහ කිේ ගභ්දභ ගකොගව්ද ගවෝ ගොඹරහ 

ඒ අලා කයන ක යුත්ත කයනහ. ඒ නිහ අිළ කිඹ්දග්ද ඹපත 

කිසි ගකගනකු ආඵහධිතගඹක් වුණහභ අඩුභ තයමි්ද ඒ ආඵහධඹ 

ඇින ගරහ භක් තුශත් ගයෝද පුටුක් රඵහ ගද්දන  ඕනෆ. ඒ 

ආඵහධඹ සු වුණහ  ඳසු එඹ ගදන එගක්ද ළඩක් නළවළ. එගවභ 

නළත්නපත අත් හරුක් රඵහ ගදනහ නපත එඹත් ක්ණික රඵහ 

ගද්දන  ඕනෆ. අගප් නිරධහරි්ද ශඟ  ගිහි්ද, ඒ ගකොශ ටික පුය 

පුයහ එගවේ ගභගවේ ඹන වි  ඒ භනුාඹහගේ ගරග්  නීඳ  ගරහ. 

භභ ඔඵතුභහ  උදහවයණඹක් කිඹ්දනපත. ගපත ශඟදී අගප් ප්ර ගද්ලගේ 

දුසකය ගභක, කරහන ප්ර ගද්ලගේ ගකගනක් ලරාකර්භඹක් කශහ. 

භභ අගප් ඳශහත් බහගේ භහජ ගේහ අභහතාතුභහ  ඒ ගළන කථහ 

කශහ. එතුභහ කිේහ,  ඒ වහ ඹපත කිසි මුදරක් රඵහ ගද්දන 

පුළු්ද, ඒ පුද්ගරඹහ එ්දන කිඹරහ. ඒ පුද්ගරඹහ අදහශ 

සථහනඹ  ඹළේහ  ඳසු, එතුභහ  forms set එකක් දු්දනහ. ඒ 

භනුාඹහ ඊ  ඳසු දිනභ ප්ර හගද්ශීඹ ගල්කපත කහර්ඹහර  ඇවිල්රහ, 

ග්රාහභ නිරධහරිගේ හර්තහයි, භහජ ගේහ නිරධහරිගේ හර්තහයි, 

ප්ර හගද්ශීඹ ගල්කපතගේ විනකඹයි  සිඹල්රභ රළවළසින කයගගන ඒ 

ලිඹවිලි ටික අදහශ නිරධහරිඹහ  දු්දනහභ, ගපතක ගකොගව්දද 

ගත්ගත් කිඹරහ ඔහු ඇහුහ  . "ගපතක භභ ඊගේ ඇභිනතුභහගේ 

කහර්ඹහරගඹ්ද අය්ද ගිඹහ." කිේහභ, "අද ගකොගවොභද ගපත ටික 

ඔක්ගකොභ පුයහ ගගන ආගේ?" කිඹරහ ඇහුහ  . ඒ නිරධහරිඹහ  

ිනබුගණ් ගපතහ පුයහ ගගන ආ විධිඹ ගොඹ්දන  ගනොගයි, ඒ 

ළග්  කයරහ ගදන එකයි. නමුත් ඒ නිරධහරියඹහ ඒක ඵහය 

ගත්ගත්ත් නළවළ, ඉක්භනි්ද කශහ කිඹරහ. ඒ වහ ිනඹක් 

ගදකක් යසිනඹහදු වුණහ නපත තභයි ඒ නිරධහරිඹහ කිඹ්දග්ද ගපත 

ළග්  වරිඹ  ගකරුණහ කිඹරහ. ඒ භනුාඹහගේ අලාතහ  

ග්රාහභ නිරධහරියඹහ ගහ  ගිහි්ද, අගනක් ආඹතනර  ගිහි්ද ලිඹ 

කිඹවිලි ටික වදහ ගගන ආහ. නමුත් ඒ ක යුත්ගත්දී එගවභයි 

ඔහු  ළරකුගේ. භභ දුයකථනගඹ්ද ඇභිනතුභහ  කථහ කයරහ ගපත 

ගළන කිේහභ, "භ  ගගනළල්රහ ගද්දන භල්ලි, භභ ළග්  කයරහ 

ගද්දනපත" කිඹරහ එතුභහ  කිේහ. එතුභහ ඒ ළග්  කය දු්දනහ. අිළ 

ඒ ගළන තුටු නහ. නමුත් අගප් නිරධහරි්ද එළනි පුද්ගරයි්ද  

රකන ක්රRභඹ ගවො නළවළ. ඒ නිහ අිළ කිඹ්දග්ද ගපතකයි. 

අයණ භනුාගඹක් ිළහි ක් ඳතහගගන ආහභ අිළ කය්දන  

ඕනෆ ද්බහගඹ්ද ඵරරහ ඒ ක යුත්ත කය දීභයි. ගනත් 

ආඹතනර  ඩහ ඉක්භනි්ද ගපත ක යුත්ත කය්දන  ඕනෆ. ගරු 

ෆීලික්ස ගඳගර්යහ ඇභිනතුභහගග්ද භභ ඉල්රහ සිටිනහ, කවුරු්ද 

ගවෝ ඉක්භනි්ද අලා ලිඹ කිඹවිලි සදහනපත කය ගත්තහ නපත අිළ ඒ 

ළග්  ඉක්භනි්ද කයරහ ගද්දන ඕනෆ කිඹරහ. 

මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රී්තුභනි, ඒ හගේභ ගයෝද පුටු 

රඵහදීගපතදී ඹපත ප්ර භහදඹක් ිනගඵනහ. ඇසර  කහච දභන වි  

අදහශ පුද්ගරඹහ  ඳශහත් බහලි්ද කිඹනහ, "කහචඹ අයගගන 

බිර ගගනත් ගද්දන. අිළ ගපතක  ඳසගේ ල්ලි ගද්දනපත." 

කිඹරහ. ඒ ක්රRභඹ ගවොයි. භභ ඔඵතුභහගග්ද ඉල්රනහ, අඳ  

ගකගනකු  වදිසිගේ ගයෝද පුටුක් ගවෝ අත් හරුක් ගද්දන  

ඵළරි නපත ඔහු ඒක ගකොගව්ද ගවෝ අයගගන බිර ගගනළත් දු්දනහභ 

ඒක ප්ර ිනපයණඹ කය්දන  පුළු්ද ළඩ  වනක් වද්දන  

කිඹරහ. එවි  ඒ වනඹ ඉක්භනි්දභ ඒ අඹ  රඵහ ගද්දන  

පුළු්දකභක් රළගඵයි. ඔඵතුභහ භහජ ගේහ ක යුත්ත ගඵොගවොභ 

ගවො  කයන ඇභිනයගඹක්. අිළ ඹභක් කිේහභ ඒ ගද් ජනතහ 

ගනුග්ද ඉස  කයන ඇභිනයගඹක්. අිනගරු 

ජනහධිඳිනතුභහගේ භහි්දද ික්දතන ළඩ ිළිතගශ එක්ක ගපත 

භහජ ගේහ ක යුත්ත ගඵොගවොභ ගවො  ඔඵතුභහ කයගගන 

ඹනහ. ඒ නිහ භභ ඔඵතුභහගග්ද නළත යක් ඉල්රහ සිටි්දග්ද 

ආඵහධිත වහ ළඩිහිටි අඹ  වන රඵහ ගදන වි  ඒහ කඩිනමි්ද 

රඵහ ගද්දන මී  එවහ ගිඹ ළඩ ිළිතගශක් වද්දන කිඹරහයි. ඒ 

හගේභ ඒ අඹ  ඒ වන ඉක්භනි්ද රඵහ ගද්දන කිඹරහ නළත 

යක් ඉල්රහ සිටිමි්ද භහ නිවඬ ගනහ. ගඵොගවොභ සතුිනයි. 

 
මරහනහරඪ භ්දත්රී්තුභහ 
(கனகரங்கும்  உமைப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ගඵොගවොභ සතුිනයි. දළ්ද ගඹෝජනහ සථිය කිරීභ, ගරු 

ගභොවහ්ද ප්රි.ඹදර්ලන ද සිල්හ භ්දත්රී්තුභහ. 

 
ගරු ගභොවහ්ද ප්රි.ඹදර්ලන ද සිල්හ භවතහ 
(ரண்புறகு தரயரன் தறரறர்ண  சறல்ர) 

(The Hon. Mohan Priyadarshana De Silva) 

මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රී්තුභනි, අද ගරු ජහනක ක්කුඹුය 

භ්දත්රී්තුභහ ඉතහභ ගවො, කහගරෝිකත ගඹෝජනහක් ගභභ ගරු 

බහ  ඉදිරිඳත් කශහ. භභ ඒ ගඹෝජනහ සථීය කයනහ.  

ආඵහධිත අඹ  ව ළඩිහිටිඹ්ද  වන ළරසීගපතදී ඒ වන ඩහ 

පරදහයී ආකයඹ , ඩහ ඉක්භනි්ද රඵහ ගද්දන කිඹන ගඹෝජනහ 

තභයි එතුභහ කය්දග්ද. අිළ ද්දනහ භහි්දද ික්දතන ප්ර ිනඳත්ිනඹ 

පුයහ භ ළඩිහිටිඹ්ද  ව ආඵහධිතයි්ද  වන රඵහ දීභ ඉතහ 

ක්රRභත් දක්රහ ිනගඵනහ. ළඩිහිටිඹ්ද "ගජාසඨ පුයළසිඹ්ද" 

කිඹන ගගෞය නහභගඹ්ද වඳු්දරහ ඒ අඹගේ ජීන භට් භ 

ඉතහභ ඉවශ  ගේ්දන  ක යුතු කගශේ අිනගරු ජනහධිඳිනතුභහයි.  

එතළනදි ගපත විඹ බහය දීරහ ිනගඵ්දග්ද ගරු ෆීලික්ස ගඳගර්යහ 

අභහතාතුභහ යි. අගප් යජඹ ගනුග්ද අිනගරු ජනහධිඳිනතුභහ 

ග්දනහ ව ඒ භව්දසිඹ ඩහ පරදහයී ආකහයඹ  ඉතහභ හර්ථක 

ක්රිනඹහත්භක කය්දන  ගරු ෆීලික්ස ගඳ ගර්යහ අභහතාතුභහ ග්දනහ 

ව භව්දසිඹ , උත්හවඹ  අගප් ප්ර ල්හ පුද කය්දන ඕනෆ.  

639 640 



ඳහර්ලිගපත්දතු 

මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රී්තුභනි, අද වළභ ප්ර හගද්ශීඹ ගල්කපත 

ගකොට්ඨහඹක භ ගජාසඨ පුයළසි ්විධහන එකක් ගණග්ද 

ිනගඵන ඵ ඔඵතුභහත් ද්දනහ ඇින. ඳසු ගිඹ කහර සීභහර 

ගජාසඨ පුයළසිඹ්දගේ  ්ත්රික බහර  වබහගි වුණහභ 

අඳ  ගඳනුණහ, ඒ අඹ ගකොඳභණ තුග ්ද ඉ්දනහද කිඹරහ. භභ 

හිතන වළටිඹ  අසථහරදී ඒ අඹ තභ්දගේ ප්ර ලසන අභතක කයරහ, 

තභ්දගේ ඹ අභතක කයරහ, තභ්දගේ ගයෝගහඵහධ අභතක 

කයරහ ඉතහභ ගකිතගදගර්ද කහරඹ ගත කයරහ තභ්දගේ තරුණ 

කහරඹ  නිතළින්දභ එශගමනහ. ඒ හගේ කහර්ඹඹක් කය්දන 

අසථහ රඵහ දීභ පතඵ්දධගඹ්ද ගරු ඇභිනතුභහ ප්ර මුඛ අගප් 

යජඹ  අගප් සතුිනඹ පුද කය්දන ඕනෆ.  

මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රී්තුභනි, ඒ හගේභ අගප් ගරු ජහනක 

ක්කුඹුය භ්දත්රී්තුභහ කිේහ හගේභ ආඵහධිත අඹ ගළන කථහ 

කයන ගකො  භ  භතක වළටිඹ  ගන දහ ප්ර හගද්ශීඹ ගල්කපත 

කහර්ඹහරඹකි්ද ආඵහධිත පුද්ගරයි්ද 34 ගදගනකු  රුිළඹල් 3,000 

ගණග්ද දීභනහක් රළබුණහ. ගරු ඇභිනතුභහ මලික ගරහ දළ්ද 

එක ප්ර හගද්ශීඹ ගල්කපත කහර්ඹහරඹකි්ද එගර දීභනහ රඵහ ගදන 

පුද්ගරයි්ද ප්ර භහණඹ 50 දක්හ ළඩි කයරහ ිනගඵනහ. ගරු 

ඇභිනතුභනි, භභ ඔඵතුභහගග්ද ගඵොගවොභ ගගෞයගඹ්ද තත් 

ඉල්සිභක් කයනහ. භභ ගපත ඉල්සිභ උඳගද්ලක කහයක බහගේදීත් 

ඉදිරිඳත් කයරහ ිනගඵනහ. ප්ර හගද්ශීඹ ගල්කපත කහර්ඹහරලි්ද රඵහ 

ගදන ගපත ගණන නිලසිකත කිරීගපතදී ඹපත ඹපත තළ්දර 

අහධහයණකපත සිද්ධ ගරහ ිනගඵනහ. උදහවයණඹක් වළටිඹ  භභ 

නිගඹෝජනඹ කයන යත්ගභ ආනගේ ිනගඵ්දග්ද එක ප්ර හගද්ශීඹ 

ගල්කපත කහර්ඹහරඹයි. ඒ ප්ර හගද්ශීඹ ගල්කපත කහර්ඹහරඹ  ග්රාහභ 

නිරධහරි පත 97ක් ිනගඵනහ. එතගකො  ඒ ග්රාහභ නිරධහරි පත 

97්ද ගපත දීභනහ වපතඵ ්දග්ද පුද්ගරයි්ද 50ක යි. අගනක් 

ඳළත්ගත්ද දළ්ද ගගෝනහිළනුර ප්ර හගද්ශීඹ ගල්කපත ගකොට්ඨහඹ  

ිනගඵ්දග්ද ග්රාහභ නිරධහරි පත 20යි. එතගකො  ගරු ඇභිනතුභනි, 

ග්රාහභ නිරධහරි පත 20 ත් වපතඵ ්දග්ද 50යි, නමුත් ග්රාහභ 

නිරධහරි පත 97 ත් 50ක් වපතඵ නහ. භභ ගපතක කිඹ්දග්ද 

ඔඵතුභහ කයන ඒ කහර්ඹඹ භදක් ගවෝ රඝු කයරහ කථහ කය්දන 

ගනොගයි, ගරු ඇභිනතුභනි. ඔඵතුභහගග්ද භභ ඉල්සිභක් 

කයනහ, ගපත කහයණඹ අිනගරු ජනහධිඳිනතුභහගේ අධහනඹ  

ගඹොමු කය්දන කිඹරහ. ප්ර හගද්ශීඹ ගල්කපත ගකොට්ඨහර  

හගප්ක් ආඵහධිත අඹ  ඒ වනඹ රඵහ ගද්දන පුළු්ද නපත 

ඉතහ ළදගත්. ගරු ඇභිනතුභනි, ගභොකද භවය අසථහර 

යජගඹ්ද රළගඵන ඒ මුදලි්ද තභයි එභ ආඵහධිත ඳවුර ජීත් 

්දග්ද කිඹරහ අිළ ද්දනහ.  

ගන කිසිභ යජඹක් ගනොකයපු ආකහයඹ  ගරු ඇභිනතුභහ 

මලික ගරහ අද අගප් භහජ ගේහ අභහතාහ්ලගඹ්ද ආඵහධිත 

අඹ  නිහ තනහ දීගපත ළඩ ිළිතගශක් ක්රිනඹහත්භක කයනහ. භ  

භතක වළටිඹ  ගරු ඇභිනතුභනි, ඳසු ගිඹ අවුරුද්ගද් භගේ 

ආනගේ ඳභණක් ඒ ආකහයඹ  නිහ 25ක  ළඩිඹ ඔඵතුභහ  

ිළ්ද සිද්ධ ්දන අිළ වළදුහ. ඒ ගළන ඔඵතුභහ  සතුින්දත ්දන 

ඕනෆ. ඒ විධිඹ  ඵරන ගකො  අිනවිලහර ළඩ ගකො ක් අගප් 

යජගඹ්ද ගකරිරහ ිනගඵනහ. නමුත් ගරු ඇභිනතුභනි, අගප් ගරු 

භ්දත්රී්තුභහ කිේහ හගේභ ගපත ළඩ ිළිතගශ ක්රිනඹහත්භක කිරීගපතදී 

ඒ නිරධහරි්දගග්ද වගඹෝගඹ රළගඵ්දග්ද නළත්නපත භවජන 

නිගඹෝජිතගඹෝ වළටිඹ  අඳ  ඕනෆකභ ිනබුණහ  ඳභණක් භදි. 

අිනභවත් නිරධහරි ිළරික් ගපත ළඩ ිළිතගශ  වහඹ රඵහ ගදන 

ගකො  නිරධහරි්ද අතගශොසක් ගපත ළඩ ක යුත්ත  වහඹ රඵහ 

ගද්දග්ද නළවළ. ඒ නිහ අගප් ගරු භ්දත්රී්තුභහ කිේහ හගේභ 

ජනතහගේ දුක ද්දනහ; ජනතහගේ වළඟීපත ිළිතඵ ළ හීභක් 

ිනගඵන නිරධහරි්ද ගකො ක් ගපත ළඩ ක යුතුරදී ඳත් කයරහ 

ඔඵතුභහ ගගන ඹ්දනහ ව ළඩ ිළිතගශ තත් විධිභත් කය්දන 

කිඹන ඉල්සිභ ඉතහභ ගගෞයගඹ්ද කයමි්ද, ගපත කහගරෝිකත 

ගඹෝජනහ ඉදිරිඳත් කිරීභ පතඵ්දධගඹ්ද නළත තහක් ගරු 

ජහනක ක්කුඹුය භ්දත්රී්තුභහ  භභ සතුින්දත ගනහ.  

මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රී්තුභනි, ඒ හගේභ අිනගරු 

ජනහධිඳිනතුභහගේ ළඩ ිළිතගශ ඉදිරිඹ  රැගගන ගිහිල්රහ 

ලක්ිනභක් ර්කහක් බිහි කය්දන අලා කයන ලක්ිනඹ රඵහ දීභ 

පතඵ්දධගඹ්ද ගරු ෆීලික්ස ගඳගර්යහ ඇභිනතුභහ  ව එතුභහගේ 

අභහතාහ්ලගේ සිඹ භ නිරධහරි්ද  භභ සතුින්දත නහ. 

ගඵොගවොභ සතුිනයි. 

 
මරහනහරඪ භ්දත්රී්තුභහ 
(கனகரங்கும்  உமைப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ගඵොගවොභ සතුිනයි. මීශඟ  ගරු අජිත් පී. ගඳගර්යහ භ්දත්රී්තුභහ. 

 
ගරු අජිත් පී. ගඳගර්යහ භවතහ 
(ரண்புறகு அஜறத் பீ. ததரர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රී්තුභනි, භහජ ගේහ අභහතාතුභහ 

ඳක්, ඳහ , ගේදඹක් ඵර්දග්ද නළින ජනතහ  අලා ෆභ 

වි භ උදේ උඳකහය කයනහ. ජනතහ ප්ර ලසනඹක් එතුභහගේ 

අධහනඹ  ගඹොමු කගශොත්, ඒ ිළිතඵ ක්ණික වහ 

ප්ර හගඹෝගික දක්න ප්ර ිනචහය ිළිතඵ එතුභහ  භභ ඳශමු 

සතුින්දත නහ. 

ඒ ක යුතු ළඩිදුය ත් හර්ථක ගේහ කිඹහ භහ ප්ර හර්ථනහ 

කයනහ. ඒ හගේභ ගරු ජහනක ක්කුඹුය භ්දත්රී්තුභහගේ බහ 

කල් තළබීගපත ගඹෝජනහ ඉතහභ කහගරෝිකත ග්දග්ද, ගභභ 

ක්ගේත්රුඹ ිළිතඵ ඉතහ ළදගත් ප්ර ලසන කිහිඳඹක් ගරු 

අභහතාතුභහගේ ව ඳහර්ලිගපත්දතුගේ අධහනඹ  රක් කය්දන 

භ  අසථහ ළ රගන නියි. 

ගරු අභහතාතුභනි, මී  ය 10ක  ඩහ ළඩි කහරඹක  

ගඳය අගප් යගට් ඉතහ ටිනහ නීිනඹක් පතභත කශහ, "ළඩිහිටි 

තළනළත්ත්දගේ අයිිනහසිකපත ආයක්හ කිරීගපත ඳනත" ඹනුග්ද. 

එභ නීිනගේ ඉතහභ ළදගත් ප්ර ිනඳහදනඹක් ිනගඵනහ. ඒ 

ප්ර ිනඳහදනඹ තභයි, ළඩිහිටි තළනළත්ගතකු  තභ්දගේ 

දරු්දගග්ද නඩත්තු රඵහ ගළනීභ  අයිිනහසිකභක් රඵහ දීරහ, 

එභ අයිිනහසිකභ ක්රිනඹහත්භක කිරීභ වහ ළඩිහිටි ඉල්සිපත 

භණ්ඩරඹ නමි්ද ආඹතනඹක් ගගොඩනළඟීභ. අධිකයණඹක් තුශ 

ගදභේිළඹ්ද ව දරු්ද නීිනභඹ අයගරඹක නියත වීගභ්ද ඇින 

න ප්ර හගඹෝගික ප්ර ලසන, ඉ්ද ඳසු සිදු න එකිගනකහ  මුහුණ 

ගද්දන ඵළරිකභ ව උහවි ගගන ගිඹහ කිඹන වළඟීභ තුශ 

ඔවු්දගේ ඥහින ඵතහ දහකහලික අ්ද ග්දන ිනගඵන 

ඉඩකඩ ගළන රකරහ අධිකයණගඹ්ද ඳරිඵහහිය තභ්දගේ 

ගදභේිළඹ්ද  ගනොරකන දරු්දගග්ද නඩත්තු රඵහ ගළනීභ 

වහ තභයි ගපත ක්රිනඹහදහභඹ ආයපතබ කගශේ. ගපත ප්ර ිනඳත්ිනඹ 

ඉතහභත්භ නිළයදි ප්ර ිනඳත්ිනඹක් ගරු ඇභිනතුභනි. මරහනහරඪ 

ගරු භ්දත්රී්තුභනි, ගරු භගවේසත්රුහත්යගඹකු වළටිඹ  අත් දළකීපත 

රඵපු නිහ ඔඵතුභහ ද්දනහ, අහනහක  ගපත ළඩිහිටි ඉල්සිපත 

භණ්ඩරඹ සීභහ ගරහ ිනගඵ්දග්ද ගකොශම  ඳභණයි කිඹහ. භහ 

ගකොශම  ආ්දන ක තය දිසත්රි්ක්කගේ සිටිඹත් අයණ වුණු 

අපතභහ  තහත්තහ  ගකොශම කිඹ්දග්දත් භවහ දුයක්. එතළනි්ද 

එවහ  යගට් ගනත් ඕනෆභ තළනක ඉ්දන ගකගනකු , 

විගලේගඹ්දභ ගකොශම දිසත්රි්ක්කගේ වුණත් අවිසහගේල්ගල් 

ගකගනකු  ගකොශම  එ්දන ඵණ්ඩහයගභ ඉ්දන අඳ  ඩහ 

දුසකයයි. ඒ නිහ ළඩිහිටිඹ්ද  දරු්දගග්ද නඩත්තු රඵහ ගළනීභ 

වහ ිළහිටුහ ිනගඵන ළඩිහිටි ඉල්සිපත භණ්ඩරඹ අභ ලගඹ්ද 

එක් ඳරිඳහරන දිසත්රි්ක්කඹක  එකක් ඵළගි්ද ිළහිටු්දන. භභ 
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ඔඵතුභහ  කිඹ්දග්ද නළවළ, ආයපතබක ගභොගවොගත් ප්ර හගද්ශීඹ 

ගල්කපත ගකොට්ඨහ භට් භ  ඹ්දන කිඹරහ. ඒක ප්ර හගඹෝගික 

නළවළ. ඒ හගේභ ිනගේ ෆභ දිනකභ රැස ග්දනත් එඳහ. 

ිනඹක  එක දක් රැස ග්දන. එතගකො  ද පුයහ ළඩ 

කයරහ ඒ ක යුතු අ්ද කය්දන පුළු්ද. එතගකො  ඒ වහ 

ඳත් කයන භණ්ඩරඹ  දිසත්රි්ක්ක කිහිඳඹක් ආයණඹ කය්දනත් 

පුළු්ද. ඒ හගේභ ළඩිහිටි ඉල්සිපත භණ්ඩරඹ ිළිතඵ, ඒ 

අයිිනහසිකභ ිළිතඵ භහජඹ මී  ඩහ දළනුත් කශ යුතුයි; 

නීිනඥරු දළනුත් කශ යුතුයි; ඒ හගේභ නීින ආධහය රඵහ ගදන 

ආඹතන දළනුත් කශ යුතුයි. 

යගට් ගඳොදු නීිනඹ න ගයෝභ ර්දගද්සි නීිනඹ ඹ ගත් දිහ 

අධිකයණඹ ගත ගිහිල්රහ දිහ අධිකයණඹ භඟි්ද දරු්දගග්ද 

නඩත්තු රඵහ ගළනීභ  ගදභේිළඹ්ද  අකහල රහ දී ිනගඵනහ. 

නමුත් නඩත්තු ඳනත තුශ දරු්දගග්ද ගදභේිළඹ්ද  නඩත්තු 

රඵහ ගළනීභ කිඹන අකහලඹ ඇත්ගත් නළවළ. දිහ අධිකයණගේ 

කහර්ඹ ඳටිඳහටිඹ ය ගණනක් ගත න කහර්ඹ ඳටිඳහටිඹක් නිහ 

ප්ර හගඹෝගික ගදභේිළඹ්ද  දරු්දගග්ද නඩත්තු රඵහ ගළනීභ  

දිහ අධිකයණඹ බහවිතහ කිරීභ  කිසිදු නීිනඥයගඹක් නිර්ගද්ල 

කය්දග්ද නළවළ. ඒ නිහ තභ්දගේ ගදභේිළඹ්ද අත වළය දහරහ 

ිනගඵන දරු්ද  ගදභේිළඹ්ද  ළරකීභ  ඇින නීිනභඹ ගකීභ 

භතක් කය දීභ වහ ව එඹ ප්ර හගඹෝගික ක්රිනඹහත්භක කිරීභ වහ 

ගපත ළඩිහිටි ඉල්සිපත භණ්ඩරඹ ප්ර හගඹෝගික, ඹථහර්ථහදී 

ආඹතනඹක් ඵ  ඳත් කශ යුතුයි. ඒ නිහ භභ මී  කලි්ද අඹ ළඹ 

විහදඹකදීත් ගපත ප්ර ලසනඹ ගඹොමු කශහ. නමුත් ගඵොගවෝ ක යුතු 

අතය ඒ ිළිතඵ අභහතාහ්ලගේ අධහනඹ ගඹොමු ගනෝදන  ඉඩ 

ිනගඵනහ. ගරු ඇභිනතුභනි, නමුත් භභ ඔඵතුභහ ඉදිරිගේ ගපත 

කහයණඹ කිඹ්දග්ද ළඩිහිටිඹ්දගේ අයිිනහසිකපත ිළිතඵ 

ගරෝකඹ පුයහභත්, අගප් ය  පුයහභත් ෆගව්දන උන්දදුක් 

ිනගඵන නියි. 

මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රී්තුභනි, ඒ හගේභ ග්රාහමීඹ ව 

නහගරික ක්රිනඹහත්භක න ළඩිහිටි මිින ව ළඩිහිටිඹ්දගේ 

ප්ර හගද්ශීඹ පතගපතරනඹ්ද භඟි්ද ළඩිහිටි භහජඹ තුශ ගරොකු 

ප්ර ගඵෝධඹක් ඇින ගරහ ිනගඵනහ. භගේ භෆණිඹනුත් භගේ ගගපත 

ළඩිහිටි මිිනගේ හභහජිකහක්. එතුමිඹ විශ්රාහභ සුගඹ්ද සිටිඹත් 

ළඩිහිටි මිිනගේ රැසවීභ  ඹහභ ළදගත් ගදඹක් ගකො  රකනහ, 

මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රී්තුභනි. එතුමිඹ ගයෝීත තත්ත්ගඹ්ද 

සිටිඹත් ඒ මිිනඹ ඳත්න ඵ  දළ්දවීභ රළබුණු වි  ඹෆභ  

ගනොවළකි වීභ ගළන කණසල්ර ඳශ කයනහ. ගභොකද, එක 

ඹගේ සිටින තභ්දගේ භකහසිනඹ්ද, විශ්රාහමිකඹ්ද, ගගපත සිටින 

හිතතු්ද එක තළනකදී මුණ ගළසීභ ටිනහ අත් දළකීභක්. භහ එඹ 

දළක ිනගඵනහ; වි ිනගඵනහ. එඹ ඉතහභ ගවො තත්ත්ඹක්. ඒක 

ඉතහභ ඹවඳත් ර්ධනඹක්. ඒ වුණත් ඉතහභ ගබෞිනකහදී භහජඹක් 

අද ගගොඩ නළ ගඟ්දග්ද. යුතුකපත ිළිතඵ ප්ර ලසනඹ ගළන භහජගේ 

ඇින අධහනඹ ගකගභ්ද ගකගභ්ද අඩු ගේගන ඹනහ. 

ගදභහිළඹ්ද ව දරු්ද අතය ඵතහඹ දුයසථ ගමි්ද 

යුගයෝඳගේ ප්ර ණතහ්ද අගප් ය   එමි්ද ිනගඵනහ. එළනි  

තත්ත්ඹ්ද තුශ අයණ ව ළඩිහිටිඹ්දගේ අයිිනහසිකපත ිළිතඵ 

ප්ර ලසනඹ අිළ විහ ග්දන ඕනෆ. විගලේගඹ්දභ දරු්ද කිහිඳ 

ගදගනකු සිටින වි  ළඩිහිටිඹ්දගේ ආයක්හ වහ නඩත්තු 

ිළිතඵ එක් එක් දරුහගේ දහඹකත්ඹ රළබීගපත ප්ර ලසනඹ ඉතහ 

්කීර්ණ ගනහ. ඒ ප්ර ලසනඹ නියහකයණඹ ගකො  -එකිගනකහගේ 

යුතුකපත ව ගකීපත ිළිතඵ  ගළ   වගත තත්ත්ඹ 

නියහකයණඹ  ගකො - එකිගනකහගේ යුතුකපත ිළිතඵ ඹපත 

ආකහයඹක නීිනභඹ ඵළඳීභක  එශඹීභත් ඉතහභ අතාලා ඵ 

නීිනඥයගඹක් ලගඹ්ද භහ අත්දළක ිනගඵනහ. ඒ නිහ 

ඔඵතුභහගේ අභහතාහ්ලගේ ගකගයන ගේඹ්ද අගඹ කයන ගභ්ද 

ළඩිහිටි ඉල්සිපත භණ්ඩරඹ ප්ර හගඹෝගික ය  පුයහ ක්රිනඹහත්භක න, 

උතුගර් සි  දකුණ දක්හ සිඹ භ දිසත්රි්ක්කර ක්රිනඹහත්භක න 

ආඹතනඹක් ඵ  ඳත් කිරීභ වහ ව ප්ර හගඹෝගික ළඩ ිළිතගශක් 

ඉතහ ඉක්භනි්දභ ආයපතබ කිරීභ  ඔඵතුභහ  වළකිඹහ ිනගඵනහ. 

ඒ වහ විඳක්ඹ වළටිඹ  වහඹ ගද්දන කළභළිනයි කිඹන 

කහයණඹ භතක් කයමි්ද භහ නතය ගනහ. ගඵොගවොභ සතුිනයි.  

 

මරහනහරඪ භ්දත්රී්තුභහ 
(கனகரங்கும்  உமைப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ගඵොගවොභ සතුිනයි. ගඵොගවොභ ළදගත් ඉල්සිභක් කය්දග්ද, 

අගප් ගරු භ්දත්රී්තුභහ. ිළිතතුරු කථහ ගරු ෆීලික්ස ගඳගර්යහ 

අභහතාතුභහ. 
 

ගරු  ෆීලික්ස ගඳගර්යහ භවතහ (භහජ ගේහ අභහතාතුභහ) 
(ரண்புறகு பீமொக்ஸ் ததரர - சமூக ரசககள் அகச்சர்) 

(The Hon. Felix Perera - Minister of Social Services) 

මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රී්තුභනි, භභ ප්ර ථභගඹ්ද අගප් ගරු 

ජහනක ක්කුඹුය තරුණ භ්දත්රී්තුභහ ත් ඒ හගේභ උගත් නීිනඥ 

ගරු ගභොවහ්ද ප්රි.ඹදර්ලන ද සිල්හ භ්දත්රී්තුභහ ත් භහ සතුින්දත 

ගනහ. ගරු අජිත් පී. ගඳගර්යහ භ්දත්රී්තුභහත් නීිනඥගඹක්. 

එතුභහගේ ිළඹහ උස ගඳොලිස නිරධහරිගඹක්. අපතභහත් 

විශ්රාහමිකගඹක් කිඹරහ කිේහ. ඒ භ්දත්රී්රු්ද තු්ද ගදනහ භ සතුින 

කයමි්ද තභයි භගේ කථහ ඳ ්ද ග්දන ග්දග්ද. භක්නිහද 

ඹත් ගද්ලඳහරනඹ ගළන කථහ ගනොකය අද යගට් ඳිනන  

ප්ර ලසනරදී භහනුෂික ඳළත්ත ඵරහ කශ යුතු ගද් ිළිතඵ ඇත්ත 

ලගඹ්දභ දෆස ඳෆදීභ  ප්ර හගඹෝගික ගත් උත්හවඹ ගළන භ ගේ 

සතුිනඹ ප්ර කහල කය්දන ඕනෆ. භභ ගඵොගවොභ ්දගතෝගඹ්ද 

කිඹනහ, ගපත කරුණු කහයණහ ගළන අිළ අධහනඹ ගඹොමු කයනහ 

විතයක් ගනොගයි,  අගනක් ිනඹ ගද්දි කළබිනට් ඳත්රි්කහක් දභහ 

අජිත් පී. ගඳගර්යහ භ්දත්රී්තුභහගේ ගඹෝජනහ විභධාගත කය්දන 

ක යුතු  කයනහඹ කිඹහ. 

ළඩිහිටිගඹෝ ිළිතඵ කථහ කයද්දි අිළ  ගඳගනනහ, දිගන්ද 

දින ළඩිහිටිඹ්ද ප්ර භහණඹ ළඩි ගන ඵ. ළඩිහිටිගඹෝ කිඹ්දග්ද 

ළඩිගඹ්ද ජීත් ගන අඹ ග්ද. ඒ අඹ දළන  සිඹඹ  11ක් 

සිටිනහ. ත ටික කහරඹක් ඹද්දි සිඹඹ  25ක් ගයි. ජඳහනගේ 

අවුරුදු 100  ළඩි ජනගවනඹ රක් 4ක  කිට්ටු ග්දන 

සිටිනහ. වරි පුදුභ විධිඹ  ආයු ළඩි ගරහ ිනගඵනහ. ගඵෝ 

ගනොන ගයෝගලි්ද මිනිසු්ද මිඹ ඹ්දග්ද නළින නිහ ගපත 

තත්ත්ඹ ඇින ගරහ ිනගඵනහ.  ගපත අභහතාහ්ලඹ විභධාගත 

විඹක් ලගඹ්ද ඇවිත් ඳශහත් බහ ත් ඒ හගේභ ගනත් 

තළ්දර ත් ගකො ස ගිහි්ද අගප් NGOs  යහජා ආයක්ක 

අභහතාහ්ලඹ  ගිඹහ  ඳසු නිර්භහණශීසි තභයි ගපත අභහතාහ්ලඹ 

ගගන ඹ්දන සිද්ධ වුගණ්.  

ජනහධිඳිනතුභහගේ ප්ර ිනඳත්ිනඹ  භභ හුඟක් ව ගඹෝගඹ 

ගදනහ. එතුභහත් ළඩිහිටිඹ්ද  ගඵොගවොභ ආදගයයි. එතුභහ සි්වර 

අවුරුද්ද  අගප් කථහනහඹකතුභහ  බුරත් දීරහ ඳිනහ. ඒ චහරිත්රු 

ඳත්නහ. එතුභහගේ ිළඹහ භයනහ.  ඒ ඳවුගල් එක්ත්කභ 

නිහ අඳ  යුද ජඹග්රාවණඹ කය්දන පුළු්ද වුණහ. ගදභහිළඹ්ද  

ළරකීභ කිඹන එක අිළ කහ අතයත් ිනගඹ්දන ඕනෆ. ගභොකද, අිළ 

ආගේ ගදභහිළඹ්ද නියි. භවය ගදභහිළඹ්ද  ගපත ඳහර්ලිගපත්දතු 

දකි්දන ඵළරු ගිඹහ  ගදභහිළඹ්දගේ ප්ර හර්ථනහ ිනබු  ගණ් තභ්ද 

හිටිඹහ  ඩහ උස තළනක  දරු්ද ගගන ඹ්දනයි. ඒ වහ 

ගදභහිළඹ්ද ගභොන තයපත කළඳවීභක් කය්දන ඇද්ද?  

ඒ කළඳවීභ උඩ අිළ අද ගපත තත්ත්ඹ  ඳත් ගරහ ඉ්දනහ. ඒ 

ළඩිහිටි අඹ ගනුග්ද අගප් යුතුකපත ගඳොදුගේ ඉස  කය්දන අිළ 

අධිසඨහන කය ග්දන ඕනෆ. ඒකයි භහ කිේගේ ගභඹ ඉතහභ ගවො 

ක්රRභඹක් කිඹරහ. ජහිනක ගරොතරැයි භණ්ඩරගඹ්ද සිඹඹ  8.5ක් 

ඉල්රහ ගගන තභයි ආඵහධිත අඹ ගනුග්ද ගගල් 2,000ක් 

වද්දන අඳ  පුළු්ද වුගණ්. එඹ ඉතහ හර්ථක ගකරුණහ. ඒ අඹ 

අඳ  ගගොඩක් උදවු වුණහ. තත් ගගල් වද්දන අඳ  පුළු්ද 

ගනහ.  

643 644 



ඳහර්ලිගපත්දතු 

මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රී්තුභනි, ආඵහධිත ව්ද වහ දීභනහ 

ගදන එක ඇත්ත තභයි. අඳ දළ්ද රුිළඹල් 3,000ක් ගදන ගකො  ඒ 

වහ ඩහත් සුදුසු අඹ ගතෝය්දග්ද ගකොගවොභද? අිළ ඒ ගත්රීභ 

කය්දන ගඹොදහ ගගන ිනගඵ්දග්ද, භහජ ගේහ නිරධහරි්ද, ග්රාහභ 

නිරධහරි්ද. නමුත් ඇත්ත ලගඹ්ද ඒ ගළන ටිකක් දළනුත් 

කය්දන ඕනෆ. භභ කිේහ, ගද්ලඳහරනඥඹ්ද ත් ගපත ගළන 

කිඹ්දන කිඹරහ. ගඳොදුගේ දළනුත් කයරහ ඩහත් සුදුසු අඹ  

ගද්දන කිඹරහ භභ කිේහ. ඉසය සුළු ගණනක යි දු්දග්ද. 

මුලි්දභ ප්ර හගද්ශීඹ ගල්කපත ගකොට්ඨහඹකි්ද 34ගදනකු යි 

දු්දග්ද. දළ්ද ඒ ්ඛාහ 50ක් වී ිනගඵනහ. අිළ කිේහ රඵන අඹ 

ළගේදී ගභඹ තත් ළඩි කය්දන කිඹරහ. ගභොකද, භගේ 

ඵරහගඳොගයොත්තුක් ිනබුණහ ළඩිහිටි නිහ වදනහ  ඩහ, 

ළඩිහිටිඹ්ද සිටින ගගල්ර ආර්ථික ලක්ිනඹක් ඇින කය්දන. 

එගවභ කගශොත් ගගදය ිනඹහගගනභ ගදභේිළඹ්ද ඵරහ ග්දන 

පුළු්ද ගනහ. ගදභේිළඹ්ද ගගදය  ඵයක් ගනොන විධිඹ , 

ගගදය  උදේක් න විධිඹ  තඵහ ග්දන ක යුතු කය්දන ඕනෆ 

කිඹන නිගභනගේ තභයි භහ සිටිගේ. ගභොන තයපත අතගෆත් අගප් 

අපතභහගේයි තහත්තහගේයි කළත කුණු අඳ  ග නළවළ; සුයි. ඒ 

ආකල්ඳඹ තභයි අිළ ර්ධනඹ කය්දන ඕනෆ.  

මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රී්තුභනි, ආඵහධිත ව්දගේ ප්ර භහණඹ 

සිඹඹ  7ක් කිඹරහ කිේහ  දළ්ද ඒ ප්ර භහණඹ එ්දන එ්දනභ ළඩි 

ගනහ; accidentsලි්ද ළඩි ගනහ; ගනත් ගනොගඹකුත් 

ගද්ලි්ද ළඩි ගනහ. ගපත ප්ර භහණඹ ළඩි ග්දන ළඩි ග්දන 

යගට් ආර්ථිකඹ ත් ප්ර ලසන ඇින ගනහ. ඒ අඹ ඵරහ ග්දන ත 

ගකනකු ගඹොද්දනත් සිද්ධ ගරහ ිනගඵනහ. 

මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රී්තුභනි, අිළ භහජ ගේඹ ගනුග්ද 

ගඵොගවෝ ගද්ල් -ගඵොගවෝ නිර්භහණ- කයනහ. භභ චීනගේ 

ළඩිහිටි මිිනත් එක්ක ගිවිසුභක් ගවගත්තහ. ඒ අඹ ගභගවේ  

එනහ. භභ කිේහ, එද්දී නිකපත එ්දන එඳහ, pressure testing 

machine එකක්, blood sugar testing machine එකක් අයගගන 

එ්දන කිඹරහ. ප්ර ිනචහයඹ ඉතහභ හර්ථකයි. සිගරෝ්ද ටුර්ස 

භහගභත් එක්ක තභයි ඒ ගිවිසුභ ගළහුගේ. ඒක හිකක ගිවිසුභක්. 

නමුත් අිළ අගප් අභහතාහ්ලගේ ගභගවඹවීගභ්ද MoU එකක් 

විධිඹ  ගඳෞද්ගලික අත්්ද කයරහ එගවේ  ඹළේහ. ගපත න 

ගකො  අඳ  blood sugar testing machines, pressure testing 

machines 700ක්, 800ක් ඳභණ වපතඵ වුණහ. අිළ ඒහ ළඩිහිටි 

නිහර  ගදනහ. එතගකො  රැස ගරහ ඒ අඹගේ pressure 

level ඵර්දන පුළු්ද; sugar level ඵර්දන පුළු්ද. ඒ හගේභ, 

දිහ සුරැකුපත භධාසථහනඹක් වද්දන අිළ දළ්ද ක යුතු කයගගන 

ඹනහ.   

භහජ ගේහ කයන අඹ  ගභච්චය කල් ිළිතගළනීභක් ිනබුගණ් 

නළවළ ග්ද. ඒ අඹ ඇගයීභක් ගකරුගණ් නළවළ ග්ද. දළ්ද 

Superstarරහ ගතෝයනහ. එක එක අ්ලලි්ද ගතෝයනහ ග්ද. “V 

Awards” කිඹරහ Superstarගකනකුත් ගත්රුහ. Autism ගයෝගඹ 

වළදුණු ගකගනකු  උදවු කයපු ආඹතනඹක වදායඹකු තභයි 

ගිඹ ඳහය ඒ award එක ගත්ගත්. ගභදහ ඳහය ඒ තයගඹ  

සගේච්ඡහග්ද ඉල්සිපත ගගොඩක් ිනගඵනහ. අිළ සගේච්ඡහග්ද 

ළඩ කයන, ඳළත්තක  ගරහ ඉ්දන ඒ අඹ identify කශහ  ඳසගේ 

තත් අඹ උන්දදු ගේවි ගපත ක යුත්ත කය්දන. අිළ ඒ ටිකත් 

කයනහ. අඳ එගේ ක යුතු කයමි්ද තභයි ගපතහ කිඹ්දග්ද.  

මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රී්තුභනි, භවරු කිඹනහ, "ජීවිගත් 

භල් - අගඳ අපතභ ඉ්දන කල්" කිඹරහ. එගවභ හිතන ිළරිකුත් 

ඉ්දනහ ග්ද දළ්ද තරුණ භහජගේ. ඒ කිඹ්දග්ද, අපතභහ ඒ අඹ 

ගඳොඩි කහරගේත් ඉ්දන ඕනෆ, ගරොකු වුණහභත් ඉ්දන ඕනෆ, ඊ  

ඳසගේත් ඉ්දන ඕනෆ කිඹන එක ග්ද. අපතභහ ඉ්දන කල් තභයි ඒ 

අඹ  ගවො. අපතභහ තභයි ගේයභ කය්දන ඕනෆ. නමුත්, අපතභහ රැක 

ඵරහ ග්දන ක යුතු කිරීභ අඩු ගරහ ිනගඵනහ.  

මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රී්තුභනි, අවුරුදු 60ක් න අඹ  තභයි 

identity card එක ගද්දග්ද. ඒ identity card එක chip එකක් 

එක්ක ගද්දන අිළ දළ්ද රෆසින කයරහ ිනගඵනහ. ගභොකද, ගපත 

identity card එක ඉතහ ටිනහ. අවුරුදු 60 කිේහ , දළ්ද ිනගඵන 

ගපත අ ත්භ ප්ර ණතහ වළටිඹ  භවය අඹ 60්ද ඵඳිනහ. ඇ ගේ 

ලක්ිනඹ ිනගඵන අඹ ඉ්දනහ. උප්ඳත්ින ඹයි, ඇ ගේ ඹයි 

කිඹරහ ගදකක් ිනගඵනහ. ඒ තභයි, "metabolic age" කිඹන එක. 

භවය අඹ 60 ඳළ්දනත්, 70 ඳළ්දනත් ගවො  ඉ්දනහ. වළ  

ඳළ්දනත් ගළ  ඹගේ හගේ ඉ්දන අඹත් ඉ්දනහ. ඒක ගපත 

ගරෝකගේ වළටි. නමුත් ගභොනහ කය්දනත් නිර්ණහඹකඹක් 

ලගඹ්ද අිළ අවුරුදු 60 ගණ්ද ග්දනහ.  

මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රී්තුභනි, අඳ  ගඳගනන හුඟක් ගද්ල් 

ිනගඵනහ. විගලේගඹ්ද ශ්රාණහඵහධිත අඹගේ ප්ර ිනලතඹ දසි්ද 

ද ළඩි ගනහ. භභ භවය ය ර ආකිින ඳහ ගග්දනරහ 

ඵළ හ, ගකොගවොභද ඒ ය ර ක යුතු කය්දග්ද කිඹරහ. 

 ළ්දහනිඹහගේ ගඳෞද්ගලික ආඹතනර වගඹෝගඹ රඵහ ගගන, 

යජඹත්, යහජා ගනොන ්විධහනත්, ගඳෞද්ගලික අ්ලඹත් කිඹන 

ඳහර්ලස තුනභ එකතු ගරහ -ඒකහඵද්ධ ගරහ- ආඵහධිතඹ්ද වහ 

ණඹ රඵහ දීගපත ප්ර ිනඳත්ිනඹක් ක්රිනඹහත්භක කයරහ ිනගඵනහ. ශුද්ධ 

මරා ණඹ කිඹරහයි කිඹ්දග්ද. ඒහ රඵහ දීරහ ඒ අඹ ඉතහ හර්ථක 

ගර ඉසයව  ගගනළල්රහ ිනගඵනහ. ආඵහධිත අඹ 

පතඵ්දධගඹ්ද,  ගපත න වි  කර්භහ්දතලහරහ කීඳඹක  භභ කථහ 

කශහ. ඒ හගේභ, ගිවිසුභක් අත්්ද කය ගත්තහ, කපතකරු 

අභහතාහ්ලඹත් එක්ක, සිඹඹ  තුනක් අඳ  ගද්දන කිඹරහ. එඹ 

ගභගතක් කල් ිනබුගණ් නළින එකක්. ඒ ගනුග්ද අිළ රැසවීභකුත් 

ඳළළත්වහ. විගද්ල ය ලිනුත් ගග්දහ ගත්තහ. එක්ත් 

ජහින්දගේ ප්ර ිනඳත්ිනඹත් ඒක  උඳගඹෝගි කය ගත්තහ.  

ගපත අනු ඵරද්දි ඒගගොල්ර්ද  දසි්ද ද, දසි්ද ද 

ගවො අනහගතඹක් ඇින නහඹ කිඹන එක නපත විදඹ හක්ෂිඹ  

එකඟ කිඹ්දන ඕනෆ. භභත් ඒ අඹ ගනුග්ද ඳරිතාහගඹක් 

කශහ. මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රී්තුභනි, භහ ගපත අවුරුදු තුන භ ය  

ගිගේ නළවළ. ඇභිනයඹකු ලගඹ්ද කවුද ය  ගනොඹ්දග්ද? ඒ 

අවුරුදු තුග්දභ ල්ලි ටික -භ  ග්ද කයරහ ිනබුණු ටික- ඇස 

කණ්ණහඩි ග්දන වහ ගනොගඹකුත් ගද්ල්ර  භහ දු්දනහ. 

ඇත්ත භ කිඹනහ නපත අගප් ජීවිතගේදී ඹපත කිසි ිළනකුත් කය 

ග්දන ඕනෆග්ද. ඒක  විලහර ගර උඳකහරින අභහතාහ්ලඹක් 

තභයි ගපත අභහතාහ්ලඹ. එභ නිහ ඳක් ගේදගඹ්ද ගතොය 

සිඹ භ ගදනහ එකතු ගරහ ගපත ක යුත්ත කය්දන උදවු වීභ ගළන 

භහ ඉතහභත්භ සතුින්දත නහ. මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රී්තුභනි, 

එඳභණක් ගනොගයි. ත ගඵොගවෝ ගද්ල් කිඹ්දන ිනගඵනහ. ඒ 

වහ කහර ගේරහ භදියි. නමුත් භහ කිඹ්දන ඕනෆ සිඹ භ ගදනහ 

ගපත ක යුත්ත ගළන හුඟක් ගවො  ගොඹහ ඵළ  ඵ.  

මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රී්තුභනි, දළ්ද ඵළ්ගගරෝර්ර 

ඳරිගණක තහක්ණ ක්ගේත්රුඹ අඵහධිත ජන ගකො ස ළඩිගඹ්ද 

බහවිත කය්දන ගඹොමු ගරහ ිනගඵන ඵ අඳ  ගඳගනනහ. 

ඳහකිසතහනගේ camps for the disabled ඳත්නහ. ඒ භඟි්ද 

ආඵහධිත අඹගේ වළකිඹහ්ද ර්ධනඹ කය්දන ක යුතු කයනහ.  

මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රී්තුභනි,  භහ ළඩිහිටි භහජර  තත් 

ළඩක් කය දු්දනහ. හුඟ ගදගනකු ඒ ඵ ද්දග්ද නළවළ. 

ඳහයල්ර  හගේ ඒහ  ගිවිසුපත අත්්ද කයද්දි,  ගකෝදත්රුහත් 

645 646 
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අත්්ද කයද්දි ඳහල් ්ර්ධන මිින, ගනොගඹකුත් මිිනර  

හගේ දළ්ද ළඩිහිටි භහජර අඹ ත් ඒ අයිිනඹ දීරහ ිනගඵනහ. ජහ

-ඇර ඳළත්ගත් අගප් ඒ මිින කීඳඹක භ  රුිළඹල් රක් 2ක්, 3ක්, 

5ක්, 6ක් හගේ අයමුදරක් ිනගඵනහ. ඒ අඹ එක  එකතු ගරහ 

හර්ෂික trip එකක් ඹනහ; පු්ික පු්ික ගද්ල් කය ගගන ඹනහ; 

ළඩිහිටි දිනඹ භයනහ; එදහ  සිඹ  ගදනහභ එකතු නහ. දිහ 

සුරැකුපත භධාසථහන භඟිනුත් ඔවු්ද එකතු කය්දන ක යුතු 

කයනහ. අජිත් පී. ගඳගර්යහ භ්දත්රී්තුභහ කිේහ හගේ ඒගගොල්ගරෝ 

කට්ටිඹභ -භ ඹගේ අඹ- එක  එකතු ගරහ ඉ්දනහ.  එක  

එකතු ්දග්ද භ ඹගේ අඹග්ද. පු්ික කහරගේ පු්ික ශභයි්ද ටික 

එකතු නහ. භළදි ඹගේ අඹ, භළදි ඹගේ අඹත් එක්ක එකතු 

නහ. තරුණ කහරගේ ගනභ භහජඹක් බිහි නහ. විහව 

වුණහ  ඳසගේ ගනභ භහජඹක් බිහි නහ. ගපත භහජ ක්රRභගේ 

ඇින ගරහ ිනගඵන ඹපත ඹපත ක්රRභගේද නිහ විගලේගඹ්දභ විඹඳත් 

වුණු අඹ  ඒ අඹගේ භහනසික තිප්ිනඹ, ආතිනඹ නළින කය ගගන 

භහනසික තිප්ිනඹ විඳි්දන අගප් ආණ්ඩු, අිනගරු ජනහධිඳිනතුභහ 

උදවු කයරහ ිනගඵනහ. 

මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රී්තුභනි, අිළ උදහවයණඹක් ගනිමු. 
ගඵොගවෝ ගදගනකු ළඩිහිටිඹ්ද ඵ  ඳත් වුණහ  ඳසගේ තභ්දගේ 
පුතහත් job එකක් කයනහ; ගල්ලිත් job එකක් කයනහ. 
අ්දිනගපතදී ඒ දරු්දගේ දරුගෝ ඵරහ ගගන, ගේ ඵරහ ගගන 
මුයකරුකු ලගඹ්ද තභයි අපතභයි, තහත්තයි ක්රිනඹහ කය්දග්ද. ඒ 
අඹ  හර්ෂික ගභ්ද බිභ්ද ඹ්දන, භකහසිනගඹොත් එක්ක 
එකතු ්දන අිළ තත් ක්රRභ කීඳඹක් දළ්ද නිර්භහණඹ කය්දන 
ක යුතු කයරහ ිනගඵනහ. මී  ඩහ භහ කථහ කය්දන ඕනෆ නළවළ. 
අගප් භ්දත්රී්රු භ  ගගොඩක් වගඹෝගඹ ගදනහ.  

මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රී්තුභනි, අභහතාහ්ලඹ  අදහශ ක යුතු 

විභධාගත කය්දන කිඹරහ ගරු අජිත් පී. ගඳගර්යහ භ්දත්රී්තුභහ 

කිේහ. ඒ කත්දදයඹ ගවොයි. අිළ දළ්ද අගප් උඳහධි ගදන 

ආඹතනඹ - NISD - විභධාගත කශහ. ඊගේ ගඳගර්දහ අිළ අපතඳහය  

ගිහි්ද ඳ ්ද ගත්තහ, ඩිප්ගරෝභහ ගද්දන, උඳහධිඹ ගද්දන. ඒ 

ක යුතු කයද්දි එක් තරුණගඹකු කිේ කථහක් භ  භතක් 

ගනහ. ඒ තරුණඹහ කිේහ, "භහ අපතඳහගර් ඉරහ ගකොශම  

එනහ. ඳළඹ 10ක් ඵස එගක් ඇවිල්රහ ගකොටුග්ද ඵහිනහ. 

ඵළවළරහ එතළන ිනගඵන සථහනඹකි්ද නහ ග්දනහ. ඵෆේ එක 

ඳරිසභ  අගත් තඵහ ගගන තභයි නහ ග්දග්ද. එතළනභ ිනගඵන 

toilet එක  ඹනහ. ඊ  ඳසගේ NISD එක  ගිහිල්රහ ඉගගන 

ගගන ආඳහු ඵස එගක් නළගරහ අපතඳහය  ඹනහ." කිඹරහ. ගරු 

ශ්රිනඹහනි විගේවික්රRභ භ්දත්රී්තුමිඹ, භභ ගපත කිඹ්දග්ද ඔඵතුමිඹගේ 

ඳශහත ගළනයි.  එදහ ඔඵතුමිඹත් හිටිඹහ ග්දද? අගප් අපතඳහගර් ගරු 

භ්දත්රී්තුමිඹත් හිටිඹහ ගපත කථහ කිඹන ගකො . ඒ තරුණඹහ එගවභ 

ඹද්දිත් ගභොකක්ද සිද්ධ වුගණ්? "ඹද්දිත් ඵස එගක් කයච්චල් 

්ීතතඹ  . එද්දිත් දඩි බිඩි ගහරහ ඒ කයච්චල් ්ීතතඹ ඹනහ  . 

නිදහ ග්දනත් නළවළ. ඒ නිහ අපතඳහය  රළබුණු ගපත අසථහ 

ගකොච්චය ගදඹක්ද?" එගරයි ඔහු එඹ අගඹ කයමි්ද කථහ කගශේ. 

ඒ නිහ ඇත්ත ලගඹ්දභ ඒක විභධාගත ්දන ඕනෆ. ඒ හගේ 

අිළ ආඵහධිත අඹ ගනුග්ද, දිලාහඵහධිත අඹ ගනුග්ද, 

ශ්රාණහඵහධිත අඹ ගනුග්ද, ඒ හගේභ විවිධ ගයෝගලි්ද 

ආඵහධිත වුණු අඹ ගනුග්ද ගගොඩක් ක යුතු කය ගගන ඹනහ. 

ඒහ එකි්ද එක විසතය කය්දන අලා නළවළ.  

 
ගරු ශ්රිනඹහනි විගේවික්රRභ භවත්මිඹ 
(ரண்புறகு (றமெற) ஸ்ரீரற றரஜறக்கற) 

(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama) 

ගරු ඇභිනතුභනි, අපතඳහය දිසත්රි්ක්කගේ දුසකය ඳශහතක  ගපත 
අසථහ රඵහ දීභ පතඵ්දධගඹ්ද භහ ඔඵතුභහ  සතුින්දත 
නහ.  

ගරු ෆීලික්ස ගඳගර්යහ භවතහ 
(ரண்புறகு  பீமொக்ஸ் ததரர) 

(The Hon. Felix Perera) 

ඔඵතුමිඹත් එදහ ඒ අසථහ  වබහගි වුණහ. ඔඵතුමිඹගේ  
ිළඹහ ගුරුයගඹක් ග්දද? ඔඵතුමිඹගේ ිළඹහ  භගේ ගරොකු 
ළරකීභක් ිනගඵනහ. භහ ගගදය භ ගිහි්ද ිළඹහ  ළරහ කථහ 
කශහ.    

ගපත විධිඹ  ඵරන ගකො  අඳ  ඒහයි්ද ගකොතයපත තිප්ිනඹක් 
රඵ්දන පුළු්දද? ගභොකද, දළ්ද හුඟක් ගදගනක් ළඩිහිටිගඹෝ 
අභතක කයරහ ිනගඵනහ. අිනගරු ජනහධිඳිනතුභහ ගපත 
අභහතාහ්ලඹ  විලහර මුදරක් දු්දන ඵ භභ කිඹ්දන කළභළිනයි. 
ගභය අඳ  රුිළඹල් රක් 50ක් දක්හ දු්දනහ. ඉසය ගගඹක් 
වද්දන දු්දග්ද ගඳොඩි ගණනයි. නමුත් දළ්ද රුිළඹල් 2,50,000ක් 
ගදනහ. වළඵළයි, කිසිභ ගකනකු  ගකෝදත්රුහත් නපත ගද්දග්ද 

නළවළ. කිසිභ ගකෝදත්රුහත් එකක් ගද්දග්ද නළවළ. ඒ ළඩිහිටි 
මිිනඹත් එක්ක එකතු ගරහ ගගපත ශ්රාභ දහඹකත්ඹත් එකතු කය 
ගගන රුිළඹල් රක් ගදකවභහගය්ද, රක් වතගර්, ඳගවේ ගගල් 
වදරහ ිනගඵනහ. ගපතගක්ද අඳ  එක කහයණඹක් අගඵෝධ කය 
ග්දන පුළු්ද. ගපත ය  ළඩිගඹ්ද ගඵෞද්ධගඹෝ ඉ්දන ය ක් ග්ද. 
අනුකපතඳහ, දඹහ කිඹන කරුණු ගදක තභයි මුල් කය ගගන 
ිනගඵ්දග්ද. නමුත් භළදිවත්වීභත් අලායි. ගභළනි කහයණහරදී 
භළදිවත්වීභත් ගනහ. අග්ද, අගඳොයි! කිඹරහ වරිඹ්දග්ද නළවළ. 
කවුරුත් භළදිවත් ග්දන ඕනෆ. ඒ භළදිවත්කභ ඇින කය්දන අිළ  

උඳගද්ලනඹ ගදනහ -counsel කයනහ-.  අිළ විලහර ලගඹ්ද 

උඳගද්ලනඹත් ගදනහ. ඉසය ගරහභ උඳගද්ලනඹ දු්දග්ද Sri 

Lanka Army එක යි. ිනසදවක , වතිතසදවක  උඳගද්ලනඹ 
දු්දනහ. යුද්ධගඹ්ද ඳසගේ යුද භහනසිකත්ඹ ගනස කය්දන 
දීර්ඝ කහසින කල්ඳනහ කය ඵරහ අිළ ඒ ක යුත්ත කශහ. ඊ  
ඳසගේ ඒ ගගොල්ර්ද ගඵොගවොභ ්දගතෝ වුණහ. අිළ වළභ තළනභ 
ඒක කය ගගන ඹනහ. ඒ හගේභ මිතාහ භතලි්ද ජනතහ ගබ්යහ 
ග්දනත් අඳ ඒ ක යුත්ත කයනහ. අගප් යගට් ජනතහ ප්ර ලසනඹක් 

ආහභ එකය භ ගිහිල්රහ ගනොගඹකුත් ගද්ල් කයනහ; ලහසත්රු 
අවනහ. ඊ  ඳසගේ ඹහගගවෝභර  ගභච්චය මුදරක් ඕනෆ; 
අච්චය මුදරක් ඕනෆ කිඹනහ. ඒහයි්ද ජනතහ මුදහ ග්දනත් අිළ 
දළ්ද ගරොකු ගගවක් දයනහ.  

මරහනහරඪ ගරු භ්දත්රී්තුභනි, ගපත අභහතාහ්ලඹ  ගළන ඵරන 
ගකො  යක්හල් එගවභ නපත නළවළ. ඒකත් කිඹ්දන එඳහ ඹළ. ගපත 
අවුරුදු තුන භ යක්හ වතයයි ඳවයි ිනබුගණ්. ඒක ඳළත්තක  
ගිඹහගේ.  නමුත් අගප් ගරු භ්දත්රී්තුභ්දරහ අතය  ගපත ගළන ිනගඵන 
උන්දදු ළඩි වුගණොත් එයි්ද ගත ඇින ්දග්ද අගප් ගපත 

ජනතහ යි කිඹන එක භභ ප්ර කහල කයනහ. 

විගලේගඹ්දභ ගභභ ගඹෝජනහ ගගන ඒභ වහ එභ ගඹෝජනහ 
සථිය කිරීභ පතඵ්දධගඹ්ද අගප් ගපත තරුණ භ්දත්රී්රු 
ගදගදනහ ත්, ඒ ගඹෝජනහ පතඵ්දධගඹ්ද කථහ කශ එක්ත් 
ජහිනක ඳක්ගේ ගරු භ්දත්රී්තුභහ ත්  සතුිනඹ පුද කයමි්ද භගේ 
කථහ අ්ද කයනහ.  

 
ප්ර ලසනඹ විභන රදි්ද, බහ පතභත විඹ. 
றணர றடுக்கப்தட்டு ற்மைக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
ඳහර්ලිගපත්දතු ඊ  අනුකර අ.බහ.  5.05 , අද දින බහපතභිනඹ 

අනු, 2013 ළප්තළපතඵර් 03 න අඟවරුහදහ  අ.බහ.1.00  න ගතක් 
කල් ගිගේඹ. 

அன்தடி தற.த. 5.05 றக்கு தரரளுன்நம், அணது இன்கந 

லர்ரணத்துக்கறங்க, 2013 தசப்தம்தர் 03, தசவ்ரய்க்கறக தற.த. 

1.00  றக  எத்றகக்கப்தட்டது. 

Adjourned accordingly at 5.05 p.m. until 1.00 p.m. on Tuesday, 

03rd September, 2013, pursuant to the Resolution of Parliament of this 

Day.  
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දහඹක මුදල් : ඳහර්ලිගපත්දතු විහද හර්තහර හර්ෂික දහඹක මිර රු. 2178කි. ිළ ඳතක් ගග්දහ ගළනීභ අලා  
නපත ගහසතු රු. 18.15කි. තළඳළල් ගහසතු රු. 2.50කි. ගකොශම 6, කිරුශඳන, ඳහභ්කඩ ඳහය, අ්ක 102, 
ිළඹසිරි ගගොඩනළගිල්ගල් යජගේ  ප්ර කහලන  කහර්ඹහ්ලගේ  අධිකහරී  ගත  ෆභ  ර්ඹකභ  ගනොළපතඵර්           
30 දහ   ප්ර ථභ දහඹක  මුදල් ගගහ ඉදිරි ර්ගේ දහඹකත්ඹ රඵහ ගගන විහද හර්තහ රඵහගත වළකිඹ.  

නිඹමිත දිගන්ද ඳසු  එනු රඵන දහඹක ඉල් පත ඳත් බහය ගනු ගනොරළගබ්. 
 
 
 
 
 
 
 
 

சந்ர ; யன்சரட் அறகர அநறக்ககறன் மெடரந் சந்ர மேதர 2,178. யன்சரட் ணறப்தறற மேதர 18.15. தரற் 

தசனவு மேதர 2.50. மெடரந் சந்ர முற்தரக அத்றட்சகர், அசரங்க தபறமட்டமௌனகம், இன. 102, 

தறசறநற கட்டிடம், தரன்ககட வீற, கறமெபப்தகண, தகரழும்பு 6 ன்ந றனரசத்றற்கு அனுப்தற தறறககபப்  

ததற்மைக்தகரள்பனரம். எவ்ரரரண்டும் ம்தர் 30 ஆந் ரறக்கு முன் சந்ரப்தம்  

அனுப்தப்தட ரண்டும். தறந்றக் கறகடக்கும் சந்ர றண்ப்தங்கள்  

ற்மைக்தகரள்பப்தடரட்டர. 
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ආනඹන වහ අඳනඹන (ඳහරන) ඳනත :  

 ිවපඹෝ 
 

ක්ර පභෝඳහඹ වර්ධන යාහඳි ප ඳනත : 

 ිවපේදනඹ 

 

ිළලිප් ගුණර්ධන ගුණහනුසභයණ වභඹ (වසථහත කිරීපම්) ඳන්ම පටුම්ඳත : 

 පද න ය කිඹහ “ඒ” සථහය හය බහ  ඳයන රදී. 

றணரக்களுக்கு ரய்தோன றமடகள் 

ணற அநறறத்ல்தோன றணர: 

றதற ந்ணர இஸ்ரறல் அபதறக்கறறன் வீட்டுக்குள் குளதரன்த அத்துலநறப் 

தறபெறத்ம  

இநக்குறரகும் தரல்ர தற்நற ெர்ச்மெ 
 

இநக்குறகள், ற்தறகள் (கட்டுப்தரட்டுச்) ெட்டம்: 

 எளங்குறறகள் 

தெல்தடக்க அதறறதத்றக் கதத்றட்டங்கள் ெட்டம்: 

 கட்டமப 

தறலிப் குர்ண ஞரதகரர்த் ெங்கம் (கூட்டிமத்ல்) ெட்டதோனம்: 

 இண்டரம்தொமந றப்தறடப்தட்டு றமனக்குள ‘’ க்கு ெரட்டப்தட்டது 

 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 

QUESTION BY PRIVATE NOTICE: 
 

   Break-in by Gang into  Residence of Mrs. Mandana Ismail Abeywickrema     
Controversy over Imported Milk Powder  

 

IMPORTS AND EXPORTS (CONTROL) ACT:  

   Regulations 
 

STRATEGIC DEVELOPMENT PROJECTS ACT:  

   Order 

 

PHILIP GUNAWARDENA COMMEMORATIVE SOCIETY (INCORPORATION) BILL: 

   Read a Second time, and allocated to Standing Committee “A”  





 

ඳහර්ලිපම්න්ුර 
தரரளுன்நம் 

PARLIAMENT 
—————–—- 

 
                                                                            

2013  ළප්තළම්ඵර් 03 න අඟවරුහදහ 
2013 தெப்தம்தர் 03, தெவ்ரய்க்கறம 

 Tuesday, 03rd September, 2013 
 

—————————————- 

 
අ. බහ. 1.00  ඳහර්ලිපම්න්ුර රැස විඹ.   

ිවපඹෝජයා  ථහනහඹුරභහ [රු චන්දිභ ීය් පොඩි භවතහ]             
මරහනහරඪ විඹ. 

தரரளுன்நம் தற.த. 1.00 றக்குக் கூடிது.  

தறறச் ெதரரகர் அர்கள்  [ரண்தைறகு  ெந்ற வீக்தகரடி] 

மனம கறத்ரர்கள். 

The Parliament met at 1.00 p.m.,  
MR. DEPUTY SPEAKER [THE HON. CHANDIMA 

WEERAKKODY] in the Chair. 

 

 

ලිිළ පල්නහදිඹ ිළිතළන්ීභ 
ெர்ப்தறக்கப்தட்ட தத்றங்கள் 

PAPERS PRESENTED 
 

 

රු දිපන්ස ගුණර්ධන භවතහ (ජරම්ඳහදන වහ 
ජරහඳවන අභහතයාුරභහ ව ආණ්ඩු ඳහර්ලසප  ප්රධහන 
වවිධහඹුරභහ) 
(ரண்தைறகு  றபணஷ் குர்ண - லர்ங்கல், டிகரன 

மப்தை அமச்ெதம் அெரங்கத் ப்தறன் தொற்பகரனரெரதம்)  

(The Hon. Dinesh Gunawardena - Minister of Water Supply 

and Drainage and Chief  Government Whip) 

රු ිවපඹෝජයා ථහනහඹුරභිව, අග්රාහභහතයාුරභහ ව බුද්ධ 
ලහන වහ ආිය  යුුර අභහතයාුරභහ පනුපන් භභ 2011 

ර්ඹ වහ පජනයහල් ශ්රී භ්ම පජෝන් පොතරහර ආයෂඅ 

විලසවිදයාහරප  හර්ක  හර්තහ වහ මරයා ප්රහලන ඉදිිසඳ්ම 

යිය.  

පභභ හර්තහ යහජයා ආය්  වහ නහිස වර්ධන  යුුර 

ිළිතඵ උඳපද්ල බහ  පඹොමු ශ යුුරඹළයි භභ පඹෝජනහ 

යිය. 
 
ප්රලසනඹ විභන රදින්, බහ ම්භත විඹ. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

(i)   2012 ර්ඹ වහ යහජයා පවහ පොියන් බහපේ හර්ඹ හධන 
හර්තහ ව හර්ක  ගිුම්; ව  

(ii) 2012 ර්ඹ වහ සුයහඵදු පොභහිසස ජනයහල්ප  ඳහරන හර්තහ.- 
[අග්රාහභහතයාුරභහ ව බුද්ධ ලහන වහ ආිය  යුුර අභහතයා රු දි.මු. 

ජඹය්මන භවතහ පනු  රු දිපන්ස ගුණර්ධන භවතහ]  
 

බහපම්ඹ භත  පබිඹ යුුරඹයි ිවපඹෝ යන රදී. 
ெதரதேடத்றல் இதக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 
 

(i)  1978 අව 16 දයන විලසවිදයාහර ඳනප්ම 27 ළිව න් පප  (1) ළිව 
උඳන් පඹ ඹ ප්ම ඹහඳනඹ විලසවිදයාහරඹ ිළටුටුීභ ම්ඵන්ධපඹන් 
උස අධයාහඳන අභහතයායඹහ විිනන් හදන රදු, 2013 ජලි 18 දිනළ ප 
අව 1819/27 දයන අ ප විපලව ළට් ඳත්රුප  ඳශ යනු රළබ ිවඹභඹ; 
ව 

(ii)  1978 අව 16 දයන විලසවිදයාහර ඳනප්ම 27 ළිව න් පප  (1) 
ළිව උඳන් පඹ ඹ ප්ම පභොයටු විලසවිදයාහරඹ ිළටුටුීභ 
ම්ඵන්ධපඹන් උස අධයාහඳන අභහතයායඹහ විිනන් හදන රදු, 
2013 ජලි 19 දිනළ ප අව 1819/46 දයන අ ප විපලව ළට් ඳත්රුප  ඳශ 
යනු රළබ ිවඹභඹ.- [උස අධයාහඳන අභහතයා රු සස.බී. දිහනහඹ 
භවතහ පනු  රු දිපන්ස ගුණර්ධන භවතහ] 

 

බහපම්ඹ භත  පබිඹ යුුරඹයි ිවපඹෝ යන රදී. 
ெதரதேடத்றல் இதக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 
 

(i) 2012 ර්ඹ වහ ඉඩම් පොභහිසස ජනයහල් පදඳහර්තපම්න්ුරපේ 
හර්ඹහධන හර්තහ; ව 

(ii)   2012 මුදල් ර්ඹ වහ ඉඩම් ටුියම් ිවයවුල් කිරීපම් පොභහිසස 

ජනයහල්ප  හර්ඹහධන හර්තහ.- [ඉඩම් වහ ඉඩම් වර්ධන 
අභහතයා රු ජන ඵණ්ඩහය පතන්නපෝන් භවතහ පනු  රු 
දිපන්ස ගුණර්ධන භවතහ] 

 

බහපම්ඹ භත  පබිඹ යුුරඹයි ිවපඹෝ යන රදී. 
ெதரதேடத்றல் இதக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 
 

රු ඩරස අරවප්පඳරුභ භවතහ (පඹෞන  යුුර වහ 
ිවපුණතහ වර්ධන අභහතයාුරභහ) 
(ரண்தைறகு டனஸ் அகப்ததத - இமபஞர் அலுல்கள், 

றநன் அதறறதத்ற அமச்ெர்) 

(The Hon. Dullas Alahapperuma - Minister of Youth Affairs 

and Skills Development) 

රු ිවපඹෝජයා ථහනහඹුරභිව, භභ 2011 ර්ඹ වහ 

හය විලසවිදයාහරප  හර්ක  හර්තහ ඉදිිසඳ්ම යිය. 

පභභ හර්තහ පඹෞන  යුුර වහ ිවපුණතහ වර්ධන 

 යුුර ිළිතඵ උඳපද්ල හය බහ  පඹොමු ශ යුුරඹළයි 

භභ පඹෝජනහ යිය. 
 

ප්රලසනඹ විභන රදින්, බහ ම්භත විඹ. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

2012  ර්ඹ වහ වසි ප වහ රහ  යුුර අභහතයාහවල ප  හර්ක  
හර්ඹ හධන හර්තහ.- [වසි ප වහ රහ   යුුර අභහතයා රු ී.බී. 
ඒනහඹ භවතහ පනු  රු දිපන්ස ගුණර්ධන භවතහ]  

 

බහපම්ඹ භත  පබිඹ යුුරඹයි ිවපඹෝ යන රදී. 
ெதரதேடத்றல் இதக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 
 

රු දිපන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்தைறகு  றபணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු ිවපඹෝජයා ථහනහඹුරභිව, ආඳදහ ශභනහයණ 

අභහතයාුරභහ පනුපන් භභ 2011 ර්ඹ වහ ආඳදහ 

ශභනහයණ භධයාසථහනප  හර්ක  හර්තහ ඉදිිසඳ්ම යිය.  

පභභ හර්තහ ආඳදහ ශභනහයණ  යුුර ිළිතඵ 

උඳපද්ල හය බහ  පඹොමු ශ යුුරඹළයි භභ පඹෝජනහ 

යිය. 
 

ප්රලසනඹ විභන රදින්, බහ ම්භත විඹ. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

වපලෝධිත 2008 අව 14 දයන ක්ර පභෝඳහඹ වර්ධන යාහඳි ප ඳනප්ම 3

(4) ළිව න් පඹ ඹ ප්ම ආපඹෝජන ප්රර්ධන අභහතයායඹහ විිනන් 

හදන රදු 2013 අපෝසුර 01 දිනළ ප අව 1821/39 දයන අ ප විපලව 

ළට් ඳත්රුප  ඳශ යනු රළබ ිවපේදනඹ.- [රු රෂඅසභන් ඹහඳහ 

අපේර්ධන භවතහ] 
 

බහපම්ඹ භත  පබිඹ යුුරඹයි ිවපඹෝ යන රදී. 
ெதரதேடத்றல் இதக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 
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ඳහර්ලිපම්න්ුර 

උඳපද්ල හය බහ හර්තහ 
ஆபனரெமணக் குள அநறக்மககள் 

CONSULTATIVE COMMITTEE REPORTS 

 
රු දිපන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்தைறகு  றபணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු ිවපඹෝජයා ථහනහඹුරභිව, අග්රාහභහතයා ව බුද්ධ ලහන 

වහ ආිය  යුුර අභහතයාුරභහ පනුපන් භභ ඳවත වන් 

හර්තහ ම්ඵන්ධපඹන් යහජයා ආය්  වහ නහිස වර්ධන 

 යුුර ිළිතඵ උඳපද්ල හය බහපේ හර්තහ ඉදිිසඳ්ම 

යිය. 
 

(i) 2006, 2007, 2008, 2009 ව 2010 ර් වහ යණවිරු 

පවහ අධිහිසප  හර්ක  හර්තහ; 

(ii) 2010 ර්ඹ වහ පජනයහල් ශ්රී භ්ම  පජෝන් පොතරහර 

ආය්  විලසවිදයාහරප  හර්ක  හර්තහ වහ මරයා 
ප්රහලන; 

(iii)  2010 ර්ඹ වහ අන්තයහඹය ඖධ ඳහර ජහ ප 

භණ්ඩරප  හර්ක  හර්තහ ව ගිුම්; ව  

(iv)  2010 ර්ඹ වහ නහිස වර්ධන අධිහිසප  හර්ක  

හර්තහ. 
 

බහපම්ඹ භත  පබිඹ යුුරඹයි ිවපඹෝ යන රදී. 
ெதரதேடத்றல் இதக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 

 
රු ඒ.පී. ජ්ම පුසඳකුභහය භවතහ (පඳොල් වර්ධන වහ 
ජනතහ ුර වර්ධන අභහතයාුරභහ) 
(ரண்தைறகு .தே. ஜகத் தைஷ்தகுர - தங்கு அதறறதத்ற, 

க்கள் பரட்ட அதறறதத்ற அமச்ெர்) 

(The Hon. A.P. Jagath Pushpakumara - Minister of Coconut 

Development and Janata Estate Development) 

රු ිවපඹෝජයා ථහනහඹුරභිව, හිසභහර් වහ ජර ම්ඳ්ම 

ශභනහයණ  යුුර ිළිතඵ උඳපද්ල හය බහපේ 

බහඳ පුරභහ පනුපන් 2010 ර්ඹ වහ ඉවජිපන්රුභඹ 

හර්ඹඹන් ිළිතඵ භධයාභ උඳපද්ල හර්ඹහවලප  හර්ක  

හර්තහ ම්ඵන්ධපඹන් හිසභහර් වහ ජර ම්ඳ්ම ශභනහයණ 

 යුුර ිළිතඵ උඳපද්ල හය බහපේ හර්තහ භභ ඉදිිසඳ්ම 

යිය. 
 

බහපම්ඹ භත  පබිඹ යුුරඹයි ිවපඹෝ යන රදී. 
ெதரதேடத்றல் இதக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 

 
රු (ආචහර්ඹ) ය්ම අමුුභ භවතහ (ජහතයාන්තය මරයා 
වපඹෝගිතහ අභහතයා ව මුදල් වහ ක්ර භම්ඳහදන ිවපඹෝජයා 
අභහතයාුරභහ) 
(ரண்தைறகு கனரறற  ெத் அதொதக -  ெர்பெ றற 

கூட்டிமப்தை அமச்ெதம் றற, றட்டறடல் தறற 

அமச்ெதம்) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama - Minister of 

International  Monetary Co-operation and Deputy Minister 

of Finance and Planning)       
රු ිවපඹෝජයා ථහනහඹුරභිව, ඳවත වන් හර්තහ 

ම්ඵන්ධපඹන් මුදල් වහ ක්ර භම්ඳහදන  යුුර ිළිතඵ උඳපද්ල 

හය බහපේ හර්තහ භභ ඉදිිසඳ්ම යිය: 
 

(i)  2011 ර්ඹ වහ පද්ශීඹ ණඹ ව වර්ධන අයමුදපල් 
හර්ක  හර්තහ ව ගිුම්; 

(ii)  2011 ර්ඹ වහ රවහපුත්රු වර්ධන ඵළවකුපේ හර්ක  
හර්තහ; 

(iii)  2012 ර්ඹ වහ ශ්රී  රවහ භව ඵළවකුපේ හර්ක  

හර්තහ; 

(iv)  2010 ර්ඹ වහ ජහ ප ය් ණ බහය අයමුදපල් හර්ක  

හර්තහ; 

(v)  2011 ර්ඹ වහ පරෝපවෝර් ආර්ඹහ ණඹ අයමුදපල් 
හර්ක  හර්තහ; 

(vi)  2011 ර්ඹ වහ වර්ධන පරොතරැයි භණ්ඩරප  
හර්ක  හර්තහ; 

(vii) 2011 ර්ඹ වහ ික හර්ිය වහ පොවිජන ය් ණ 
භණ්ඩරප  හර්ක  හර්තහ; ව 

(viii)  2012 ර්ඹ වහ මුදල් වහ ක්ර භම්ඳහදන අභහතයාහවලප  
හර්ක  හර්තහ 

 

බහපම්ඹ භත  පබිඹ යුුරඹයි ිවපඹෝ යන රදී. 
ெதரதேடத்றல் இதக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 

 
ිවපඹෝජයා ථහනහඹුරභහ 
(தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ඳිසය වහ පුනර්ජනනීඹ ඵරල්  ප  යුුර ිළිතඵ උඳපද්ල 

හය බහපේ හර්තහ සභ හය බහපේ බහඳ ප රු ඒ. ඩී. 

සුිනල් පප්රවභජඹන්ත භවතහ විිනන් ඉදිිසඳ්ම කිරීභ - ඳළියණ නළත. 

පුද්ලි ප්රහවන පවහ  යුුර ිළිතඵ උඳපද්ල හය 

බහපේ හර්තහ සභ හය බහපේ බහඳ ප රු සී. බී. 

ය්මනහඹ භවතහ විිනන් ිළිතළන්ීභ. - ඳළියණ නළත. 
 
රු ඩරස අරවප්පඳරුභ භවතහ 
(ரண்தைறகு டனஸ் அயப்ததத) 

(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 

රු ිවපඹෝජයා ථහනහඹුරභිව, වසි ප වහ රහ 

  යුුර ිළිතඵ උඳපද්ල හය බහපේ බහඳ පුරභහ 

පනුපන් 2005 ව 2010 ර් වහ භධයාභ වසි ප 

අයමුදපල් හර්ක  හර්තහ ම්ඵන්ධපඹන් වසි ප වහ රහ 

  යුුර ිළිතඵ උඳපද්ල හය බහපේ හර්තහ භභ ඉදිිසඳ්ම 

යිය. 
 
බහපම්ඹ භත  පබිඹ යුුරඹයි ිවපඹෝ යන රදී. 
ெதரதேடத்றல் இதக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 

 
 

පඳ්මම් 
தக்கள் 
PETITIONS 

 
රු ඳවිත්රුහපද්ී න්ිවආයචිික භව්මියඹ (විදුලිඵර වහ 
ඵරල්  ප අභහතයාුරියඹ) 
(ரண்தைறகு (றதற) தறத்ரபற ன்ணறஆச்ெற - லு, ெக்ற 

அமச்ெர்) 

(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi Wanniarachchi - Minister of 

Power and Energy)  

රු ිවපඹෝජයා  ථහනහඹුරභිව, පොශම 06, කිරුශඳන 

ජඵහ පඳපද, අව 30/4 දයන සථහනපඹටු ඳදිවික සචි.ඒ. ඵන්දුර 

භවතහපන් රළබුු පඳ්මභ්  භභ ිළිතන්ිය.  
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ිවපඹෝජයා ථහනහඹුරභහ 
(தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

රු හියණී පරොකුප  භවතහ   -  ඳළියණ  නළත. 
 

රු ඩරස අරවප්පඳරුභ භවතහ 
(ரண்தைறகு டனஸ் அயப்ததத) 

(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 

රු ිවපඹෝජයා   ථහනහඹුරභිව,  ඳන්ිවිළටිඹ, භවල්යහ 

ඳහය, අව 299/6 දයන සථහනපඹටු ඳදිවික පී.ඒ. අනුරහ ය්මනප්රි ඹ 

භව්මියඹපන් රළබුු පඳ්මභ්  භභ ිළිතන්ිය.  

 

රු පයෝටුත අපේගුණර්ධන භවතහ (යහඹ වහ භවහභහර් 
අභහතයාුරභහ) 
(ரண்தைறகு பரயற அபதகுர்ண - துமநதொகங்கள், 

தடுஞ்ெரமனகள் அமச்ெர்)  

(The Hon. Rohitha Abeygunawardana - Minister of Ports 

and Highways) 

රු ිවපඹෝජයා ථහනහඹුරභිව,  ඳවත වන් පඳ්මම් ුරන 

භභ ිළිතන්ිය. 
 

(1)   පභොපයොන්ුරඩු, භව  පෝනද, අව 52/බී දයන 
සථහනපඹටු ඳදිවික සචි.සී. අපේය්මන භවතහපන් රළබුු  
පඳ්මභ; 

(2)    තණභල්විර, යණයනහ, අව 25 දයන සථහනපඹටු ඳදිවික 
ඩේලිේ.ජී. ජ්මිනිස  භවතහපන් රළබුු පඳ්මභ;  ව 

(3)  භ ්මපතපොඩ, ල්භල් පඳපද, අව 146/28 දයන 
සථහනපඹටු ඳදිවික ඩේලිේ.ආර්. දභඹන් ප භව්මියඹ පන් 
රළබුු පඳ්මභ. 

 
ිවපඹෝජයා ථහනහඹුරභහ 
(தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 
රු පයෝවණ දිහනහඹ භවතහ    -  ඳළියණ නළත. 
රු සචි.සල්. පප්රවභරහල් ජඹපවය භවතහ    -  ඳළියණ නළත. 
රු ීයකුභහය දිහනහඹ භවතහ    -  ඳළියණ නළත. 

 
රු සම්.ප් .ඒ.ඩී.සස. ගුණර්ධන භවතහ (බුද්ධ ලහන වහ 
ආිය  යුුර ිවපඹෝජයා අභහතයාුරභහ) 
(ரண்தைறகு ம்.பக..டி.ஸ். குர்ண - ததபத் ெரெண, 

 அலுல்கள் தறற அமச்ெர்) 

(The Hon. M.K.A.D.S. Gunawardana - Deputy Minister of 

Buddha Sasana and Religious Affairs) 

රු ිවපඹෝජයා ථහනහඹුරභිව, නහරන්දහපුය, අව 281/1 

දයන සථහනපඹටු ඳදිවික ප් . ිනිසඹරතහ  භව්මියඹපන් රළබුු 

පඳ්මභ්   ිළිතන්ිය.  
 

ිවපඹෝජයා ථහනහඹුරභහ 
(தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 
රු අචර ජහපොඩප  භවතහ   - ඳළියණ නළත. 
 
රු ී.ප් . ඉන්දි භවතහ 
(ரண்தைறகு ற.பக. இந்றக) 

(The Hon.V.K. Indika)   

රු ිවපඹෝජයා ථහනහඹුරභිව, භභ ඳවත වන් පඳ්මම් 

පද ිළිතන්ිය. 

(1) ල්ම්මුල්ර, ිනිසදුියන්දහයහභ විවහයසථහනපඹටු ළඩ න 
පජයා කියභ චන්දයතන ටුියපන් රළබුු  පඳ්මභ; ව 

(2) ව් භන, පඵොරුපේපර, පයුවවපවවන ඹන සථහනපඹටු 
ඳදිවික සස. යණුරව භවතහපන් රළබුු පඳ්මභ.  

 

ිවපඹෝජයා ථහනහඹුරභහ 
(தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

රු ජින් ද හස ගුණර්ධන භවතහ  -  ඳළියණ නළත.  

රු පවවභහල් ගුණපවය භවතහ  -  ඳළියණ නළත. 

රු න්ම ජඹසිසඹ භවතහ  -  ඳළියණ නළත.  

රු සචි.සම්.සම්. වරීස භවතහ  -  ඳළියණ නළත.   
 

ඉදිිසඳ්ම යන රද පඳ්මම්  භවජන පඳ්මම් ිළිතඵ හය 
බහ  ඳළිසඹ යුුර ඹයි ිවපඹෝ යන  රදී. 

ெர்ப்தறக்கப்தட்ட தக்கமபப் ததரதுதக் குளவுக்குச் ெரட்டக் 

கட்டமபறடப்தட்டது. 

Petitions ordered to be referred to the Committee on Public 
Petitions. 
 
 

ප්රලසනර  හික ිළිතුරරු 
றணரக்களுக்கு ரய்தோன றமடகள் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 

ිවපඹෝජයා ථහනහඹුරභහ 
(தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ප්රලසන අව 2-2998/'12-(2), රු පයෝින පවනහනහඹ 

භව්මියඹ.  
 

රු පයෝින පවනහනහඹ භව්මියඹ 
(ரண்தைறகு (றதற) பரஸி பெணரரக்க) 

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake) 

රු ිවපඹෝජයා ථහනහඹුරභිව, භහ සභ ප්රලසනඹ අවනහ.  

 
රු දිපන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்தைறகு  றபணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු ිවපඹෝජයා ථහනහඹුරභිව, ශභහ වර්ධන වහ හන්තහ 

 යුුර අභහතයාුරභහ පනුපන් භහ සභ ප්රලසනඹ  ිළිතුරය දීභ 

වහ භහ පද්  ල් ඉල්රහ ිනටිනහ.  

 
ප්රලසනඹ භුර දිනදී ඉදිිසඳ්ම කිරීභ  ිවපඹෝ යන රදී. 
றணரம ற்தநரத றணத்றற் ெர்ப்தறக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 
 

 

 

 

උුරරු භළද ඳශහ්ම බහපේ ප්රඥපප් ප : විසතය 
ட த்ற ரகர ெமதறன் றறச்ெட்டங்கள் : 

றதம் 
STATUTES OF NORTH CENTRAL PROVINCIAL COUNCIL: 

DETAILS 
3067/’12 

4.  රු අජි්ම පී. පඳපර්යහ භවතහ 
 (ரண்தைறகு அஜறத் தே. ததபர) 

 (The Hon. Ajith  P. Perera) 

ඳශහ්ම ඳහරන වහ ඳශහ්ම බහ අභහතයාුරභහපන් ඇස              

ප්රලසනඹ -  (3): 
 

(අ) (i) උුරරු භළද ඳශහ්ම බහ ිළටුටුහ සටු  යුුර 
ආයම්බ යන රද දිනඹ පර්ද; 

 (ii) උුරරු භළද ඳශහ්ම බහ විිනන් පම් න වි  

ම්භත ය ඇ ප ප්රඥපප් ප වයාහ  පොඳභණද; 

 (iii) සභ ස්  ස්  ප්රඥපප් පප  නභ, අවඹ ව ම්භත 

ශ දිනඹ පන් පන් ලපඹන් පර්ද; 
 ඹන්න සුරභහ වන් යන්පනටුද? 

653 654 



ඳහර්ලිපම්න්ුර 

(ආ) ඉවත ඳශහ්ම බහ භගින් ම්භත යන රද, 

 (i) ආණ්ඩුක්ර භ යාසථහපේ නළිව උඳපල්නප  I 

ළිව රළයිසුරපේ (ඳශහ්ම බහ රළයිසුරපේ) 

විඹඹන්ර  අදහශ  ප්රඥපප් ප;  

 (ii) ආණ්ඩුක්ර භ යාසථහපේ නළිව උඳපල්නප  

III ළිව රළයිසුරපේ (භහමී රළයිසුරපේ) 

විඹඹන්ර  අදහශ  ප්රඥපප් ප; 

 පර්ද ඹන්න සුරභහ පභභ බහ  දන්න්පනටුද? 

(ඇ) පනොසපව නම්, ඒ භන්ද? 

 

 உள்ளூரட்ெற, ரகர ெமதகள் அமச்ெமக் பகட்ட 

றணர: 

(அ) (i) ட த்ற ரகர ெமதமத் ரதறத்து அன் 

டடிக்மககள் ஆம்தறத்து மக்கப்தட்ட றகற 

ரதன்தமத்ம்; 

 (ii) ட த்ற ரகர ெமதறணரல் இதும 

றமநபற்நப்தட்டுள்ப றறச்ெட்டங்கபறன் 

ண்றக்மக த்மணதன்தமத்ம்; 

 (iii) பற்தடி எவ்தரத றறச்ெட்டத்றணதும் 

ததர், இனக்கம் ற்தம் றமநபற்நப்தட்ட 

றகற தவ்பநரக ரதன்தமத்ம், 

 அர் குநறப்தறடுரர? 

(ஆ) பற்தடி ரகர ெமதறணரல் றமநபற்நப்தட்ட, 

 (i) அெறனமப்தறன் என்தரம் அட்டமறன் 

I ஆம் றலின் (ரகர ெமத றலின்)  றடங் 

களுக்குரற றறச் ெட்டங்கள்; 

 (ii) அெறனமப்தறன் என்தரம் அட்டமறன் 

III ஆம் றலின் (எதங்கறம றலின்) றடங் 

களுக்குரற றறச்ெட்டங்கள் 

  ரமதன்தம அர் இச்ெமதக்கு அநறறப்தரர? 

(இ) இன்பநல், ன்? 

asked the Minister of Local Government and 

Provincial Councils:  

(a) Will he state - 

 (i) the date on which the North Central 

Provincial Council was established and 

commenced its functions; 

 (ii) the number of Statutes adopted by the North 

Central Provincial Council by now; and 

 (iii) separately, the title, number and the date of 

adoption of each of the aforesaid Statutes? 

(b) Will he inform this House - 

 (i) of the Statutes relevant to the subjects in the 

List I of the Ninth Schedule of the 

Constitution (Provincial Councils List); and 

 (ii) of the Statutes relevant to the subjects in the 

List III of the Ninth Schedule of the 

Constitution (Concurrent List); 

 which have been adopted by the aforesaid 

Provincial Council? 

(c)   If not, why? 

 

රු දිපන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்தைறகு  றபணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු ිවපඹෝජයා ථහනහඹුරභිව, ඳශහ්ම ඳහරන වහ ඳශහ්ම 

බහ අභහතයාුරභහ පනුපන් භහ සභ ප්රලසනඹ  ිළිතුරය පදනහ.  
(අ)   (i)   1988.05.12 

 (ii)  87කි.  

 (iii)  ඇමුුභ 01ටු ද් හ ඇත.  

(ආ)  (i)    ඇමුුභ 02ටු ද් හ ඇත.  

       (ii)   ඇමුුභ 03ටු ද් හ ඇත. 

(ඇ)  අදහශ පනොපේ.  

ඇමුුම් බහත* යිය. 
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[රු අජි්ම පී. පඳපර්යහ  භවතහ] 

 
* බහපම්ඹ භත තඵන රද ඇමුුම්: 
 *  ெதரதேடத்றல் மக்கப்தட்ட இமப்தைகள் : 
 * Annexes tabled: 



2013  ළප්තළම්ඵර්   03  
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ඳහර්ලිපම්න්ුර 

 

 

659 660 

[රු දිපන්ස ගුණර්ධන  භවතහ] 



2013  ළප්තළම්ඵර්   03  

  

661 662 



ඳහර්ලිපම්න්ුර 

  

663 664 

[රු දිපන්ස ගුණර්ධන  භවතහ] 



2013  ළප්තළම්ඵර්   03  

  

665 666 



ඳහර්ලිපම්න්ුර 

  

667 668 

[රු දිපන්ස ගුණර්ධන  භවතහ] 



2013  ළප්තළම්ඵර්   03  

  

669 670 



ඳහර්ලිපම්න්ුර 

  

671 672 

[රු දිපන්ස ගුණර්ධන  භවතහ] 



2013  ළප්තළම්ඵර්   03  

රු අජි්ම පී. පඳපර්යහ භවතහ 
(ரண்தைறகு அஜறத் தே. ததபர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

රු ිවපඹෝජයා ථහනහඹුරභිව, භප  ඳශමුපිව අුරරු 

ප්රලසනඹ පභඹයි.  

රු ඇභ පුරභිව, ඳශහ්ම බහ ක්ර භඹ හර්ථ ඳ්මහ  පන 

ඹන්න සභ ඳශහ්ම බහ වහ භන්ත්රීසරු ඳ්ම කිරීම් හධහයණ ිනදු 

පන්න අලයායි. ආණ්ඩුක්ර භ යාසථහපේ 103. (1) අනු 

යාසථහ අනු ිවදවස වහ හධහයණ භළ පයණ ඳළළ්මීපම්  

කීභ බහය දී  පපඵන්පන් භළ පයණ පොියන් බහ යි.  

ඒ භළ පයණ පොියන් බහ තභ්ම ඳ්ම යරහ නළ්මප්ම 

ඇයි කිඹරහ භහ ඔඵුරභහපන් දළන න්න ළභළ පයි. 

 
රු දිපන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்தைறகு  றபணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු ිවපඹෝජයා ථහනහඹුරභිව, පම් ප්රලසනපඹන් අහ 

 පපඵන්පන් උුරරු භළද ඳශහ්ම බහපේ  යුුර වහ සඹ  ම්ඵන්ධ  

ප්රඥපප්ීනන් ම්ඵන්ධයි. ඒ ිවහ අදහශ හයණහ ළන  අුරරු 

ප්රලසන අවනහ නම් ිළිතුරරු දිඹ වළකියි.  

 
ිවපඹෝජයා ථහනහඹුරභහ 
(தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

පදන අුරරු ප්රලසනඹ අවන්න.  

රු අජි්ම පී. පඳපර්යහ භවතහ 
(ரண்தைறகு அஜறத் தே. ததபர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

රු ිවපඹෝජයා ථහනහඹුරභිව, පම් තයම් ඳටු විධිඹ  පම් 

ළන ටුතන්න නයයි. පභොද, - 

 
ිවපඹෝජයා ථහනහඹුරභහ 
(தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

රු භන්ත්රීසුරභහ, පදළිව අුරරු ප්රලසනඹද? 
 

රු අජි්ම පී. පඳපර්යහ භවතහ 
(ரண்தைறகு அஜறத் தே. ததபர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

ඔේ. පදළිව අුරරු ප්රලසනඹ, රු ිවපඹෝජයා ථහනහඹුරභිව.  
පම් තයම් ඳටු විධිඹ  පම් ළන ටුතන්න නයයි.  පභොද,  ඳශහ්ම 
බහ ක්ර භඹ ළනයි පම් අවන්පන්. සතපො  ඒ ඳශහ්ම බහ 
ක්ර භඹ  අදහශ නහ, භන්ත්රීසරුන් පතෝයහ ඳ්ම ය ළනීභ වහ 
හධහයණ ඡන්ද ඳළළ්මීභ.  හධහයණ ඡන්ද ඳළළ්මීභ වහ 
භළ පයණ පොියන් බහ ජනහධිඳ පුරභහ  ඳ්ම යරහ නළ්මප්ම 
ඇයි කිඹරහයි භභ අවන්පන්.  ඔඵුරභහ ඒ ළන ිළිතුරරු පදන්න 
භඟ විසන්පන් ඇයි?  

 
රු දිපන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்தைறகு  றபணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

භහ භඟ විසනහ පනොපයි.  ඒ ළන පනභ ප්රලසනඹ්  අවන්න 

කිඹරහයි කිේපේ. පම් වළභ දහභ්ම අවන ප්රලසනඹ් . පභඹ  දව 
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ඳහර්ලිපම්න්ුර 

ළයඹ  ඩහ භහ ිළිතුරරු දීරහ  පපඵනහ. ඒ ිවහ ඹිත අුරරු 

ප්රලසන අවනහ නම්, මුල් ප්රලසනඹ  අදහශ අවන්න කිඹන සයි 

ඔඵුරභහ  කිඹන්න  පපඵන්පන්.  

 
ිවපඹෝජයා ථහනහඹුරභහ 
(தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

රු භන්ත්රීසුරභහ, ුරන්ළිව අුරරු ප්රලසනඹ අවන්න.  
 
රු අජි්ම පී. පඳපර්යහ භවතහ 
(ரண்தைறகு அஜறத் தே. ததபர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

ආණ්ඩුක්ර භ යාසථහපේ  පපඵන - 
 
ිවපඹෝජයා ථහනහඹුරභහ 
(தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

රු භන්ත්රීසුරභහ, ප්රලසන ඇසීපම් දී සථහය ිවපඹෝ ප්රහය 

තභයි අවන්න  ඕනෆ. රු ඇභ පුරභහ ිළිතුරරු දුන්නහ  ඳසු 

ුරන්ළිව අුරරු ප්රලසනඹ්   පපඵනහ නම් අවන්න.  

 
රු අජි්ම පී. පඳපර්යහ භවතහ 
(ரண்தைறகு அஜறத் தே. ததபர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

සපවභයි. රු ිවපඹෝජයා ථහනහඹුරභිව, භප  ුරන්ළිව 

අුරරු ප්රලසනඹ පභඹයි.  හධහයණ භළ පයණ නළ ප පභොන ඳශහ්ම 

බහද ඇභ පුරභිව? 

 
රු දිපන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்தைறகு  றபணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

හධහයණ භළ පයණඹ්  ඳළළ්මපන ිවහ පන් ඔඵුරභන්රහ  

ඡන්දඹ ඉල්රරහ ඳයදින්පන්. [ඵහධහ කිරීභ් ] ඉපන න්න.  

ඔඵුරභහ  ඉපන න්න වුභනහ නම්,  භභ පද්ලඳහරනඹ 

උන්න්නම්.  අිළ ශ්රී  රවහ ිවදවස ඳ් ඹ ලපඹන් ඡන්ද 

ර්ජනඹ යරහ  පපඵනහ. ඡන්ද ර්ජනඹ යන්න.  ෆදයභ  

ඡන්දඹ ඉල්රහ පන ගිටුල්රහ, ඳළයදුණහ  ඳසු පඵොරු පවවුර 

පදන්න සඳහ. ජනතහ තමුන්නහන්පවරහ ප්ර ප් පවඳ යනහ.  

ඒයි පරහ  පපඹන්පන්. [ඵහධහ කිරීභ් ] අද ඔඵුරභන්රහ  

ීනයණඹ්  න්න ඵළිස පරහ  පපඹනහ.  

 
රු අජි්ම පී. පඳපර්යහ භවතහ 
(ரண்தைறகு அஜறத் தே. ததபர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

හධහයණ භළ පයණඹ්   පඹන්න ඕනෆ.  

 
රු දිපන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்தைறகு  றபணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ඡන්දඹ ඉල්රන්න ඉන්න අඹ පභවහ ඳළ්මත  සනහ. ද 

හපන් පභවහ ඳළ්මත  සනහ. ඉසපල්රහ ඒ ටි රැ න්න. 

 
රු අජි්ම පී. පඳපර්යහ භවතහ 
(ரண்தைறகு அஜறத் தே. ததபர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

භළ පයණ ඳ්මන්න ඕනෆ පපනකු  පුුවන්. හධහයණ 

භළ පයණ  පඹන්න ඕනෆ.  

ිවපඹෝජයා ථහනහඹුරභහ 
(தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ප්රලසන අව 5 - 3111/'12- (1), රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ரண்தைறகு ற கதரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
රු  ිවපඹෝජයා ථහනහඹුරභිව, භභ සභ ප්රලසනඹ අවනහ.  

 
රු (ආචහර්ඹ) ය්ම අමුුභ භවතහ  
(ரண்தைறகு கனரறற  ெத் அதொதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)       
රු ිවපඹෝජයා ථහනහඹුරභිව, මුදල්  වහ ක්ර භ ම්ඳහදන 

අභහතයාුරභහ පනුපන් භභ සභ ප්රලසනඹ  ිළිතුරය දීභ වහ 

භහඹ හරඹ්  ඉල්රහ ිනටිනහ. 
 

ප්රලසනඹ භුර දිනදී ඉදිිසඳ්ම කිරීභ  ිවපඹෝ යන රදී. 
றணரம ற்தநரத றணத்றற் ெர்ப்தறக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 
ිවපඹෝජයා ථහනහඹුරභහ 
(தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ප්රලසන අව 6 - 3196/'12- (4), රු යන්ජන් යහභනහඹ භවතහ 
 

රු යන්ජන් යහභනහඹ භවතහ 
(ரண்தைறகு ன்ஜன் ரரக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

රු  ිවපඹෝජයා ථහනහඹුරභිව, භභ  සභ ප්රලසනඹ අවන්පන් 

ඇභ පුරභහ බහ ර්බප  ඉන්නහ නම් විතයයි.  නළ්මනම් භ  

අුරරු ප්රලසන අවන්න විධිඹ්  නළවළ. 

 
රු දිපන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்தைறகு  றபணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු ිවපඹෝජයා ථහනහඹුරභිව,  විපද්ල රැකිඹහ ප්රර්ධන සුඵ 

සුඵහධන අභහතයාුරභහ  නළවළ. සුරභහ පනුපන් භභ සභ 

ප්රලසනඹ  ිළිතුරය දීභ වහ  පඹ හරඹ්   ඉල්රහ ිනටිනහ. 
 
ප්රලසනඹ භුර දිනදී ඉදිිසඳ්ම කිරීභ  ිවපඹෝ යන රදී. 
றணரம ற்தநரத றணத்றற் ெர்ப்தறக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 
 
ඳශහ්ම ඳහරන වහ ඳශහ්ම බහ අභහතයාහවලඹ  අඹ්ම 

ආඹතන : හවන 
உள்ளூரட்ெற, ரகர ெமதகள் அமச்சுக்குரற 

றதணங்கள் : ரகணங்கள் 
INSTITUTIONS UNDER MINISTRY OF LOCAL GOVERNMENT 

AND PROVINCIAL COUNCILS: VEHICLES 
 

3359/’12 

7.  රු පී. වළිසන් භවතහ 
(ரண்தைறகு தே. யரறென்) 

(The Hon. P. Harrison) 
ඳශහ්ම ඳහරන වහ ඳශහ්ම බහ අභහතයාුරභහපන් ඇස ප්රලසනඹ -

(1) :  

(අ) (i) ඳශහ්ම ඳහරන වහ ඳශහ්ම බහ අභහතයාහවලඹ  අඹ්ම 
ආඹතන වයාහ පොඳභණද; 

 (ii) සභ ස්  ස්  ආඹතනඹ ඹ ප්ම ඇ ප යජප  හවන 
වයාහ පොඳභණද; 

675 676 

[රු දිපන්ස  ගුණර්ධන  භවතහ] 



2013  ළප්තළම්ඵර්   03  

 (iii) සභ ආඹතනර යජප  හවන රඵහ දී ඇ ප 
ිවරධහිසන් අඹ්ම   පේවණි ක පර්ද; 

    (iv) සභ ිවරධහිසන්ප  අධී් ණඹ ඹ ප්ම ඇ ප හවන 
වයාහ පොඳභණද; 

 ඹන්න සුරභහ වන් යන්පනටුද? 

(ආ) (i) උ් ත  අභහතයාහවලඹ ඹ ප්ම ඇ ප ආඹතනර  
කුලී ඳදනභ භත රඵහ පන ඇ ප හවන වයාහ 
පොඳභණද; 

  (ii) සභ හවනර  පීම් යන ආහයඹ පර්ද; 

 (iii) සභ හවන පනුපන් හර්ක  පන මුුව මුදර 
පොඳභණද;  

 (iv) කුලී ඳදනභ භත රඵහ ්ම හවන ඳිසවයණඹ යනු 
රඵන ිවරධහිසන් වුරුන්ද; 

 ඹන්න සුරභහ පභභ බහ  දන්න්පනටුද? 

(ඇ) (i) ඉවත අභහතයාහවලඹ ඹ ප්ම ඇ ප යජප  හවන, 
කුලී ඳදනභ භත රඵහ ්ම හවන ව 
ිවරධහිසන්ප  පුද්ලි හවන පන් ය වඳුනහ 
ළනීපම් ක්ර භපේදඹ්   පපේද; 

 (ii) සපව නම්, ඒ ිළිතඵ ඳළවළදිලි කිරීභ්  යන්පන්ද; 

 (iii) අභහතයාහවලඹ වහ ඒ ඹ ප්ම ඇ ප ආඹතනර  
අඹ්ම යජප  හවනර යහජයා රහවඡනඹ භඟ 
අදහශ ආඹතනප  නභ වන් ය  පපේද; 

 (iv) පනොසපව නම්, ඊ  පවවුර පර්ද; 

 ඹන්න්ම සුරභහ වන් යන්පනටුද? 

 (ඈ) පනොසපව නම්, ඒ භන්ද? 

 

உள்ளூரட்ெற, ரகர ெமதகள் அமச்ெமக் பகட்ட 

றணர: 

(அ) (i) உள்ளூரட்ெற, ரகர ெமதகள் அமச்சுக்கு 

உரறத்ரத்ள்ப றதணங்கபறன் ண்றக்மக 

ரது; 

 (ii) பற்தடி எவ்தரத றதணத்றலும் கரப் 

தடும் அெரங்க ரகணங்கபறன் ண்றக்மக 

ரது; 

 (iii) பற்தடி றதணங்கபறல் அெரங்க ரகணங்கள் 

ங்கப்தட்டுள்ப உத்றபரகத்ர்கள் ெரர்ந் 

துள்ப  ங்கள் ரம; 

 (iv) பற்தடி உத்றபரகத்ர்கபறன் பற்தரர்ம 

றன் கலழ் கரப்தடும் ரகணங்கபறன் 

ண்றக்மக ரது 

 ன்தம அர் குநறப்தறடுரர? 

(ஆ) (i) பற்தடி அமச்ெறன்கலழ் இங்கும் றதணங் 

கபறல் கரப்தடும் ரடமக அடிப்தமடறல் 

ததற்தக்தகரள்பப்தட்ட ரகணங்கபறன் ண் 

றக்மக ரது; 

 (ii) பற்தடி ரகணங்களுக்கரண தகரடுப்தணவுகள் 

வ்ரத பற்தகரள்பப்தடுகறன்நண; 

 (iii) பற்தடி ரகணங்களுக்கரக தடரந்ம் 

தெலுத்தும் தரத்ப் தத்தரமக ரது; 

 (iv) ரடமக அடிப்தமடறல் ததற்தக்தகரள்பப் 

தட்ட ரகணங்கமப தன்தடுத்தும் உத்ற 

பரகத்ர்கள் ரர் 

 ன்தம அர ்இச்ெமதக்கு அநறறப்தரர? 

(இ) (i) பற்தடி அமச்ெறன் கலளள்ப அெ ரகணங்கள், 

ரடமக அடிப்தமடறல் ததற்தக்தகரள்பப் 

தட்ட ரகணங்கள் ற்தம் உத்றபரகத்ர் 

கபறன் தறத்றபக ரகணங்கமப பததடுத்ற 

இணம் கரடம் தொமநமதரன்த கரப் 

தடுகறன்நர; 

 (ii) ஆதணறல், இது தரடர்தறல் றபக்கபறப்தரர; 

 (iii) அமச்சு ற்தம் அன் கலளள்ப றத 

ணங்களுக்கு உரறத்ரண அெரங்க ரகணங் 

கபறல் அெ இனச்ெறமணத்டன் உரற றத 

ணத்றன் ததர் குநறப்தறடப்தட்டுள்பர; 

 (iv) இன்பநல், அற்கரண கரங்கள் ரம 

 ன்தமத்ம் அர் குநறப்தறடுரர? 

(ஈ) இன்பநல், ன்? 

 

asked the Minister of Local Government and 

Provincial Councils:  

(a) Will he state - 

 (i)  the number of institutions that come under 

the purview of the Ministry of Local 

Government and Provincial Councils; 

 (ii) the number of government vehicles that 

come under each such institution; 

 (iii) the grades of the officers of those 

institutions to whom government vehicles 

have been assigned; and 

 (iv) the number of vehicles falling under the 

supervision of those officers? 

(b) Will he inform this House - 

 (i) the number of vehicles in the institutions 

coming under the aforesaid Ministry that 

have been obtained on rent basis; 

 (ii) the method of payment of rent adopted in 

relation to those vehicles; 

 (iii) the total amount of money paid annually as 

rent on those vehicles; and 

 (iv) the officers who use those vehicles 

obtained on rent basis? 

(c) Will he also state - 

 (i) whether a methodology to distinguish 

government vehicles under this Ministry, 

vehicles obtained on rent basis and personal 

vehicles of the officers is in place? 
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 (ii) if so, whether a clarification in that regard is 

made; 

 (iii) whether the state insignia and the name of 

the relevant institution are engraved in the 

government vehicles that come under the 

Ministry and the institutions coming under 

it; and 

 (iv) if not, the reasons for that? 

(d) If not, why? 

 
රු දිපන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்தைறகு  றபணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු ිවපඹෝජයා ථහනහඹුරභිව, ඳශහ්ම ඳහරන වහ ඳශහ්ම 

බහ අභහතයාුරභහ පනුපන් භභ සභ ප්රලසනඹ  ිළිතුරය රඵහ 

පදනහ.  

(අ) (i) 01යි.  

  ඳශහ්ම ඳහරනඹ ිළිතඵ ශ්රී  රවහ ආඹතනඹ.  

 (ii) හවන වයාහ 06කි.  

 (iii) භවහබහණ්ඩහහය චක්ර පල්නඹ අනු "C ' 
පේවණි කප  යාසථහිළත භණ්ඩරඹ්  න පභභ 
ආඹතනප  අධයා් යඹහ  වහ ඳභණ්  
හවනඹ්  අනුයු් ත ය ඇත.  

 (iv)   හවන වයාහ 06කි.  

(ආ) (i) හවන රඵහ පන පනොභළත.  

  (ii) අදහශ පනොපේ.  

 (iii) අදහශ පනොපේ.  

 (iv)   අදහශ පනොපේ.  

(ඇ) (i)    ඔේ.   

       (ii)   යජප  හවනර යහජයා රහවඡනඹ ප්රදර්ලනඹ කිරීභ 
වහ  යුුර ය ඇත.   

 (iii) නළත.  

 (iv)  1985.05.10 දින අව 289 දයන යහ.ඳ.ච. ප්රහය 
යහජයා රහවඡනඹ ඳභණ්  ප්රදර්ලනඹ කිරීභ  
 යුුර ය ඇත.   

 (ඈ)  අදහශ පනොපේ.   

 
රු පී. වළිසන් භවතහ 
(ரண்தைறகு தே. யரறென்) 

(The Hon. P. Harrison) 
රු ිවපඹෝජයා ථහනහඹුරභිව, භප  ඳශමුන අුරරු 

ප්රලසනඹ පභඹයි.  පම් ප්රලසනඹ  ිළිතුරරු දීභ ම්ඵන්ධපඹන් භභ 

රු ඇභ පුරභහ   සුර පන්ත පනහ.  වළඵළයි ඳසු ගිඹ දසර 

ඳශහ්ම ඳහරන ආඹතනර,  විපලවපඹන්භ  ප්රහපද්ශීඹ බහර 

ිවරධහිසන්  අදහශ විවිධ අඳචහය ක්රිෂඹහ ණනහ්  ළන අඳ  

අවන්න  රළබුණහ.  පු්ම ඳ්මලින් හප භ  විවිධ භහධයාලින් ඒ 

ිළිතඵ රුු අනහයණඹ ශහ.  සටුදී ශභහ අඳචහය, අල්රස 

ිනද්ධීන්, ියනී භළරීම් ආදී ඒ ිනඹල්ර භ ළඩිපුයභ පඹොදහ පන 

 පබුපණ් ඳශහ්ම ඳහරන ආඹතනර හවනයි. භභ ඔඵුරභහ  

පඵොපවොභ  කීපභන් කිඹනහ, ඒ ආඹතනර ඳහවිචිික යන 

හවනර යහජයා රහවඡනඹ  පඹහ අඩු ණපන් ඒ හවනර ඇුරපශව  

ඉන්පන් වුද කිඹහ්ම පඳපනන්පන් නළවළ කිඹන ස.  

හවනර ීදුරු ුව කිරීභ්  නළ ප ඔඵුරභන්රහ භවය තළන්ර 

ඹනහ. අද ඳශහ්ම ඳහරන ආඹතනර බහඳ පරු ඳහවිචිික යන 

හවන ුව ීදුරු භඟින් ඒ හවන ඇුරශත පඳපනන්පන් නළ ප 

ත්ම්මපඹන් ඳ්මහපන ඹනහ.  සපවභ නම් ඳශහ්ම ඳහරන 

ආඹතනර හවනර යහජයා රහවඡනඹ  පපඵනහඹ කිඹන ඔඹ 

ථහ අඳ  ිළිතන්න ඵළවළ.  

 
රු දිපන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்தைறகு  றபணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ඳශහ්ම ඳහරන  වහ ඳශහ්ම බහ අභහතයාහවලඹ  ිළිතඵයි රු 

භන්ත්රීසුරභහ ප්රලසනඹ නඟහ   පපඵන්පන්.  ප්රහපද්ශීඹ බහ, ඳශහ්ම 

බහ ළපනන්පන් භව ඇභ පයඹහ ඹ ත යි. ඔඵුරභහ කිඹන සභ 

රහවඡන ටුත ව විිත සභ ප්රහපද්ශීඹ බහර, නය 

බහර, භව නය බහර  බහඳ පරු භන් යනහ.  

වුරු්ම වමු පනහ. හප ්ම ළඩ  ඒ හවනප  ඹනහ. ඉ පන් 

යවිනත පදඹ්  නළවළ. සුරභන්රහ භවජන පවහ යි වබහගී 

පන්පන්. පන පන තන්දය තභයි ඔඵුරභහ කිඹන්පන්.  

 
රු පී. වළිසන් භවතහ 
(ரண்தைறகு தே. யரறென்) 

(The Hon. P. Harrison) 
ඳ රහ න්න සඳහ. 

 
රු දිපන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்தைறகு  றபணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

නළවළ, ඳ රහ න්පන් නළවළ.  

 
රු පී. වළිසන් භවතහ 
(ரண்தைறகு தே. யரறென்) 

(The Hon. P. Harrison) 
භභ ඔඵුරභහ  කිඹන්පන් දළන් සපවභ ස්  ිනද්ධ පන්පන් 

නළවළ කිඹරහයි. ඳසු ගිඹ  හරප දී ිනද්ධ ී  පපඵන අඳචහය ක්රිෂඹහ  

ම්ඵන්ධපඹන්  ප්රහපද්ශීඹ  බහ භන්ත්රීසරුන්, ප්රහපද්ශීඹ බහ 

බහඳ පරුන් 50්  විතය  විවිධ පචෝදනහ  රඵහ  පපඵනහ. ඉ පන් 

ඒ ිවහයි අිළ කිඹන්පන්,  අඩු ණපන් ඒ හවනර  යහජයා 

රහවඡනඹ පවෝ  ප්රදර්ලනඹ පශෝම  ඒ යජප  හවනඹ් ඹ කිඹහ  

දළන න්න පුුවන් පනහඹ කිඹහ.  

 
රු දිපන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்தைறகு  றபணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ඳශහ්ම ඳහරන ආඹතනඹ  අදහශ රහවඡනඹ ප්රදර්ලනඹ 

පපයනහ.  

 
රු පී. වළිසන් භවතහ 
(ரண்தைறகு தே. யரறென்) 

(The Hon. P. Harrison) 
ප්රදර්ලනඹ පපයන්පන් නළවළ.  

 
රු දිපන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்தைறகு  றபணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

අවල් ප්රහපද්ශීඹ බහපේ සපවභ නළවළ කිඹරහ ිවලසිකත 

කිඹන්න ඔඵුරභහ  පුුවන් නම් අඳ  පිතන්භ භළදිව්ම පන්න 

පුුවන්. භභ පම් හයණඹ ඇභ පුරභහප  අධහනඹ  

පපනන්නම්. ඇභ පුරභහ භඟින් ඳශහ්ම බහපේ අධහනඹ  

පපනන්නම්.   

679 680 

[රු පී. වළිසන්  භවතහ] 
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ිවපඹෝජයා ථහනහඹුරභහ 
(தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

පදළිව අුරරු ප්රලසනඹ. 

 

රු පී. වළිසන් භවතහ 
(ரண்தைறகு தே. யரறென்) 

(The Hon. P. Harrison) 
ඔේ. ඔඵුරභහ ඒ අදහශ ඇභ පුරභහ  කිඹන්න. භභ දන්නහ 

වළටිඹ  නම්   යහජයා රහවඡනඹ්ම ඒ අදහශ ප්රහපද්ශීඹ බහ පේ, නය 

බහපේ නභ්ම ඒ හවනලින් ිනඹඹ  90 ්ම  පපඵනහ කිඹහ 

භභ ටුතන්පන් නළවළ. 

 
රු දිපන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்தைறகு  றபணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

හධහයණ නළවළ, යර යන ස. ඔඵුරභහ භප  උදේ  

සපවභ නළ ප ස ඳශහ්ම බහ, ස ප්රහපද්ශීඹ බහ නභ්  

කිඹන්න. භභ ඔඵුරභහපන් ප්රලසන අවන්න ළභළ ප නළවළ. උදේ  

ස නභ්  කිඹන්න. 

 
රු පී. වළිසන් භවතහ 
(ரண்தைறகு தே. யரறென்) 

(The Hon. P. Harrison) 
 පයප්ඳපන් ප්රහපද්ශීඹ බහ.  

 
රු දිපන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்தைறகு  றபணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

අිළ පොඹහ ඵරරහ අලයා  යුුර යන්නම්. 
 

රු දුියන්ද දිහනහඹ භවතහ (අධයාහඳන පවහ 
අභහතයාුරභහ) 
(ரண்தைறகு துறந் றெரரக்க - கல்றச் பெமகள் 

அமச்ெர்) 

(The Hon. Duminda Dissanayake - Minister of Education 

Services) 

රු භන්ත්රීසුරභිව,  පයප්ඳපන්  පපඵනහ.  

 
රු පී. වළිසන් භවතහ 
(ரண்தைறகு தே. யரறென்) 

(The Hon. P. Harrison) 
ඔඵුරභහ දළන්  check යන්න.  

 
රු දුියන්ද දිහනහඹ භවතහ 
(ரண்தைறகு துறந்  றெரரக்க) 

(The Hon. Duminda  Dissanayake) 
දළන් check ශහ. 
 

රු දිපන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்தைறகு  றபணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

 පයප්ඳපන්  පපඵනහ ලු. 

 
රු පී. වළිසන් භවතහ 
(ரண்தைறகு தே. யரறென்) 

(The Hon. P. Harrison) 
ඇභ පුරභහ භභ පඵොපවොභ  කීපභනුයි කිඹන්පන්.  

 
රු දුියන්ද දිහනහඹ භවතහ 
(ரண்தைறகு துறந்  றெரரக்க) 

(The Hon. Duminda  Dissanayake) 
බහඳ පුරභහ කිඹරහ  පඵෝඩ් සකු්ම දහරහ  පපඵනහ.  

රු පී. වළිසන් භවතහ 
(ரண்தைறகு தே. யரறென்) 

(The Hon. P. Harrison) 
සුරභහ පභතළන නළඟි රහ කිඹනහ, පඵෝඩ් වරහ  පපඵනහ 

කිඹරහ. ඒ වුණහ  සපවභ පඵෝඩ් වරහ නළවළ. [ඵහධහ කිරීභ් ] 

ජනහධිඳ පුරභහප  හවනර නම් යහජයා රහවඡනඹ පඹොදරහ 

 පපඵනහ. වළඵළයි  ප්රහපද්ශීඹ බහ හවනර සපවභ පඹොදරහ 

නළවළ.  

 
රු දිපන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்தைறகு  றபணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

සපවභ නළ්මනම් අිළ ඒ ළන පොඹහ ඵරහ  යුුර යන්නම්. 

ඒ ළන ඇභ පුරභහප  අධහනඹ පඹොමු යන්නම්. 

 
ිවපඹෝජයා ථහනහඹුරභහ 
(தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ප්රලසන අව 13 - 3698/'13-(1), රු අනුය දිහනහඹ භවතහ. 

 
රු අනුය දිහනහඹ භවතහ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

රු ිවපඹෝජයා ථහනහඹුරභිව, භහ සභ ප්රලසනඹ අවනහ. 

 
රු ඳවිත්රුහපද්ී න්ිවආයචිික භව්මියඹ  
(ரண்தைறகு (றதற) தறத்ரபற ன்ணறஆச்ெற) 

(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi Wanniarachchi)  

රු ිවපඹෝජයා ථහනහඹුරභිව, සභ ප්රලසනඹ  ිළිතුරය දීභ 

වහ  ප පද හරඹ්  ඉල්රහ ිනටිනහ. 
 
ප්රලසනඹ භුර දිනදී ඉදිිසඳ්ම කිරීභ  ිවපඹෝ යන රදී. 
றணரம ற்தநரத றணத்றற் ெர்ப்தறக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 
ිවපඹෝජයා ථහනහඹුරභහ 
(தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

පදන  ඹ. 
 

 

 පවපොඩ ප්රහපද්ශීඹ බහ ඵර ප්රපද්ලඹ: ජර 
පඹෝජනහ ක්ර භඹ 

றயதகரட தறபெ தெனரபர் தறரறவு : குடிலர்த் 

றட்டம் 
THIHAGODA DIVISIONAL SECRETARY'S DIVISION: WATER 

SUPPLY SCHEME 
 

2935/’12 

1. රු පජෝන් අභයුරව භවතහ (රු බුද්ධි ඳ පයණ භවතහ 
පනු )  
(ரண்தைறகு பஜரன் அதுங்க - ரண்தைறகு தைத்றக தற 

ெரர்தரக) 

(The Hon.  John Amaratunga on behalf of the Hon. 

Buddhika Pathirana) 

ජර  ම්ඳහදන  වහ  ජරහඳවන  අභහතයාුරභහපන් ඇස 

ප්රලසනඹ - (1) : 

(අ) (i) භහතය දිසත්රිo් ප ,  පවපොඩ ප්රහපද්ශීඹ බහ ඵර 
ප්රපද්ලඹ ුරශ, ඵණ්ඩ්මතය ින  ියපදල්රපර 
ද් හ ජර නශ දීර්ක කිරීභ වහ 2010 
පනොළම්ඵර් භ 28 දින භහයම්බ උපශර්  
ඳළළ්මවූ ඵ්ම, 

681 682 



ඳහර්ලිපම්න්ුර 

 (ii) ර් පද  අධි හරඹ්  තී ඇත්ම පම් 
ද් හ  නශ ජරඹ රඵහ දී පනොභළ ප ඵ  
ප්රපද්ලප  ජනතහ පචෝදනහ යන ඵ්ම; 

 සුරභහ දන්පනටුද? 

(ආ) (i) ඉවත වන් ඳහනීඹ ජර පඹෝජනහ ක්ර භඹ වහ 
මුදල් පන් ය  පපේද; 

 (ii) සපව නම්, පන්ය ඇ ප මුදර පොඳභණද; 

 (iii) අලයා අයමුදල් ඳඹහ  පපේ නම්, පභභ ජර 
පඹෝජනහ ක්ර භඹ නතහ  පබීභ  පවවුර පර්ද; 

 (iv) සභ ළ ලු වත රුු  විහ, ප්රපද්ලප  
ජනතහ  වළකි ඉ් භිවන් ඳහනීඹ  ජරඹ ළඳයීභ  
 යුුර යන්පන්ද; 

 (v) සපව නම්, සභ දිනඹ පර්ද; 

 ඹන්න සුරභහ පභභ බහ  දන්න්පනටුද? 

(ඇ)  පනොසපව නම්, ඒ භන්ද? 
 

 

லர் ங்கல், டிகரனமப்தை அமச்ெமக் பகட்ட றணர: 

(அ) (i) ரத்மந ரட்டத்றன் றயதகரட தறபெ 

தெனரபர் தறரறறல் தண்டத் தொல் றதல்ன 

தன ம லர்க்குரய்கமப லடிப்தற்கரக 2010 

ம்தர் ரம் 28ஆம் றகற அங்குரர்ப்த 

மததரன்த டத்ப்தட்டதன்தமத்ம்; 

 (ii) இண்டு தடங்களுக்கும் அறக கரனம் 

கடந்துள்பபதரறலும் இது ம குரய் லர் 

ங்கப்தடறல்மன ண தறபெ க்கள் குற்நஞ் 

ெரட்டுகறன்நரர்கள் ன்தமத்ம் 

 அர் அநறரர? 

(ஆ) (i) பற்தடி குடிலர்த் றட்டத்றற்கு றற எதுக்கப் 

தட்டுள்பர  ன்தமத்ம்; 

 (ii) ஆதணறல், எதுக்கப்தட்டுள்ப தத்தரமக 

வ்பவு ன்தமத்ம்; 

 (iii) பமரண றறங்கள் ங்கப்தட்டிதப்தறன், 

இந் லர்ங்கும் றட்டத்ம றதத்றத்ள்ப 

மக்கரண கரம் ரது ன்தமத்ம்; 

 (iv) பற்தடி தறச்ெறமணக்குரற றடங்கமப லர்த்து 

மத்து தறபெ க்களுக்கு கூடிறமறல் 

குடிலர் ங்க டடிக்மக பற்தகரள்ரர 

ன்தமத்ம்; 

 (v) ஆதணறல், அத்றகற ரது ன்தமத்ம் 

 அர் இச்ெமதக்கு அநறறப்தரர? 

(இ) இன்பநல், ன்? 

 

 

asked the Minister of Water Supply and Drainage:  

(a) Is he aware that - 

 (i)  an opening ceremony to extend the water 

supply lines from Bandaththara to 

Midellawela in the Thihagoda Divisional 

Secretary's Division in the Matara District 

was held 28th  November 2010; and 

 (ii) people in the area complain that pipe-borne 

water has not yet been provided to the area 

despite the expiry of two years? 

(b) Will he inform this House - 

 (i) whether funds have been allocated for the 

aforesaid drinking water supply scheme;  

 (ii) if so, the amount so allocated;  

 (iii) if funds have been allocated, the reasons for 

abandoning this scheme;  

 (iv) whether arrangements will be made to 

resolve the issues hampering this scheme 

and provide the people in the area with 

drinking water as early as possible; and 

 (v) if so, when? 

(c) If not, why? 

 
 

රු දිපන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்தைறகு  றபணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු ිවපඹෝජයා ථහනහඹුරභිව, භහ සභ ප්රලසනඹ  ිළිතුරය 

බහත* යනහ. 
 

 

* බහපම්ඹ භත තඵන රද ිළිතුරය: 
* ெதரதேடத்றல் மக்கப்தட்ட றமட : 

* Answer tabled: 
 

(අ) (i) ඔේ. 

 (ii)  ඵණ්ඩ්මතය ින  ියපදල්රර ද් හ ප්රධහන ජර නශ 
භහර්ඹ සළීපම්  යුුර අන් ීභ  ආන්න  පබිඹදී 
දකුු ඳශහ්ම ඩිනම් වර්ධන ළඩ ිළිතපශ ඹ ප්ම 
භහතය ව් භන භහර්ඹ පුුවල් කිරීපම්  යුුර ආයම්බ විඹ. 
ඒ අනු භහර්ඹ පුුවල් කිරීපම්දී සරන රද ජර නශ භහර්ඹ 
න භහර්ප  භළද  න්න  ිළටුටි ිවහ භහර් වර්ධන 
අධිහිසඹ විිනන් ජර නශ රහ භහර්ප  පදඳ  න්න  
සිතඹ යුුර ඵ  උඳපදස පදන රදී. ඒ අනු සකී අධිහිස ප  
ේභ දහඹ්මඹ භත නළත්ම සරන රද ජර නශ රහ 
න භහර්ඹ පදඳ සථහිළත කිරීභ   යුුර යන අතය, 
සභ  යුුර 2014 ජුිව 30 න වි  අන් ීභ  ිවඹියතඹ. 
සපව ිවභීභ්ම භඟ ප්රපද්ලප  ජනතහ  ජරඹ ළඳයීභ  
වළකිඹහ ඇත. 

(ආ) (i) ඔේ. 

 (ii) පභභ යාහඳි පඹ වහ පන් ය ඇ ප මුදර රුිළඹල් 
අසස් ර්  අනඅ දවස සිනඹ අ යි ලත වළ නඹ           
(රු. 8,198,108,69)කි. (ඉන් ේභදහන ඳදනියන් ජර නශ 
සළීභ වහ පන්ය ඇ ප මුදර රුිළඹල් ඳණසස් ර්  
අනඅ දවස සිනඹඅ යි ලත වළ  නඹ්                             
(රු. 5,198,108.69) න අතය, භහර්ඹ ඳලුදු කිරීභ 
පනුපන් භහර් වර්ධන අධිහිසඹ  රුිළඹල් ර්  
 පව්  (රු.3,000,000.00) පේ. 

 (iii) දළන  පභභ ජර නශ දීර්ක කිරීපම් යාහඳි පඹ නතහ 
පනොභළත. භහර් වර්ධන යාහඳි පඹ  භහමී ජර නශ 
සිතඹ යුුර ඵළවින් ියපදල්රර ද් හ භහර් වර්ධන 
 යුුර ිවභ ීභ්ම භඟභ ජරඹ ළඳයීභ ශ වළකිඹ. 

 (iv) ඔේ. නශ භහර්ඹ සළීභ්ම භඟභ ජරඹ ළඳයීභ   යුුර 
ශ වළකිඹ.  

 (v) භහර් වර්ධන යාහඳි පඹ  භහමී ජර නශ සළීභ ිනදු 
යන ඵළවින්, 2014 ජුිව 30 න වි  භහර් වර්ධන 
 යුුර ියපදල්රර ද් හ අන් කිරීභ  අපප්් ක ත 
අතය, ඒ භඟභ ජරඹ ළඳයීභ   යුුර ශ වළ. 

(ඇ)  ඳළන පනොනඟී. 
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යහජයා ආඹතන ටුඟ ිසඳනම් : පොශම භව නය 
බහ  

அெ றதணங்கபறன் றலும ரறப்தம் : 

தகரளம்தை ரக ெமத  
ARREARS  OF RATES  DUE   FROM  GOVERNMENT  

INSTITUTIONS :  COLOMBO MUNICIPAL COUNCIL  

3046/’12 

3. රු පජෝන් අභයුරව භවතහ (රු අකිර වියහජ් හිසඹම් 
භවතහ පනු ) 
(ரண்தைறகு பஜரன் அதுங்க - ரண்தைறகு அகறன றரஜ் 

கரரறெம் ெரர்தரக) 

(The Hon.  John Amaratunga on behalf of the Hon.Akila 

Viraj Kariyawasam) 

ඳශහ්ම  ඳහරන  වහ  ඳශහ්ම  බහ අභහතයාුරභහපන් ඇස 

ප්රලසනඹ - (3) :  

(අ) යජප  පදඳහර්තපම්න්ුර, වසථහ වහ යාසථහිළත 
භණ්ඩරලින් පොශම භව නය බහ  අඹ විඹ යුුර 
රුිළඹල් පෝටි 150 ඳභණ ිසඳනම් මුදර්  සභ 
ආඹතනලින් අඹ ය ළනීභ  පනොවළකිී ඇ ප ඵ සුරභහ 
දන්පනටුද? 

(ආ) (i) පොශම භව නය බහ  සභ යජප  
පදඳහර්තපම්න්ුර, වසථහ ව යාසථහිළත 
භණ්ඩරලින් අඹ විඹ යුුර ිසඳනම් හසුර පන් 
පන් ලපඹන් පොඳභණද; 

 (ii) අදහශ ිසඳනම් හසුර අඹ ය ළනීභ  නහිස 
බහණ්ඩහහයඹ පභපත්   යුුර පනොකිරීභ  
පවවුර පර්ද; 

 (iii) සභ ිසඳනම් හසුර අදහශ ආඹතන ප පන් 
ඩිනියන් අඹ ය ළනීභ   යුුර යන්පන්ද; 

 ඹන්න සුරභහ වන් යන්පනටුද? 

(ඇ) පනොසපව නම්,  ඒ භන්ද? 

 
 

உள்ளூரட்ெற, ரகர ெமதகள் அமச்ெமக் பகட்ட 

றணர: 

(அ) அெ றமக்கபங்கள், கூட்டுத்ரதணங்கள் ற்தம் 

றறச்ெட்ட ெமதகபறலிதந்து தகரளம்தை ரக ெமத 

அநறடபண்டித்ள்ப சுரர் 150 பகரடி தௐதர 

ரறப்தத்தரமக பற்தடி றதணங்கபறலிதந்து 

அநறட தொடிரதுள்பதன்தம அர் அநறரர? 

(ஆ) (i) அெ றமக்கபங்கள், கூட்டுத்ரதணங்கள் 

ற்தம் றறச் ெட்ட ெமதகபறலிதந்து  தகரளம்தை 

ரக ெமதக்கு அநறடபண்டித்ள்ப  

ரறப்தத்தரமக ணறத்ணறரக ரம 

தன்தமத்ம்; 

   (ii) குநறத்  ரறப்தத்தரமகம அநறடுற்கு 

ரக றமநபெரற இற்மநம டடிக்மக 

டுக்கரமக்கரண கரங்கள் ரம 

தன்தமத்ம்; 

 (iii) ெம்தந்ப்தட்ட றதணங்கபறலிதந்து பற்தடி  

ரறப்தத்தரமகமத் துரறரக அநறடு 

ற்கு டடிக்மக டுப்தரர ன்தமத்ம் 

 அர் குநறப்தறடுரர? 

(இ) இன்பநல், ன்? 

asked the Minister of Local Government and 

Provincial Councils:  

(a) Is he aware that it has not been possible to collect 

rates amounting to nearly Rs. 150 crores due to 

Colombo Municipal Council from public 

departments, corporations and statutory boards? 

(b) Will he state - 

 (i) separately, the rates due to Colombo 

Municipal Council from each public 

department, corporation and statutory 

board; 

 (ii) the reasons for the Municipal Treasury to 

take no action up to now to collect the said 

rates; and 

 (iii) whether speedy action will be taken to 

collect those rates from the relevant 

institutions? 

(c) If not, why? 

 
රු දිපන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்தைறகு  றபணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු ිවපඹෝජයා ථහනහඹුරභිව, ඳශහ්ම ඳහරන වහ ඳශහ්ම 

බහ අභහතයාුරභහ පනුපන් භහ සභ ප්රලසනඹ  ිළිතුරය බහත* 

යනහ. 

 
* බහපම්ඹ භත තඵන රද ිළිතුරය: 
* ெதரதேடத்றல் மக்கப்தட்ட றமட : 

* Answer tabled: 
 
 

(අ) ඔේ. 

(ආ) (i) යජප  අභහතයාහවල ව පදඳහර්තපම්න්ුරලින් අඹ විඹ යුුර 
මුදර රුිළඹල් 253,373,715.57 (පදිනඹ ඳණසුරන් ියලිඹන 
ුරන්ිනඹ වළ්මතෆුරන්දවස ව්මිනඹ ඳවපශොයි ලත ඳණස 
වතයි.) 

  යහජයා වසථහ යාසථහිළත භණ්ඩර ව යජඹ  අනුඵද්ධ 
ආඹතනලින් අඹ විඹ යුුර මුදර රුිළඹල් 
622,112,935.88 (වඹිනඹ විිනපද්  ියලිඹන සිනඹ 
පදොපශොසදවස නිනඹ  පසඳවයි ලත අසඅ යි.) 

 (ii) ටුඟ ිසඳනම් ඵදු අඹ ය ළනීභ  ක්රිෂඹහ යියන් ඳීන. 

 (iii) ඔේ. 

(ඇ) ඳළන පනොනඟී. 

 
ිවපඹෝජයා ථහනහඹුරභහ 
(தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ප්රලසන අව 8 - 3407/'13 - (1), රු අජි්ම කුභහය භවතහ. 

 
රු පජෝන් අභයුරව භවතහ 
(ரண்தைறகு பஜரன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
රු ිවපඹෝජයා ථහනහඹුරභිව, රු අජි්ම කුභහය භන්ත්රීසුරභහ 

පනුපන් භහ සභ ප්රලසනඹ අවනහ.  
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ඳහර්ලිපම්න්ුර 

රු දිපන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்தைறகு  றபணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු ිවපඹෝජයා ථහනහඹුරභිව, ධීය වහ ජරජ ම්ඳ්ම 

වර්ධන අභහතයාුරභහ පනුපන් භහ සභ ප්රලසනඹ  ිළිතුරය දීභ 

වහ භහඹ්  ල් ඉල්රනහ. 

 
ප්රලසනඹ භුර දිනදී ඉදිිසඳ්ම කිරීභ  ිවපඹෝ යන රදී. 
றணரம ற்தநரத றணத்றற் ெர்ப்தறக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 
 
 

 ශ ශභනහයණ යාහඳි පඹ වහ මරයා 
ප්ර පඳහදන : භහතපල් භව නය බහ    

கறவுப்ததரதள் தொகரமத்துக் கதத்றட்ட றற 

ற்தரடு: ரத்மப ரக ெமத 
FINANCIAL PROVISION FOR WASTE MANAGEMENT 

PROJECT : MATALE MUNICIPAL COUNCIL 
 

3515/’13 

9. රු පජෝන් අභයුරව භවතහ (රු න්ත අලුවිවහපර් 
භවතහ පනු ) 
(ரண்தைறகு பஜரன் அதுங்க - ரண்தைறகு ெந் 

அலுறயரப ெரர்தரக) 

(The Hon.  John Amaratunga on behalf of the Hon.Wasantha 

Aluwihare) 
ඳශහ්ම  ඳහරන  වහ  ඳශහ්ම  බහ අභහතයාුරභහපන් ඇස 

ප්රලසනඹ - (2) : 

(අ) (i) කන අඳද්ර(යා ශභනහයණ පවෝ ිළලිරු 
යාහඳි පඹ්  පනුපන් ඳශහ්ම ඳහරන 
ආඹතනඹ  රළපඵන මුදල් ළඹ කිරීභ  අදහශ 
නීතයානුකර ක්ර භපේදඹ පර්ද;  

 (ii) සභ ක්ර භපේදඹ  ඳිසඵහටුය මුදල් ළඹපො  
අක්ර ියතහ්  ිනදු  පො  ඇ්මනම්, ඒ 
ම්ඵන්ධපඹන් නු රඵන ක්රිෂඹහභහර් පර්ද; 

 ඹන්න සුරභහ වන් යන්පනටුද? 

(ආ) (i) භහතපල් භවනය බහ  සුන්ඹහ (SUNYA) නම් 
යාහඳි පඹ්  ඹ ප්ම ශ ශභනහයණඹ 
පනුපන් මරයා ප්ර පඳහදන රළබී  පපේද; 

 (ii) සපව නම්, සභ යාහඳි පඹ ඹ ප්ම මුදල් රඵහ දුන් 
දිනඹන් පර්ද;  

 (iii) සභඟින් රඵහ දී ඇ ප මුදර  පොඳභණද; 

 (iv) සභ  යාහඳි පඹ ආයම්බ කිරීභ  වහ අන් කිරීභ  
පඹෝජිත  පබ දිනඹන් පර්ද; 

 ඹන්න සුරභහ පභභ බහ  දන්න්පනටුද? 

(ඇ) (i) ශ ශභනහයණ යාහඳි පප  මුදර පඹෝජිත 
හර්ඹඹ වහ පඹොදහ පන  පපේද; 

 (ii) පම් න වි  යාහඳි පප  ප්ර පඹ පර්ද; 

 ඹන්න්ම සුරභහ වන් යන්පනටුද?          

(ඈ) පනොසපව නම්,  ඒ භන්ද? 

 

உள்ளூரட்ெற, ரகர ெமதகள் அமச்ெமக் பகட்ட 

றணர: 

(அ) (i) றண்க் கறவுப்ததரதள் தொகரமத்தும் 

அல்னது லள்சுற்ெறக் கதத்றட்டம் தரடர்தரக 

உள்ளூரட்ெற றதணதரன்தக்கு கறமடக்கறன்ந 

தத்தரமகமச் தெனறடுற்கு ற்தைமட 

ரண ெட்டரலறரண தொமநம; 

 (ii) பற்தடி தொமநமக்குப் தைநம்தரக தத்மச் 

தெனறட்டு தொமநபகடு மணத்ம் பற் 

தகரண்டிதப்தறன் அது தரடர்தறல் பற் 

தகரள்பப்தடுகறன்ந டடிக்மககள் 

 ரமதன்தம அர் குநறப்தறடுரர? 

(ஆ) (i) ரத்மப ரக ெமதக்கு சுன்ர (SUNYA) 

தம் கதத்றட்டதரன்நறன்கலழ் கறவுப்ததரதள் 

தொகரமத்துத்றன் ததரதட்டு றற ற்தரடுகள் 

கறமடத்துள்பர; 

 (ii) ஆதணறல், பற்தடி கதத்றட்டத்றன்கலழ் தம் 

ங்கப்தட்ட றகறகள் ரம; 

 (iii) அன் தோனம் ங்கப்தட்டுள்ப தத்தரமக 

ரது; 

 (iv) பற்தடி கதத்றட்டத்ம ஆம்தறக்க பண்டி 

றதந் ற்தம் தொடிவுதத் உத்பெரறதந் 

றகறகள் ரம 

 ன்தம அர் இச்ெமதக்கு அநறறப்தரர? 

(இ) (i) கறவுப்ததரதள் தொகரமத்து கதத்றட்டத்றற் 

கரண தம் உத்பெ தறறன் ததரதட்டு 

ஈடுதடுத்ப்தட்டுள்பர; 

 (ii) இற்மநரகறன்நபதரது கதத்றட்டத்றன் தொன் 

பணற்நம் ரது 

 ன்தமத்ம் அர் குநறப்தறடுரர? 

(ஈ) இன்பநல், ன்? 

 
asked the Minister of Local Government and 

Provincial Councils:  

(a) Will he state - 

 (i) the legal procedure that should be followed 

by the Local Authorities in spending the 

money received for solid waste 

management or recycling project; and 

 (ii) the steps that will be taken if an irregularity 

has been committed by spending money 

without following the aforesaid procedure? 

(b) Will he inform this House - 

 (i) whether the Matale Municipal Council has 

received financial provisions for waste 

management under a project by the name 

of “SUNYA”; 

 (ii) if so, the dates on which the money was 

granted under the aforesaid project; 

 (iii) the amount of money that has been granted 

under the aforesaid project; and 

 (iv) the dates on which the project was due to 

commence and complete? 
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(c) Will he also state - 

 (i) whether the waste management project fund 

has been used for the proposed task; and 

 (ii) the progress of the project up to now? 

(d) If not, why? 
 
රු දිපන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்தைறகு  றபணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු ිවපඹෝජයා ථහනහඹුරභිව, ඳශහ්ම ඳහරන වහ ඳශහ්ම 

බහ අභහතයාුරභහ පනුපන් භහ සභ ප්රලසනඹ  ිළිතුරය බහත* 

යනහ. 
 

* බහපම්ඹ භත තඵන රද ිළිතුරය: 
* ெதரதேடத்றல் மக்கப்தட்ட றமட : 

* Answer tabled: 
 

(අ) (i) අනුභත ප්රම්ඳහදන ක්රිෂඹහලිඹ  අනු අලයා බහණ්ඩ පවෝ 
පවහ ළඳයීභ වහ සුදුසු ආඹතනඹ්  පතෝයහ නු රඵන 
අතය, ඒ අනු බහණ්ඩ ියරදී ළනීභ වහ පවහ  ළඳයීභ යනු 
රළපේ. සපව ියරදී ළනීම් පවෝ පවහ ළඳයීම් කිරීපභන් 
අනුරරු සභ හර්ඹඹන් වහ අදහශ ඳිසදි තහ් ණි ක 

ිවරධහිසන් පවෝ ළඩ අධිහිසන් විිනන් ඳරී් හ ය 
ිවර්පද්ල කිරීපභන් අනුරරු පීම් අනුභළ පඹ රඵහ ළනීභ 
වහ බහ  ඉදිිසඳ්ම පපර්. සපව බහ අනුභළ පඹ රඵහ 
ළනීපභන් අනුරරු ඒ ඒ බහ විිනන් නීතයානුකර ඵරඹ 
පඵදහ වළය ඇ ප ආහයඹ    ිවඹියත ිවරධහිස ඹකු විිනන් 
පීම් ව ප ය පීම් යනු රළපේ. 

 (ii) ආඹතන වග්රාවඹ, මුදල් පයගුරහින ව අදහශ චක්ර පල්ර 
ද් හ ඇ ප විධිවිධහන ප්රහය ඒ වහ ිළඹය නු රළපේ.  

(ආ)    (i) ඔේ. යාහඳි පඹ ම්ඵන්ධ ඳසුබිම් හර්තහ වහ ළරළසභ 
ඇමුුම්  01න් ඉදිිසඳ්ම ය ඇත. 

 (ii) 2012 අපප්රවල් භ 02 

 (iii) රුිළඹල් 2,526,255.04 

 (iv) ආයම්බ කිරීභ  පඹෝජිත  පබ දිනඹ : 2012 ජනහිස භ 30. 
අන් කිරීභ  පඹෝජිත දිනඹ : 2014 පදළම්ඵර් භ 31. 

(ඇ) (i) සභ මුදර ශ ශභනහයණඹ වහ පඹොදහ ඇත. මුදල් 
ළඹ ය ඇ ප ආහයඹ ඇමුුභ 02 භඟින් ද් හ ඇත. 

 (ii) යාහඳි පප  ප්ර පඹ ඇමුුම් 03 භඟින් පම් භඟ ඉදිිසඳ්ම 
ය ඇත. 

(ඈ) අදහශ පනොපේ. 
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ඳහල් දරුන්  පනොියපල් දිහ ආවහයඹ ළඳයීපම් 
ළඩ වන : විසතය 

தரடெரமன ரர் இனெ ற உவுத் றட்டம்: 

றதம் 
PROGRAMME TO PROVIDE FREE MID-DAY MEAL  TO SCHOOL 

CHILDREN : DETAILS 
 

3595/’13 

10.රු පජෝන් අභයුරව භවතහ (රු අපනෝභහ භප  
භව්මියඹ පනු ) 
(ரண்தைறகு பஜரன் அதுங்க - ரண்தைறகு (றதற) 

அபணரர கபக ெரர்தரக) 

(The Hon.  John Amaratunga on behalf of the Hon. (Mrs.) 

Anoma Gamage ) 
අධයාහඳන පවහ අභහතයාුරභහපන් ඇස ප්රලසනඹ - (1) : 

(අ) (i) ඳහල් දරුන්  පනොියපල් දිහ ආවහයඹ ළඳයීපම් 
ළඩ වන වහ ඳසු ගිඹ ර්  5 ුරශ  යජඹ ළඹ 
ශ මුදර පොඳභණද; 

 (ii) දරුන්  ඳඹනු රඵන ආවහය පේර ම්ඵන්ධ 

ීනයණඹ යනු රඵන අඹ වුරුන්ද; 

 (iii) ආවහය පේර රඵහ දීභ  අදහශ පදන උඳපදස ිවින 

ඳිසදි ක්රිෂඹහ්මභ න්පන්ද ඹන්න ිළිතඵ ඳසු 

විඳයභ්  ිනදු යන්පන්ද; 

 (iv) සපව නම්, සඹ වුරුන් විිනන් ිනදු යන්පන්ද; 

 ඹන්න සුරභහ පභභ බහ  දන්න්පනටුද? 

(ආ) (i) ඳහල් දරුන්  දිහ ආවහයඹ රඵහදීපම් 

ළඩ වන ෆහීභ  ඳ්මවිඹ වළකි භට් භකින් 

ක්රිෂඹහ්මභ න ඵ ිළිතන්පන්ද; 

 (ii) සපව නම්, සපර ිළිතළනීභ වහ පවවුර වූ 

රුු පර්ද; 

 ඹන්න්ම සුරභහ පභභ බහ  දන්න්පනටුද? 

(ඇ) පනොසපව නම්,  ඒ භන්ද? 
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2012 ර්ප  සුනයාහ යාහඳි පඹ භඟින්  
ක්රිෂඹහ්මභ යන රද ළඩ වන් 

 

භහතපල් නය බහ ඵර ප්රපද්ලප  ශ ශභනහයණඹ  අදහශ මලි පතොයුරරු රැසය හර්තහ්  ිළිතපඹර කිරීභ. 

 

01.  3 - ආර් වල්ඳඹ ිළිතඵ (ශ අභ කිරීභ, ශ නළත බහවිත කිරීභ, ශ ප්ර පච්රීආයණඹ කිරීභ) ශභහ භහජර දරුන් 

දළනු්ම කිරීපම් ළඩ වන් ක්රිෂඹහ්මභ කිරීභ. 

02. 3 - ආර් වල්ඳඹ ිළිතඵ ශභහ භහජ අතය තය ඳ්මහ ව ප ඳත්රු ප්රදහනනඹ කිරීභ. 

03. 3 - ආර් වල්ඳඹ ිළිතඵ ඳහල් දරුන් දළනු්ම කිරීපම් ළඩ වන් ක්රිෂඹහ්මභ කිරීභ.  

 

1.  භහතපල් ඳහයාම් ජහ ප ඳහර 

2.  භහතපල් හන්ත පතෝභස ජහ ප ඳහර 

3.  භහතපල් ආියනහ ජහ ප ඳහර 
 

05. 3 - ආර් වල්ඳඹ ිළිතඵ ඳහර දරුන් දළනු්ම කිරීපම් ළඩ වන භඟින් භහතපල් ිනඹලුභ ජහතයාන්තය ඳහල් දරුන් වහ 

අපනකු්ම ඳහල්ර දරුන් දළනු්ම කිරීභ. (භහතපල් පවෝ ල් ඳහල් ේණහහයප දී ිනදු යන රදි.) 

06. භහතපල් භව නය බහ ිවරධහිසන් ව පව භඬුල්ර වහ 3 - ආර් වල්ඳඹ ිළිතඵ දළනු්ම කිරීපම් ළඩ වන් 

ඳ්මන රදි. 

07. භහතපල් භණ්දන්ඩහර නය බහ ඵර ප්රපද්ලප  ප්රජහ 3 - ආර් වල්ඳඹ ිළිතඵ දළනු්ම කිරීපම් ළඩ වන ක්රිෂඹහ්මභ 

කිරීභ. 

08. භහතපල් නයප  පපශ ප්රජහ 3 - ආර් වල්ඳඹ ිළිතඵ දළනු්ම කිරීපම් ළඩ වන ක්රිෂඹහ්මභ කිරීභ. 

09. භහතපල් භව නය බහපේ නහිස භන්ත්රීසරුන්, ිවරධහිසන් වහ පව භඬුල්ර වහ 3 - ආර් වල්ඳඹ ිළිතඵ දළනු්ම 

කිරීපම් ළඩ වන්  ඵරවපොඩ නය බහපේ ශ ශභනහයණ පුහුු ආඹතනප  ධහිසතහ ර්ධන ළඩමුුව්  ඳළළ්මීභ. 

10. භහ තපල් භව නය බහ ඵර ප්රපද්ලප  පොට්ාහ 05 3 - ආර් වල්ඳඹ ඹ ප්ම ශ පන් ය සුර කිරීභ ආයම්බ ය 

ඇත. 

 
     යාහඳි ප ම්ඵන්ධීහය 
 

   නහිස ර්භහන්ත ඉවජිපන්රු 
           භව නය බහ, 
                  භහතපල්. 



ඳහර්ලිපම්න්ුර 

கல்றச் பெமகள் அமச்ெமக் பகட்ட றணர: 

(அ) (i) தரடெரமன ரர்களுக்கு இனெரக ற 

உவு ங்குகறன்ந றகழ்ச்ெறத்றட்டத்றற்கரக 

கடந் 5 தடங்கபறதள் அசு தெனறட்டுள்ப 

தத்தரமக வ்பதன்தமத்ம்; 

 (ii) ரர்களுக்கு ங்கப்தடும் உவு ெம்தந் 

ரக லர்ரணம் டுப்தர்கள் ரதன்தம 

த்ம்; 

 (iii) உவு ங்குல் ெம்தந்ரண அநறவுமகள் 

உரறரத மடதொமநப் தடுத்ப்தடுகறன்நர 

ன்தமப் தற்நற தறன்ணரய்வு தெய்ப் 

தடுகறன்நர ன்தமத்ம்; 

 (iv) ஆதணறல், அம பற்தகரள்தர்கள் ர 

தன்தமத்ம் 

 அர் இச்ெமதக்கு அநறறப்தரர? 

(ஆ) (i) தரடெரமன ரர்களுக்கு ற உவு 

ங்கும் றகழ்ச்ெறத்றட்டம் றதப்றமடக் 

கூடி ட்டத்றல் இடம்தததகறன்நதன்தம 

ற்தக்தகரள்கறன்நரர ன்தமத்ம்; 

 (ii) ஆதணறல், அவ்ரத ற்தக்தகரள்ற்கரண 

கரங்கள் ரமதன்தமத்ம் 

 அர் இச்ெமதக்கு அநறறப்தரர? 

(இ) இன்பநல், ன்? 

 
asked the Minister of Education Services:  

(a) Will he inform this House - 

 (i) of the amount spent by the Government on the 

programme to provide a free mid-day meal to 

school children, within the last 5 years; 

 (ii) of the persons who make decisions regarding 

the meal provided to the children; 

 (iii) whether a follow up is done to check proper 

implementation of the instructions given with 

relevance to the provision of meals; and 

 (iv) if so, by whom it is done?  

(b) Will he also inform this House - 

 (i) whether he admits that the programme to 

provide free mid-day meal to school 

children is being implemented at a 

satisfactory level; and 

 (ii) if so, the reasons for such admission? 

(c) If not, why? 

 
රු දුියන්ද දිහනහඹ භවතහ 
(ரண்தைறகு துறந்  றெரரக்க) 

(The Hon. Duminda  Dissanayake) 
රු ිවපඹෝජයා ථහනහඹුරභිව, අභහතයාහවලඹ ිළටුප ේහ  

ඳසු අවපු ඳශමුළිව ප්රලසනඹ. නහටු පනහ, ප්රලසනඹ අවපු  රු 

භන්ත්රීසුරියඹ බහපේ පනොභළ ප ීභ ළන.  සභ ිවහ භහ සභ 

ප්රලසනඹ  ිළිතුරය බහත* යනහ. 

* බහපම්ඹ භත තඵන රද ිළිතුරය: 
* ெதரதேடத்றல் மக்கப்தட்ட றமட : 

* Answer tabled: 
 

(අ)    (i) 

 

 
 

 (ii)  ඳවත වයු පපඹන් යු්ම ියටු්  භඟිිව. 

   පඳෝණ විපලවඥපඹන් 

  වදයාරුන් 

  අධයාහඳන ිවරධහිසන් 

 (iii) ඔේ. 

 (iv)  අධයාහඳන ිවරධහිසන් ව පෞයා ිවරධහිසන් විිනන් ඳවත 
අදිඹය ඹ ප්ම ිනදු යනු රළපේ. 

  ඳහල් භට් ියන් 

  විදුවල්ඳ ප ව ඳන් ප බහය ගුරු බුරන් විිනන්. 

  රහඳ භට් භ 

  ඳහල් 10  ස්  ිවරධහිසඹකු ඵළගින් නපව අධයාහඳන 
ිවරධහිසන්/ගුරු උඳපද්ලරුන් පන් යු්ම ණ්ඩහඹභ්  
විිනන් හයඹ  ය්  ිවඹහභන හර්තහ රහඳ අධයාහඳන 
අධයා්  පත රඵහ දීභ ිනදු පපර්. 

  ෆභ රහඳඹ භ ළඩ වන බහය ිවරධහිසඹකු ඳ්ම කිරීභ 
වහ විපලව ළ ලු ටුත අසථහ සභ ිවරධහිසඹහ විිනන් 
ඳරී් හ යනු රළපේ. 

  ඳශහ්ම භට් භ 

  පඳෝණ ළඩ වන බහය ිවරධහිසඹකු ෆභ ඳශහ්ම 
අධයාහඳන පදඳහර්තපම්න්ුර භ ඳ්ම ය ඇත. 

  ෆභ හයඹදීභ තභ අධයාහඳන රහඳර ළඩ වන 
ිළිතඵ ිවඹහභනඹ යනු ඇත. 

  පර්ඛීඹ අභහතයාහවල භට් ියන් 

  අවඹු පර  පතෝයහ ්ම ඳහල්ර ළඩ වන ිවඹහභනඹ 
ිනදු කිරීභ වහ සභඟින් වඳුනහ්ම ළ ලු ිළිතඵ විපලව 
පොඹහ ඵළලීම් ිනදු කිරීභ. 

  භ  ය්  ඳශහ්ම ිවරධහිසන් භඟද, ඳහල් හයඹ  
ය්  රහඳ ිවරධහිසන් භඟද, ප්ර ප භහපරෝචන රැසී ම් 
ඳළළ්මීභ වහ ප්රහපඹෝගි ළ ලු ිළිතඵ පොඹහ ඵළලීභ ිනදු 
පපර්. 

  පෞයා අවලඹ භඟින් 

  භවජන පෞයා ඳරී් රු භඟින් ළඩ වන ිළිතඵ 
ඳරී් හ කිරීභ ිනදු පපර්. 

  දිසත්රිo්  පෞයා වදයා ිවරධහිසන් විිනන් භහින රැසී ම් 
ඳ්මහ ප්ර ප භහපරෝචනඹ ිනදු පපර්. 

(ආ) (i) ඔේ. 

 (ii) ඳහල් ිනසුන් වහ ආවහය රඵහ දීපම් ළඩ වපන් අයමු  ු
ඉටු  ී පපේද ඹන්න අනහයණඹ ය ළනීභ අධයාඹනඹ්  
භඟින් ිනදු පපර්. 2012 ර්ප  ිනදු යනු රළබ සභ 
අධයාඹනප  ප්ර පපර ුරිතන් ළඩ වපන් හර්ථ්මඹ 
වඳුනහ ළනීභ  වළකි ී ඇත. 

ර්ඹ  ළඹ ශ මුුව මුදර 
(රුිළඹල් ියලිඹන) 

2012 2655 

2011 2630 

2010 2486 

2009 2341 

2008 1648 

සුර 11760 

695 696 

[රු  පජෝන් අභයුරව  භවතහ] 



2013  ළප්තළම්ඵර්   03  

  පභභ අධයාඹනඹ වහ පතෝයහ නු රළබුපේ ඳසු ගිඹ ය 
05 ුරශදීභ ආවහය රඵහ දීපම් ළඩ වපන් ප්ර පරහබ රළබ 
ිනසුන්ඹ. 1 ින  5 පේවණි ක ද් හභ පභභ ිනසුන්  ආවහය ඳඹහ 
ඇත. සභ අධයාඹනපඹන් අනහයණ  ය න්නහ රද 
පතොයුරරු ඳවත වන් ඳිසදි පේ. 

  ඳහල් ඳළියණීභ ර්ධනඹ ීභ 

  හභහනයා අඹ 87.77% ද් හ. 

  පඳෝණ ත්ම්මඹ ර්ධනඹ ීභ  

  ිවින පඳෝණපඹන් පවබි ිනසුන් 79% ින  86% ද් හ 

  ඳසන පේවණි කප  ෂ්යා්ම විබහඹ 

  70%  ඩහ ළඩි රකු  ුරඵහ්ම ිනසු ප්ර පලතඹ 53%කින් 
ළඩි ීභ. 

  උදෆන ් රහන්ත ීපම් අසථහ අභ ී ඇත. 

  (ගුරුරුන්ප  වහ විදුවල්ඳ පරුන්ප  අදවස අනු) 

  අධයාඹන  යුුරර ක්රිෂඹහහිස වබහගි්මඹ්  රළබීභ. 

  (ගුරුරුන්ප  අදවස අනු) 

  ආවහය පුරුදු / පෞයා පුරුදු ිළිතඵ ිනසු චර්ඹහ  වර්ධනඹ 
ීභ. 

  (ිවරී් ණ හර්තහ ව ිනසු පතොයුරරු අනු) 

  ඳහල්ර ජර වහ නීඳහය්  ඳවසුම්ර ත්ම්මඹ 
වර්ධනඹ ීභ 

  පෞයා ප්රර්ධන ියටු ිළටුටුීභ 

  (ඳහල් 8903) 

  පභඹ  අභතය පෞයා වදයා ිවරධහිසන්පන් වහ 
ඳහල් වදයා ඳරී් ණ ුරිතන් අනහයණ  යන්නහ රද 
පතොයුරරු අනු ඳහල් ිනසුන්ප  පෞයා ත්ම්මඹන් 
වර්ධනඹ ීභ  ආවහය රඵහ දීපම් ළඩ වන පවවුර  ී
ඇ ප ඵ ඳළවළදිලි පේ. 

 (ඇ) අදහශ පනොපේ. 

 
භහම්පුය, භටුන්ද යහජඳ්  යහඹ: පතල් ඵඩහ 

 ළවකි  

ரகம்தை யறந் ரஜதக்ஷ துமநதொகம்: 

ண்தய்க் கபஞ்ெறத் ரங்கறகள் 

 MAGAMPURA MAHINDA RAJAPAKSA PORT: OIL TANK 

FARMS 

3634/’13 

11.රු පජෝන් අභයුරව භවතහ (රු ආචහර්ඹ  වර් ද ිනල්හ 
භවතහ පනු ) 
(ரண்தைறகு பஜரன் அதுங்க - ரண்தைறகு (கனரறற) யர் 

 ெறல்ர ெரர்தரக) 

(The Hon.  John Amaratunga on behalf of the Hon. (Dr.) 

Harsha De Silva) 
යහඹ වහ භවහභහර් අභහතයාුරභහපන් ඇස ප්රලසනඹ - (2) : 

(අ) භහම්පුය, භටුන්ද යහජඳ්  යහප  පතල් ඵඩහ කිරීපම් 

 ළවකි ඉදි කිරීභ  අදහශ, 

 (i) යාහඳි පඹ වහ ඇසතපම්න්ුර ශ අන් 

භසත ිළිසළඹ පොඳභණද;  

 (ii) සකී යාහඳි ප ිළිසළඹ වහ අයමුදල් ඳඹහ්ම 

ආහයඹ පර්ද;  

 (iii) ණඹ ඳවසුම් රඵහපන  පපේ නම්, සභ ණඹ 

ඳවසුම්ර  අදහශ පොන්පද්ින පර්ද; 

 (iv) මරයා හසුර වහ ණඹ පඳොලී පීපභන් ද 

අනුරරු සකී යාහඳි පඹ මුදල් ප්රහව භහඹනඹ්  

අ්ම යන්පන් ය දිනද; 

 (v) සභ ස්  ස්   ළවකිප  ධහිසතහ  පොඳභණද; 

 (vi) ස්  ස්   ළවකිප  ඉදිකිරීම් අන් ශ දිනඹ  
පවෝ ඉදිකිරීම් අන් කිරීභ  අපප්් ක ත දිනඹ  
 පර්ද;  

 ඹන්න සුරභහ වන් යන්පනටුද?         

(ආ) (i) පතල් නළේලින් පන ඒභ  අපප්් හ යන 

නහවි ඹහත්රුහ ඉන්ධන, ගුන් ඹහනහ ඉන්ධන ව 

සල්පී ෆස  සභ නළේලින් පොඩ ඵහ, ඵඩහ ය 

ළනීභ වහ අලයා යන  ළවකි වයාහ 

පොඳභණද;  

 (ii) අද ද් හ සකී යහඹ  ඳළියණ, ඉවත කී ඉන්ධන 

ර් පොඩ ඵහ ඇ ප පතල් නළේ වයාහ 

පොඳභණද;  

 (iii) මුල් යාහඳි ප හර්තහ  අනු සකී යහඹ  

ර්ඹ  ඳළියණීභ  අපප්් ක ත පතල් නළේ 

වයාහ ව භහඹ  පොඩඵෆභ  අපප්් ක ත 

ඉවත කී ඉන්ධන ර් ප්රභහණඹ පොඳභණද;  

 ඹන්න්ම සුරභහ පන් පන් ලපඹන් වන් 

යන්පනටුද?         

(ඇ) පනොසපව නම්,  ඒ භන්ද? 
 

 
துமநதொகங்கள், தடுஞ்ெரமனகள் அமச்ெமக் பகட்ட 

றணர: 

(அ) ரகம்தை யறந் ரஜதக்ஷ துமநதொக ண்தய்க் 

கபஞ்ெறத் ரங்கறகள் றர்ரம் தரடர்தரக, 

 (i) கதத்றட்டத்றன் இதறரக றப்தேடு தெய்ப் 

தட்ட தரத்ச் தெனறணம்; 

 (ii) கதத்றட்டச் தெனறணம் வ்ரத றறறடப் 

தட்டது; 

 (iii) கடன் ெறகளுக்கரண றறகள், தும் 

இதப்தறன்; 

 (iv) றறக் கறம் ற்தம் கடன் ட்டி ஆகறற்நறன் 

தகரடுப்தணவு இடம்ததற்நன் தறன்ணர் 

கதத்றட்டம் ப்பதரது கரபெரட்ட றமனம 

அமடத்ம்; 

 (v) எவ்தரத ரங்கறறணதும் தகரள்பபவு; 

 (vi) ரங்கறகள் எவ்தரன்தம் தர்த்ற தெய்ப்தட்ட 

றகறகள் அல்னது அற்மநப் தர்த்ற 

தெய்ற்கு றர்தரர்க்கப்தடும் றகறகள் 

 ஆகறற்மந அர் கூதரர? 

(ஆ) (i) ண்தய்க் கப்தல்கபறன்தோனம் தகரண்டு 

றர்தரர்க்கப்தடும் கரப்தமந ரறததரதள் 

(bunker fuel), றரண ரறததரதள் (aero fuel) 

ற்தம் ல்.தற.ஜற. (LPG) ஆகறற்மந இநக்கற 

கபஞ்ெறப்தடுத்த் பமப்தடும் ரங்கறகபறன் 

ண்றக்மக; 
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ඳහර්ලිපම්න්ුර 

 (ii) இற்மந மறல் துமநதொகத்றற்கு ந்து பபன 

குநறப்தறடப்தட்ட ரறததரதள் மககமப 

இநக்கறத்ள்ப கப்தல்கபறன் ண்றக்மகமத்ம்; 

 (iii) தோன கதத்றட்ட அநறக்மகக்கறங்க துமநதொகத் 

றற்கு தடதரன்தக்கு றர்தரர்க்கப்தடும் 

ண்தய்க் கப்தல்கபறன் ண்றக்மகமத்ம் 

ரதரன்தக்கு இநக்க றர்தரர்க்கப்தடும் 

பற்தடி ரறததரதள் மககபறன் அபமத்ம்   

 அர் தவ்பநரகக் கூதரர? 

(இ) இன்பநல், ன்? 

 
asked the Minister of Ports and Highways:  

(a) Will he state in respect to the oil tank farm 

construction at the Magampura Mahinda 

Rajapaksa Port - 

 (i) the final estimated total cost of the project; 

 (ii) as to how the project costs were funded;  

 (iii) the terms of loan facilities, if any; and 

 (iv) as to when the project will achieve cash flow 

break even after payment of finance charges 

and debt servicing; 

 (v) the capacity of each tank; and 

 (vi) the dates on which each of the tanks were 

completed or their expected date of 

completion? 

(b) Will he also state, separately, the number of - 

 (i) tanks that will be required to discharge the 

tankers expected to bring in bunker fuel, 

aero fuel and LPG;  

 (ii) tankers that have docked in and discharged 

the aforesaid  fuel types to date; and 

 (iii) tankers that were expected to dock in per 

year and to discharge the aforesaid fuel 

types per month as per the original project 

report? 

(c) If not, why? 
 
 
රු පයෝටුත අපේගුණර්ධන භවතහ (යහඹ වහ භවහභහර් 
අභහතයාුරභහ) 
(ரண்தைறகு பரயற அபதகுர்ண - துமநதொகங்கள், 

தடுஞ்ெரமனகள் அமச்ெர்)  

(The Hon. Rohitha Abeygunawardana - Minister of Ports 

and Highways) 

රු ිවපඹෝජයා ථහනහඹුරභිව, භහ සභ ප්රලසනඹ  ිළිතුරය 

බහත* යනහ. 

* බහපම්ඹ භත තඵන රද ිළිතුරය: 
* ெதரதேடத்றல் மக்கப்தட்ட றமட : 

* Answer tabled: 
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[රු පජෝන් අභයුරව  භවතහ] 
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කුඩහ පඳොල් ුර ටුියඹන් : වන 

ெறத தன்ணந்பரட்ட உரறமரபர்கள் : றரம் 

SMALL SCALE COCONUT CULTIVATION OWNERS: 

CONCESSIONS 
 

3681/’13 

12.රු අල්වහජ් ඒ.සචි.සම්. අසර් භවතහ (රු ිවභල් 
විපජ්ිනවව භවතහ පනු ) 
(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர் - ரண்தைறகு றல் 

றபஜெறங்க ெரர்தரக) 

(The Hon.  Alhaj A.H.M. Azwer on behalf of the Hon. 

Nimal Wijesinghe) 

පඳොල් වර්ධන වහ ජනතහ ුර වර්ධන අභහතයාුරභහපන් 

ඇස ප්රලසනඹ - (2) :   

(අ) (i) රුහය පඳොල් ඉඩම් ට්ටි ය පන්පද්ින කිරීභ 
පද්ශීඹ පඳොල් ිවසඳහදනඹ අඩුීභ  වහ පඳොල් ියර 
ිසන්ය ඉවශ ඹෆභ  පවවුරී ඇ ප ඵළවින් සභ 
ත්ම්මඹ අභ යලීභ වහ පන ඇ ප ිළඹය 
පර්ද;  

 (ii) කුඩහ පඳොල් ුර ටුියඹන් දිිස ළන්ීභ වහ පන 
ඇ ප ිළඹය පර්ද;  

 (iii) පඳොල් වනහධහයඹ රඵහ පදන ක්ර භපේදඹ 
පර්ද;  

 (iv) අලු පන් පඳොල් හ ආයම්බ යන කුඩහ ුර 
ටුියඹන්  රඵහ පදන වන පර්ද;  

 ඹන්න සුරභහ වන් යන්පනටුද?  

(ආ) පනොසපව නම්,  ඒ භන්ද? 

 
தங்கு அதறறதத்ற, க்கள் பரட்ட அதறறதத்ற 

அமச்ெமக் பகட்ட றணர: 

(அ) (i) தெறப்தரண தன்ணங்கரறகள் துண்டரக்கப் 

தட்டு னத்றல் றடப்தடுல், உள்ரட்டுத் 

பங்கரய் உற்தத்ற குமநமடற்கும் 

பங்கரறன் றமன அடிக்கடி அறகரறப்தற்கும் 

கரரக அமந்துள்பரல், இந் றமனம 

மக் கட்டுப்தடுத்துற்கரக டுக்கப்தட்டுள்ப 

டடிக்மககள் ரம; 

 (ii) ெறத தன்ணந்பரட்ட உரறமரபர்கமப ஊக்கு 

றப்தற்கரக டுக்கப்தட்டுள்ப டடிக்மககள் 

ரம; 

 (iii) தங்கு றரம் ங்கப்தடும் தொமநம 

ரது; 

 (iv) தைறரக தங்குப் தறர்ச்தெய்மகம ஆம் 

தறக்கும் ெறத பரட்ட உரறமரபர்களுக்கு 

ங்கப்தடும் றரங்கள் ரம; 

 ன்தம அர் குநறப்தறடுரர? 

(ஆ) இன்பநல், ன்? 
 

 

asked the Minister of Coconut Development and 

Janatha Estate Development:  

(a) Will he state - 

(i) the steps that have been taken to 

control the situation, as blocking out 

and auctioning of fertile coconut 

cultivations has resulted in the 

reduction of the local production of 

coconut and in the increase of the 

price of coconut from time to time; 

(ii) the steps that have been taken to 

encourage small scale coconut 

cultivation owners; 

(iii) the methodology adopted when 

granting the coconut subsidy; and 

(iv) the concessions granted to small scale 

estate owners who are entering into 

coconut cultivation anew? 

(b) If not, why? 

 
රු ඒ.පී. ජ්ම පුසඳකුභහය භවතහ 
(ரண்தைறகு .தே. ஜகத் தைஷ்தகுர) 

(The Hon. A.P. Jagath Pushpakumara) 

රු ිවපඹෝජයා ථහනහඹුරභිව, භහ සභ ප්රලසනඹ  ිළිතුරය 

බහත* යනහ. 

 

* බහපම්ඹ භත තඵන රද ිළිතුරය: 
* ெதரதேடத்றல் மக்கப்தட்ட றமட : 

* Answer tabled: 

 

(අ) (i) පඳොල් ඉඩම් ට්ටි කිරීපම් ඵරතර 1958 අව 02 දයන ප්ම, 
යඵර් ව පඳොල් ුර ළඵලි කිරීභ ඳහරන ඳනත භඟින් ප්ම, 
යඵර් වහ පඳොල් ුර (ඉඩම් ළඵලි කිරීභ ඳහරන) භණ්ඩරඹ 
පත ඳයහ ඇත. සභ භණ්ඩරඹ ළවිලි ර්භහන්ත 
අභහතයාහවලඹ ඹ ප්ම ිජුභ ඳහරනඹ පේ. පපව නමු්ම 
පඳොල් ඉඩම් ට්ටි කිරීභ ම්ඵන්ධ ඉල්ලුම්ඳත්රු පඳොල් 
වර්ධන වහ ජනතහ ුර වර්ධන අභහතයාහවලඹ පත 
ඉදිිසඳ්ම පො  සටු සඟතහඹ රඵහ න්නහ පර ළවිලි 
ර්භහන්ත අභහතයාහවලඹ පත දන්හ ඇත. 

  පභභ ඳනත ඉදිිසප දී වපලෝධනඹ කිරීභ  පඹෝජිත ඇත. 
සභ වපලෝධනප දී, දළන  ඳ පන අ් ය 10  ළඩි ඉඩම් 
ට්ටි කිරීභ පනු  අ් ය 05  ළඩි ඉඩම් ට්ටි කිරීභ 
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ඳහර්ලිපම්න්ුර 

ඳහරනඹ කිරීභ  අලයා  යුුර, පඹෝජිත වපලෝධනප  
ඇුරශ්ම කිරීභ  ඵරහපඳොපයෝමුර පේ. 

 (ii) පඳොල් පඳොපවොය වනහධහයඹ ක්රිෂඹහ්මභ කිරීභ. 

  ප්රු පුයය, ප්රුයි - ිනප්නළණයි, දිවිනළගුභ 
ළඩ වන් ඹ ප්ම පනොියරප  පඳොල් ඳළශ පඵදහ දීභ. 

  ආනඹිව පතල් වහ ඵදු ඳළනීභ භඟින් පද්ශීඹ පඳොල් 
පතල් ිවසඳහදඹන්  වන ළරසීභ. 

  පඳොල් ඉඩම්ර ජර ම්ඳහදන ඳද්ධ ප ඉදි කිරීභ වහ මරයා 
වනහධහය රඵහ දීභ. 

  පඳොල් ඉඩපම් පරදහයීතහඹ ව පොවිඳශ්  පර 
වර්ධනඹ වහ වනදහයී පඳොලී අනුඳහත ඹ ප්ම ඵළවකු 
වහ ඒහඵද්ධ ණඹ රඵහ දීභ. 

  ක්ර භහනුකර පඳොල් හ කිරීභ, පඳොල් හ කුභහනුකර 
ඳ්මහ ළනීභ, නඩ්මුර කිරීභ, පයෝ වහ ඳලිපඵෝධ 
භර්දනඹ ිළිතඵ හරුන් දළනු්ම කිරීභ. 

  පඳොල් හපේ ඳලිපඵෝධ භර්දනඹ වහ පඹදවුම් රඵහ දීභ. 

  පඳොල් ඉඩම් වහ පඳොල් හ වර්ධනඹ වහ අලයා න 
තහ් ණඹ රඵහ දීභ. 

  පඳොල් පතල්ර වහ ආනඹිව පතල්ර ියර ණන් 
භහන ඳ්මහපන ඹහභ වහ ආනඹිව පතල් වහ 
ආනඹිව ඵදු ඳනහ ඇත. 

 (iii) ඉල්ලුම්ඳත්රු රඵහ ළනීභ 

  ඉල්ලුම්රුන් ළහ ණ්ඩහඹම් හචිඡහ්  ඳළළ්මීභ 
වහ ඉඩපම් අයි පඹ තවවුරු ය ළනීභ. 

  පඳොල් වර්ධන ිවරධහිස/් පවත්රු ිවරධහිස විිනන් ඉඩම් වහ 
ලිිළපල්න ඳරී් හ කිරීභ. 

  මලි ඳරී් ණ හර්තහ්  ප්රහපද්ශීඹ හර්ඹහරඹ පත 
ඉදිිසඳ්ම කිරීභ. 

  ඉල්ලුම්රු පනුපන් ලිිළපොනු්  විිත කිරීභ. 

  ප්රහපද්ශීඹ හර්ඹහරඹ භඟින් ඵරඳත්රුඹ්  හරු පත 
ිවකු්ම කිරීභ. 

  භූියඹ ස ය ඇ ප/නළ ප ඵ ිළිතඵ හර්තහ්  පඳොල් 
වර්ධන ිවරධහිස විිනන් හරුපන් රඵහ ළනීභ. 

  හරු පත ඳළශ ිවකු්ම කිරීභ ිළිතඵ ළීම් ලිිළඹ්  
පඹොමු කිරීභ. 

  ළනු රඵන හරුන් පත පඳොල් වර්ධන 
ිවරධහිස විිනන් වනහධහය රඵහ ළනීභ  අලයා  යුුර 
ිළිතඵ දළනු්ම කිරීභ වහ අලයා තහ් ණ උඳපදස රඵහ 
ළනීභ. 

  ඳළශ ිවකු්ම කිරීභ්  නම් ඳළශ ිවකු්ම ය, ඳළශ රඵහ ්ම 
ඵ  රදුඳත ම්පර්ණ ය ළනීභ. 

  (පඳෞද්ලි ඳළියණ ඳළශ රඵහ ළනීභ  ළභළ ප 
අඹදුම්රුන් පත පනභ පඳොල් ඳළශ රඵහදීභ ිනදු 
පපර්.) 

  මරයා වනහධහය රඵහදීභ්  නම් පීම් ඳරී් හ්  කිරීභ. 
ිවින ඳිසදි ළඩ ිවභය ඇ ප ඉල්ලුම්රුන්ප  ඵළවකු 
ගිුභ පත මුදල් ිවකු්ම කිරීභ. 

 (iv) පඳොල් අලුපතන් හ කිරීභ වහ පනොියරප  පඳොල් ඳළශ 
රඵහ දීභ. (අ් ය 1/4 ින  5 ද් හ) 

  අලයා තයම් ඳළශ ප්රභහණඹ්  බිම් ඳළශඹ්  රු.75  වහ 
ඵඳුන්ත ඳළශඹ්  රු. 150්  න වන ියර  රඵහ දීභ. 

  පඳොල් හ වහ ජර ම්ඳහදන ඳද්ධ ප ඉදි කිරීභ වහ 
මරයා වනහධහය රඵහ දීභ. 

  හඵිව පඳොපවොය ිවසඳහදනඹ  වහ පඳොල් හ  
හඵිව පඳොපවොය පඹදීභ වහ මරයා වනහධහය රඵහ 
දීභ. 

  පඳොල් ඉඩම් අුරරු පබෝ ටුත පොවිඳශ්  පර 
වර්ධනඹ වහ වනදහයී පඳොලී අනුඳහත ඹ ප්ම ඵළවකු 
වහ ඒහඵද්ධ ප්රු ණඹ ආපඹෝජන ක්ර භඹ ඹ ප්ම ණඹ 
රඵහ දීභ. 

  ක්ර භහනුකර පඳොල් හ කිරීභ, පඳොල් හ ක්ර භහනුකර 
ඳ්මහළනීභ, නඩ්මුර කිරීභ, පයෝ වහ ඳලිපඵෝධ 
භර්දනඹ ිළිතඵ හරුන් දළනු්ම කිරීභ. 

  පඳොල් හ  ක්ර භහනුකර හඵිව වහ අහඵිව 
පඳොපවොය පඹදීභ ිළිතඵ හරුන් දළනු්ම කිරීභ වහ 
පඳොල් හ  පඳොපවොය පඹදීභ ිළිතඵ හරුන් 
දළනු්ම කිරීභ. 

(ආ) ඉවත ිළිතුරය අනු ඳළන පනොනඟී. 

 
 

ික හර්ිය වර්ධන ළඩ වන : විසතය 
கத்தரறல் பம்தரட்டு றகழ்ச்ெறத்றட்டம் : றதம் 

PROGRAMME FOR AGRICULTURAL DEVELOPMENT : 

DETAILS 
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14. රු අල්වහජ් ඒ.සචි.සම්. අසර් භවතහ (රු විජිත 
පේරුපොඩ භවතහ පනු ) 
(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர் - ரண்தைறகு 

றஜற பதததகரட ெரர்தரக) 

(The Hon.  Alhaj A.H.M. Azwer on behalf of the Hon. 

Vijitha Berugoda) 

ික ර්භ අභහතයාුරභහපන් ඇස ප්රලසනඹ - (2) : 

(අ) (i) 2005 ර්ප  ින  පම් ද් හ හරඹ ුරශ `ික  
ිවසඳහදනඹ වහ අඹ සුර කිරීභ ව ළඳයුම් 
දහභඹ ුරශ ඳසු අසනු වහිවඹ අභ කිරීභ ුරිතන් 
ික  ිවසඳහදන වහ අපශවිඹ ප්රර්ධන කිරීභ' 
ඹන ළඩ ව පනටු අයමුණ පර්ද;  

 (ii) සභ ළඩ  වන ඹ ප්ම ඉටු ශ හර්ඹ බහයඹ 
පර්ද;  

 (iii) ඉන් ජනතහ  රළබී ඇ ප වන පර්ද; 

 ඹන්න සුරභහ වන් යන්පනටුද? 

(ආ) (i) ික හර්ිය වර්ධනඹ ව උන්න පඹ උපදහ 
ජහ ප විලසවිදයාහර ප පන් රඵහ පන ඇ ප  
පවහ  වහ දහඹ්ම පර්ද;  

 (ii)  ̀S. 2KR 2010-2012‟ ළඩ විවන් අදවස 
යන්පන් කුභ් ද; 

 ඹන්න සුරභහ පභභ බහ  දන්න්පනටුද? 

(ඇ) පනොසපව නම්,  ඒ භන්ද? 

 

 

கத்தரறல் அமச்ெமக் பகட்ட றணர: 

(அ) (i) 2005ஆம் ஆண்டு தரடக்கம் இற்மநம 

ரண கரனப்தகுறறல் `கத்தரறல் உற்தத்ற 

களுக்கரண தததற பெர்த்ல் ற்தம் ங்கல் 

தெற்தரடுகபறன்பதரது அதமடக்குப் தறந்ற 

பெங்கமபக் குமநப்தன்தோனம் கத் தரறல் 

உற்தத்றகளுக்கரண ெந்மப்தடுத்மன பம் 

தடுத்ல்' தம் றகழ்ச்ெறத்றட்டத் றன் பரக்கம் 

ரதன்தமத்ம்; 

 (ii) இந்றகழ்ச்ெறத்றட்டத்றன்கலழ் றமநபற்நப்தட் 

டுள்ப கடமப்ததரதப்தைகள் ரம ன்தம 

த்ம்; 

 (iii) க்களுக்கு இன்தோனம் கறமடத்துள்ப றர 

ங்கள் ரம ன்தமத்ம் 

 அர் குநறப்தறடுரர? 

703 704 

[රු පයෝටුත අපේගුණර්ධන  භවතහ] 



2013  ළප්තළම්ඵර්   03  

(ஆ) (i) கத்தரறல் அதறறதத்ற ற்தம் தொன்பணற் 

நத்றன் ததரதட்டு பெற தல்கமனக்ககங்க 

பறலிதந்து ததநப்தட்டுள்ப பெமகளும் தங்க 

பறப்தைகளும் ரம ன்தமத்ம்; 

 (ii) S.2KR 2010-2012 றகழ்ச்ெறத் றட்டத்றன்தோனம் 

கதப்தடுது ரதன்தமத்ம் 

 அர் இச்ெமதறல் அநறறப்தரர? 

(இ) இன்பநல், ன்? 

 
asked the Minister of Agriculture:  

(a) Will he state - 

 (i) the objective of the programme known as 

"Adding Value on Agricultural products 

and promoting sales of agricultural products 

by minimizing post-harvest damage in the 

process of supplies" implemented from the 

year 2005 to date; 

 (ii) the function performed under that 

programme; and 

 (iii) the relief accrued to the people through 

that?  

(b) Will he inform this House - 

 (i) of the services and contributions obtained 

from the national universities for the 

development and sustainability of 

agriculture; and 

 (ii) as to what the programme known as 

"S.2KR 2010-2012" means? 

(c) If not, why? 

 
රු භටුන්ද ඹහඳහ අපේර්ධන භවතහ (ික ර්භ 
අභහතයාුරභහ) 
(ரண்தைறகு யறந் ரப்தர அபதர்ண - கத்தரறல் 

அமச்ெர்) 

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena - Minister of 

Agriculture) 

රු ිවපඹෝජයා ථහනහඹුරභිව, භහ සභ ප්රලසනඹ  ිළිතුරය 

බහත* යනහ. 

 

* බහපම්ඹ භත තඵන රද ිළිතුරය: 
* ெதரதேடத்றல் மக்கப்தட்ட றமட : 

* Answer tabled: 
 

(අ) (i)  

I. අඹ සුර කිරීභ භඟින් ික  ිවසඳහදඹන්ප  රහබඹ 

ඉවශ නළවීභ, ික  ිවසඳහදන ල් තඵහ ළනීපම් හරඹ 

දීර්ක කිරීභ පභන්භ අසනු පනරන භප  හධයණ 

ියර්  පනොරළබීභ වහ ිවසඳහදන අ පිස් තඹ ඹන 

ළ ලුර  විඳුම් රඵහ ළනීභ. 

II. නහස පඹ අභ කිරීපභන් ආවහය සුය් ක තතහ  ඇ ප කිරීභ 

වහ ික  ිවසඳහදනර ගුණහ්මභබහඹ ඉවශ නළවීභ. 

(ii) 1. දළනු්ම කිරීපම් ළඩ වන් 73්  විවිධ ප්රපද්ලර 
පොීන් ව පපශඳුන් අයමු  ුයපන ඳළළ්මීභ. 

 2. ඳසු අසනු වහිවඹ අභ කිරීභ  පවවුරන ප්රහසටි්  

කඩ බහවිතඹ වඳුන්හ දීභ. 

 3. ී පනු  වල් අපශවි කිරීභ වහ වල් ළසුම් 

ම්භහන ඇ ප කිරීභ. 

 4. වල් පභෝල් ඒ 350්  ළඩිදියු  ු ය ඇ ප අතය 

වල් ිළටි පභෝල් 263්  ළඩිදියුු ය ඇත. 

 5. ළඳයුම් දහභ  පපඵන පපශඳුන් වහ අලයා පුහුු 

වහ උඳයණ 50% වන ඳදනභ භත රඵහ දීභ. 

(iii) 1. ඳහිසපබෝගිඹන්  උස ත්ම්මප  සශලු ව ඳශුරරු 

රඵහ ළනීභ  වළකි ීභ. 

 2. ඳසු අසනු වහිවඹ අඩු කිරීභ භඟින් පොවිඹහ  ඉවශ 

ියර්  රළබීභ.  

 3. අඹ සුර ශ ිවසඳහදන ර්භහන්ත ඇ ප කිරීභ ුරිතන් 

න යාහඹඹන් බිටු කිරීභ වහ න රැකිඹහ අසථහ 

ඇ ප කිරීභ. 

(ආ) (i) 1. ික ර්භ අභහතයාහවලඹ වහ ික ර්භ පදඳහර්තපම්න්ුර 

 භඟින් ජහ ප ික ර්භ ප්ර පඳ්ම ප ස කිරීපම්දී ඊ  

 අලයා ම්ඳ්ම දහඹ්මඹ විලසවිදයාහර විද්්ම 

 භණ්ඩරපඹන් රඵහ ළනීභ. 

  2. ික හර්ිය අවලප  දීර්කහලීන භහන ම්ඳ්ම 

වර්ධනඹ උපදහ ික ර්භ පදඳහර්තපම්න්ුරපේ 

පවප  ිවයුුර ිවරධහිසන් වහ උඳහධි වහ ඳලසචහ්ම 

උඳහධි අසථහ රඵහ දීභ වහ ජහ ප විලසවිදයාහර බහවිත 

පපර්. 

  3. ික ර්භ පදඳහර්තපම්න්ුරපේ ඳර්ප ණ අවලර 

ඳර්ප ණ ළඩ වන් ළරසුම් කිරීපම්දී විලසවිදයාහර 

වබහගි්මඹ රඵහ න්නහ අතය ික හර්ිය 

ඳර්ප ණ සලි දළ් ීපම් හර්ක  මුුව වහ 

විලසවිදයාහරර ක්රිෂඹ දහඹ්මඹ රඵහ ළපන්.  

  4.  විලසවිදයාහර අන් ය ිනසුන් 35 පදනකු ඳභණ 

හර්ක  තභ අන් ය ඳර්ප ණ ික ර්භ 

පදඳහර්තපම්න්ුර වහ ස්  ිනදු යන ඵළවින් ික ර්භ 

පදඳහර්තපම්න්ුරපේ ඳර්ප ණ  යුුරර  ඔවුන්ප  

ක්රිෂඹ දහඹ්මඹ්  රළපේ. 

  5. විලසවිදයාහර වහ ික ර්භ පදඳහර්තපම්න්ුරපේ 

ඒහඵද්ධ ඳර්ප ණ ළඩ වන් ක්රිෂඹහ්මභ කිරීභ 

භඟින් ික ර්භ පදඳහර්තපම්න්ුරපේ ඳර්ප ණ 

හර්ථ ිනදු යහ න්නහ අතයභ, විලසවිදයාහර වහ 

ික ර්භ පදඳහර්තපම්න්ුර අතය න තහ් ණි ක 

දළනුභ හුභහරු පේ.  

 (ii)  S. 2KR 2010-2012 ඹනුපන්  ළඩ වන්  පනොභළත.  

  සපව්ම, 2KR නියන් ළඩ වන්  ක්රිෂඹහ්මභ විඹ. සඹ 
ජඳන් යජප  ප්රදහනඹ්  පර 1977 ර්ප  ින  ක්රිෂඹහ්මභ 

වූ ළඩ වනකි. පභභඟින් ශ්රී  රවහපේ අඩු යප්රහදරහ  ී

පොීන්ප  ආවහය සුය් ක තතහ තවවුරු කිරීභ වහ 

ආධහය රළබුු. මුල් හරප දී පම් ඹ ප්ම ශ්රී  රවහ  

පඳොපවොය රළබී ඇ ප අතය, ඳසු හලීන ික  

ඹන්පත්රුෝඳයණ රඵහ දී ඇත.  

  රඵහ දී ඇ ප ික  ඹන්පත්රුෝඳයණ 

  පයො පේයඹ ව අභතය පො ස ටුත  

  පයෝද 4 ට්රැළ්  ය  50 

  පයො පේයඹ ව අභතය පො ස ටුත  

  පයෝද 2 ට්රැළ්  ය  896 

(ඇ) අදහශ පනොපේ. 

705 706 



ඳහර්ලිපම්න්ුර 

පඳෞද්ලි දළනුම් දීපභන් ඇස ප්රලසනඹ 
ணற அநறறத்ல் தோன றணர 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE 

 
භන්දනහ සභයිල් අපේවික්ර භ භව්මියඹප  ිව  

ිළිස්  ඵපරන් ඇුරුවීභ  
றதற ந்ணர இஸ்ரறல் அபதறக்கறறன் 

வீட்டுக்குள் குளதரன்த அத்துலநறப் 

தறபெறத்ம 
BREAK-IN BY GANG INTO RESIDENCE OF MRS. MANDANA 

ISMAIL ABEYWICKREMA 
 
රු යිවල් වික්ර භිනවව භවතහ (විරුද්ධ ඳහර්ලසප  
නහඹුරභහ) 
(ரண்தைறகு றல் றக்கறெறங்க - றர்க்கட்ெற தொல்ர்) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe - Leader of the 

Opposition) 

රු ිවපඹෝජයා ථහනහඹුරභිව, භ  ටුපතන විධිඹ  

පදඳළ්මප්මභ භන්ත්රීසරු ඳශහ්ම බහ ඡන්දඹ  ටුය පරහ හප . 

[ඵහධහ කිරීභ් ] සුරභන්රහ ෆභ නහ. ඒ කිඹන්පන් කිිනභ 

උනන්දු්  නළවළ කිඹන ස. අඩු තයියන් අඳ  කිඹන්න පුුවන් 

අපප් භන්ත්රීසරු ඡන්ද ළඩ  යුුර යනහ කිඹරහ. භභ 

භන්ත්රීසරුන්  ථහ යන්නයි ටුටිප . තමුන්නහන්පවරහ කිඹනහ 

භන්ත්රීසරු ඳහර්ලිපම්න්ුර ණන් න්පන් නළවළ කිඹරහ. ඒ  

භ  යන්න පදඹ්  නළවළ. ඒ බහ භ යන අනම්බු් . 

රු ිවපඹෝජයා ථහනහඹුරභිව, 23(2) සථහය ිවපඹෝඹ 

ඹ ප්ම පභභ ප්රලසනඹ ඉදිිසඳ්ම කිරීභ  අසථහ රඵහ දීභ ිළිතඵ 

භහ ඔඵුරභහ  පඵපවවින්භ සුර පන්ත පනහ. 

රු ිවපඹෝජයා ථහනහඹුරභිව, 2013 අපෝසුර 27 න දින 

අලුඹභ "The Sunday Leader" පු්ම ඳප්ම භ ර්ති භන්දනහ 

සභයිල් අපේවික්ර භ භව්මියඹප  ිව  ඇුරුව වූ ිළිස්  ඇඹ  

ඳවය දී, තර්ජනඹ පො  ඳළඹ ුරන  ආන්න හරඹ්  ිවපව 

ත යියන් කිිනඹම් පදඹ්  පොඹහ  පපඵනහ. සභ හරඹ ුරශදී 

ඔවුන්පන් පපනකු ජවභ දුයථනඹ භහර්පඹන් ිසන් ය 

ත්ම අඹ වහ ම්ඵන්ධ පියන් පම් පෝදිින කිරීභ ිනදු ය ඇ ප ඵ 

හර්තහ ී  පපඵනහ. ිව  ඇුරුව වූ ිළිසපන් අපඹ්  පභඹ 

පොන්ත්රුහ්මුර්  ඵ්ම ඳහ  පපඵනහ.ඇඹප  සහිය 

පුරුඹහප  දළනුම්දීභ භත පඳොලීිනඹ සභ සථහනඹ  ඳළියණීපභන් 

ඇ ප වූ ළටුියන් සභ ල්ලිප  ස්  අපඹකු ියඹ පොස ත්ම වතය 

පදපනකු අ්ම අඩවගු  ඳ්ම ී  පපඵනහ.  

1. පභභ ිනද්ධිඹ  අදහශ පඳොලිස ඳරී් ණර ර්තභහන 
ත්ම්මඹ කුභ් ද? 

 රු ඇභ පුරභිව, පභඹ 24 න දහ ිනදු වුණ්ම තභ වඳුනහ 
ළනීපම් පඳයට්ටු්ම ඳ්මරහ නළවළ. පඳොලීිනඹ ඳළඹ 
පද්  ඹන්න ඉසපල්රහ කිේහ පම් පවොයභ්  
කිඹරහ. සපව්ම, ඒ ළන  ඳළඹ පදකින් ීනයණඹ්  ්මප්ම 
පොපවොභද කිඹන ස්ම ප්රලසනඹ් . 

2.  පභභ ිළිස සතයම් දීර්ක හරඹ්  පෝදිින ය ඇ්මප්ම 
කුභ් ද? 

 විපලවපඹන්භ ලිිළ පොනු  පපඵන filing cabinet ස තභයි 
ළඩිපඹන් ඵරරහ  පපඵන්පන්. 

3.  ජවභ දුයථන භහර්පඹන් ම්ඵන්ධ වූ අව වහ 
පුද්රඹන් වුරුන්ද? 

4.  ළටුපභන් ියඹ ගිඹ ව අ්ම අඩවගු  ඳ්ම වූ අඹප  නම් 
පභොනහද? 

5. ඔවුන් අතය ඳ පන ඥපහ ප ම්ඵන්ධම් පභොනහද?  

 පවෝදයපඹෝ කිඹරහ පදන්පන් , ුරන් පදපන්  ඇවිල්රහ 
 පපඵනහ. ඒ ියඹ ගිඹ පනහප  අභඟුල් උ්මඹ්ම 
අවිසහපේල්පල්දී ඳළළ්මවූහ.  

6.  ියඹ ගිඹ වහ අ්ම අඩවගු  ඳ්ම අඹ අතය ආය්  
වමුදහර හභහජිඹන් ිනටින්පන් නම් ඔවුන් වුද?  

7.  ඔවුන්ප  පවහ පයජිපම්න්ුර පභොනහද?  

8.  අපේවික්ර භ භව්මියඹප  භුර ආය් හ  පන ඇ ප 
ිළඹය කුභ් ද?  

 ජනභහධයාපේදින් කහතනඹ කිරීභ, අුරරුදවන් ීභ, ඳළවළය 
පන ඹෆභ, බිඹ ළන්ීභ ව ඔවුන්  ඳවය දීභ ඳසු ගිඹ 
හරඹ පුයහභ ිනදු  පපඵනහ.  

9.  බිඹ ළ නළ ප ි්ම පඹ ය පන ඹෆභ වහ 
ජනභහධයාපේදීන්ප  ආය් හ පනුපන් න්නහ ිළඹය 
කුභ් ද? 

 
රු දිපන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்தைறகு  றபணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු විඳ්  නහඹුරභහ නඟන රද ප්රලසනර  ඳවත වන්  

ිළිතුරරු  දීභ  ළභළ පයි.  

පම්  යපට් ජනභහධයාපේදින් , ජනභහධයාඹ  තභ  යුුර 

කිරීභ  ඇ ප සහධීන්මඹ වහ අයි පහිනභ ඳළවළය ළනීභ  කිින 

විප  යජඹ වළටිඹ  අඳ  යුුර යන්පන් නළවළ කිඹන 

හයණඹ ඳශමුපන්භ භහ විඳ්  නහඹුරභහ  වන් යන්න 

ළභළ පයි.  රු විඳ්  නහඹුරභහ සඹ අපඵෝධ ය ළනීභ ඉතහ 

ළද්ම නහ.  

ඳහර්ලිපම්න්ුර සථහය ිවපඹෝ ඹ ප්ම ඔඵුරභහ විිනන් නඟහ 

ඇ ප ප්රලසනඹ  ිළිතුරරු පභපවයි.  

2013.08.24 න දින අලුඹභ "න්පඩ් ලීඩර්" පු්ම ඳප්ම භ 

ර්ති භන්දනහ සභයිල් අපේවික්ර භ භව්මියඹප  ිව  ිළිස්  

ඇුරුව ී, ඇඹ  ඳවය දී, තර්ජනඹ පො  ිව පෝදිින කිරීභ්  

ම්ඵන්ධ පොශම අඳයහධ පොට්ාහප  අධයා් පන් 

විභසීපභන් ඳසු දළන ළනීභ  රළබුු රුු භත අිළ පභභ 

ිළිතුරය ඉදිිසඳ්ම යිය. 

02.  2013.08.24 ළිව දින අලුඹභ 4.45  ඳභණ ඵම්ඵරිළටිඹ 

පඳොලිස සථහනඹ  රද  119 ඳණි කවුඩඹ අනු අව 09, ර් 

පරස ර් පජ්ම්ස පීිසස භහත, ඩි් භන් ඳහය, පොශම 04 ඹන 

ිව  පොල්රරුන් ණ්ඩහඹභ්  අුරුව ී ඇ ප ඵ  ර්ම 

පතොයුරය අනු ඵම්ඵරිළටිඹ පඳොලිස සථහනඹ  අඹ්ම යහත්රීස ජවභ 

වචහය පඳොලිස ිවරධහිසන් සභ සථහනඹ  පොස 

පොල්රරුන් අ්ම අඩවගු  ළනීභ  සදහනම් න අසථහපේදී 

පොල්රරුන් විිනන් පඳොලිස ිවරධහිසන්  ළපඳන 

ආයුධලින් ඳවය දී ඵයඳතශ ුරහර ිනදු ය ඇ ප අතය, සටුදී ිනඹ 

ආ්මභ ආය් හ වහ පඳොලිස ණ්ඩහඹපම් ිනටි පඳොලිස 

ිවරධහිසපඹකු විිනන් ළරුන් පත පඩි තඵහ ඇ ප අතය, 

ුරහර ර්ම පඳොලිස ිවරධහිසන් පයෝවර පත රැපන ඹහභ  

උ්මහව දයන අසථහපේදී පොල්රරුන් ිවිනන් ඳශහ ඹහභ  

උ්මහව දයහ ඇත. ඳසු සටු ඳළියණි ක ඵම්ඵරිළටිඹ පඳොලිස 

සථහනප  අඳයහධ අවලප  සථහනහධිඳ ප ඇුරුව ිවරධහිසන් විිනන් 

ිනද්ධිඹ වූ සථහනප දී ස්  ළරුපකුද, ඹහඵද සථහනඹ ිනටි 

ළරුන් පදපදපනකුද, පෂොන්පවහ ඳහපර් ළඟී ිනටි ත්ම 

ළරුන් පදපදපනකුද -ඒ ිවළයදි පන්න ඕනෆ, "ද 

පෂොන්පවහ ඳහය" කිඹරහ. සපවභ නළ ප වුපණෝම පන 

පෂොන්පවහ පපන්  ළන ටුතයි පන් - අ්ම අඩවගු  පන 

707 708 
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ඇ ප අතය, ඉවත කී ිවිනන් පොල්ර න රද ිනඹලුභ පද්ඳශද 

පොඹහ ළනීභ  ක්රිෂඹහ ය ඇත. ිනඹලුභ ළරුන්  ඔවුන් ර්ම 

ුරහර වහ ප්ර පහය රඵහ දීභ  ක්රිෂඹහ ය ඇ ප අතය, පයෝවල්ත 

යන අසථහපේදී ස්  ළරුප්  ියඹ පොස ඇ ප ඵ හර්තහ 

ය ඇත. 

ළරුන් බහයප   පබී විපද්ල ය  ිවසඳහදිත ජී අ්ම 

පඵෝම්ඵඹ් , උල්  ිළටුඹ් , දළ ප ටුත භන්නහ ිළටුඹ් , ඉසකුරුප්පු 

ිවඹන්  පොඹහ පන ඇත.  

පභභ ළරුන්පන් ප්රලසන කිරීපම්දී 2013.08.24 න දින 

අලුඹභ 2.30 ින  4.45 ද් හ සභ  ිවපව රැඳී ින  ඇ ප ඵ්ම, සභ 

ිව  හභය 8 කින් යු්ම විලහර ිව්  ඵළවින්, යන් ආබයණ ව 

මුදල් පොඹහ ළනීභ වහ ිවපව ෆභ සථහනඹ් භ ඳරී් හ ය 

ඇ ප ඵ්ම ප්රහල ය ඇ ප අතය,  පොල්රරුන් සභ ිවපව 

රැඳී ිනටි හරඹ අතයුරයදී ඔවුන් විිනන් රඵහ ්ම දුයථන ඇභුරම් 

ම්ඵන්ධපඹන් දීර්ක විභර්ලන ිනදු යියන් ඳීන.  

03.  පභභ ිනද්ධිපඹන් ියඹ ගිඹ ළරු: 

  i.     දිනප්පුලිප  ඉන්දි ම්ඳ්ම කුභහයිනිස 

04.  පභභ ිනද්ධිපඹන් ුරහර රඵහ අ්ම අඩවගු  පන ඇ ප 
ළරුන්:   

 i.  දිනප්පුරහප  පයෝටුත ර් සභන් පනොපවෝම 
පඳොල් යවි  

  ii.  ප් . ප්රදීප් චහභය කුභහය 

 iii. ිකතහනහයචිිකරහප  ලහන්ත කුභහය 

 iv.  අව උපේිනිස 

  05.  පභභ ිනද්ධිපඹන් ුරහර රළබ පඳොලිස ිවරධහිසන්: 

 i.   පඳොලිස ළයඹන් 19993 ජඹඳහර 

 ii.  පඳොලිස පොසතහඳල් 8344 පෝභදහ 

 iii.  පඳොලිස පොසතහඳල් 51150 භප  
 

06. පභභ ළරුන් අ්ම අඩවගු  ළනීපම්දී ඔවුන් 
න්තප   පබී පභභ ිවපිනන් පොල්රන රද යන් 
ආබයණ ව මුදල් රුිළඹල් 36,000් ද ඇපභිසහනු 
පඩොරර් 01 ටිනහභ ඇ ප පනෝට්ටු 12් ද පොඹහ පන 
ඇත. 

07.  ළරුන් ම්ඵන්ධපඹන් ළඩිදුය ඳරී් ණ 
ඳළළ්මීපම්දී ළරුන් ුර  පබී ජවභ දුයථන 
03් , අ්ම අඩවගු  පන ඇ ප අතය, ඔවුන් රඵහ ්ම 
දුයථන ඇභුරම් ම්ඵන්ධපඹන් අදහශ දුයථන 
ආඹතනලින් විලසපල්ණ හර්තහ රඵහ පන ඇ ප අතය, ඒ 
ම්ඵන්ධපඹන් දීර්ක විභර්ලන  යුුර ිනදු යියන් ඳීන. 
සභ ළරුන් පභපවඹ:  

 I.  දිනප්පුරහප  පයෝටුත ර් සභන් පනොපවෝම 
පඳොල් යවි  

  පභොහු අව 98/39, පයුවිළටිඹ, පොශම ඳහය, 
අවිසහපේල්ර ලිිළනප  ඳදිවික අඹකු න අතය, 
පභොහු  සපයටු අවිසහපේල්ර භපවවසත්රුහ්ම 
අධියණප  අඳයහධ නඩු 08්  වහ පයන්ුර 
ිවකු්ම ී ඇත.  

 II.  ප් . ප්රදීප් චහභය කුභහය  

  පභොහු ප්රධහන ළරු පයෝටුත ර් සභන් ඹන 
අඹප  ඵහර පොපවොයුයහ න අතය, පභොහුද ඉවත 

කී ලිිළනප  ඳදිවිකරුපකි. පභොහු යුද වමුදහපේ 
පඵශ අව 418908 ඹ ප්ම 17න ළමුු පවවහ 
ඵර ඇණි කප  පවඹ යියන් ිනටිඹදී 2009 
ර්ප දී යුද වමුදහපන් ඳරහ පොස ඇ ප අතය, 
2013.07.09න දින නළත අ්ම අඩවගු  ඳ්ම ී, 
2013.08.21න දින යුද වමුදහ පවපඹන් ඳව ය 
ඇ ප අපඹකි. පභොහු  ිවපස භව පොල්ර ෆම් 
ම්ඵන්ධපඹන් අවිසහපේල්ර භපවවසත්රුහ්ම 
අධියණප  නඩු අව 44422, 49422 ඹ ප්ම 
නඩු ඳයහ පයන්ුර ය ඇත.  

 III.  විතහනහයචිිකරහප  ලහන්ත කුභහය  

  පභොහු ප්රධහන ළරුප  ියත්රුඹකු න අතය, 82/
ඩී, මුරුතළන්ර, ළ වළ්මත, අවිසහපේල්ර 
ලිිළනප  ඳදිවිකරුපකි. පභොහු කුලීයථ 
පවහපේ පඹදී ිනටින අතය, කුලීයථ පවප  පඹදී 
ිනටින අසථහරදී රඵහ ්ම පතොයුරරු අනු, 
ිවහ පතෝයහපන භව පොල්ර ෆපම් පඹදී 
ිනටින අඹකු ඵ්ම, පභදිනද පභභ ළරුන් 
ඳළියණ ඇ්මප්ම පභකී ළරු  අඹ්ම WP JP 
1925 දයන ත්රිoපයෝද යථපඹන් ඵ්ම අනහයණඹ ී 
ඇ ප අතය, සභ යථඹ දළන  පඳොලිස බහයඹ  පන 
ඇත.   

 IV.  අව උපේිනිස.  

  පභභ ළරු අව 77/5, ිවදවසභ, 
නළ පඟනටුය යන්න, හුවභ ලිිළනප  ඳදිවික අපඹකු 
න අතය, පභොහු යුද වමුදහ පඵශ අව 
05E02821 ඹ ප්ම ඳසන ිනවව පයජිපම්න්ුර  
ඵළඳී පවඹ ය ඇ ප අතය, 2011 භහර්ුර භහප  
ින  යුද වමුදහපන් ඳශහ පොස දළන  
අවිසහපේල්ර ප්රපද්ලප  කුලී ළඩ යියන් 
ිනටින්නකු න අතය, පභොහුද ප්රධහන ළරු 
භඟ ඇ ප ියුරරුභ පවවුරපන් ඔවුන් භඟ 
ස් , භව පොල්ර ෆපම් ිවයත ඇ ප අපඹකු 
ඵ  අනහයණඹ ී ඇත. පභොහු  සපයටු 
 පසභවහයහභ භපවවසත්රුහ්ම අධියණ නඩු අව 
301/13 ඹ ප්ම පයන්ුර ිවකු්ම ී ඇත.  

පභභ භව පොල්ර ෆභ වහ ඳළියණි ක පුද්රඹන් ඳස 

පදනහපන්  පපදපනකු පවෝදයඹන් න අතය, ිනද්ධිප දී ියඹ ගිඹ 

දිනප්පුලිප  ඉන්දි ම්ඳ්ම කුභහයිනිස ඹන අඹද ප්රධහන 

ළරුප  පවෝදයපඹකි. 

09. ිනඹලු ළරුන් පනුපන් ත්රුසතහදී ක්රිෂඹහ 
ළශළ් ීපම් ආඥපහඳනත ඹ ප්ම රඵහ ්ම ිවපඹෝ අනු 
දින 90්  රැවුම් ිවපඹෝ රඵහ පන විභර්ලන  යුුර ිනදු 
යියන් ඳීන.  

10. අපේවික්ර භ භව්මියඹප  ආය් හ වහ දළන  
ඵම්ඵරිළටිඹ පඳොලිස සථහනඹ භඟින් සථහනහධිඳ ප 
ඵම්ඵරිළටිඹප  පුද්ලි අධී් ණඹ ඹ ප්ම ජවභ 
වචහය, ඳහමුය වචහය පඹදීභ   යුුර ය ඇත. 

11. ජනභහධයාපේදින් පභන්භ භසත භව ජනතහප  
ආය් හ ම්ඵන්ධපඹන් ශ්රී  රවහ  පඳොලිස 
පදඳහර්තපම්න්ුර විිනන් අසථහපෝිකත ඳිසදි ක්රිෂඹහ 
යියන්, ඔවුන්ප  ි්මීනන්ටු ිවඹළලීභ ්ම, ඔවුන්ප  
පුද්ලි ආය් හ තවවුරු කිරීභ වහ්ම, වළකි ෆභ 
උ්මහවඹ් භ පන  යුුර යියන් ිනටින ඵ අිළ පම් 
රු බහ  ව විරුද්ධ ඳ් ප  නහඹුරභහ  දන්හ 
ිනීභ  ළභළ්මපතමු.   
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ඳහර්ලිපම්න්ුර 

රු යිවල් වික්ර භිනවව භවතහ 
(ரண்தைறகு றல் றக்கறெறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe) 

රු ිවපඹෝජයා ථහනහඹුරභිව, භභ රු ඇභ පුරභහපන් 
ත්ම රුණ්  අවන්න ළභළ පයි. භභ ලිනු්ම පම් හයණඹ 
වන් ශහ. පම් ම්ඵන්ධපඹන් වඳුනහ ළනීපම් පඳපයට්ටු 
තභ ඳ්මරහ නළවළ. අපන, පම් අඹ භව පොල්ර න්න ආහ 
කිඹහ වන් ශහ , ළඩි හරඹ්  ත පශව  filing cabinet 
සප්  ලිිළපොනු ඵරන්නයි. ඉ පන්  පපඵන  ලිිළපොනු පභොනහද 
කිඹහ පොඹරහ ඵළලුහද දන්පන් නළවළ. හභහනයාපඹන් ළඹ 
 පපඵන්පන්  Krrish files; ඒ ලිිළපොනු පොඹහ න්න ආහ 
කිඹරහයි. අිළ පභතළන කිඹන්පන් නළවළ Krrish ස ළන. ඒ ළන  
අිළ පනභ ථහ යන්නම්.  සුරියඹ තභයි ඉදිිස  ප පදප් දී  
Krrish ළන ලිඹන්න ටුටිප . දළන් ඳ්මතයර ඒහ දභන්පන් 
නළවළ. ඊ  ඉසයපරහ ඒ අදහශ pen drive ස්ම සතළිවන් 
ිළ පරහ  පපඵනහ. ඒ ළන පඳොලීිනඹ විසවළටි විබහ යනහද 
නළද්ද කිඹරහ අිළ දළන න්න ළභළ පයි.  Krrish files ළන ථහ 
යන්පන් නළ ප, ඇ්මත ලපඹන්භ ඒ සථහනඹ භව පොල්ර 
න්න ආහ කිඹනහ. ඇඹපන් අයපන  පබුපණ් පඳොඩි ය්මයන් 
භහර 6යි, ය්මයන් පඳන්ඩන්ට්ස 4යි, ය්මයන් ශලු 12යි, මුදු 2යි. 
අය පන  පපඵන්පන් සචිචයයි. ඒ පරොකු පදඹ්  පනොපයි. 
නමු්ම ඒ අඹ හරඹ ත යරහ  පපඵන්පන් ඒ files  පොඹන්නයි. 
ඳළඹ පදවභහය්  තපරහ  පපඵනහ. Filing cabinet ස 
ඩරහ ඒහ  ඵළලුහ. ඒ ළන විපලවපඹන්භ ඵරන්න කිඹරහ භභ 
කිඹන්පන් ඒයි. 

 

රු දිපන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்தைறகு  றபணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු විඳ්  නහඹුරභහ සතළන ිනටිඹහ පව පම් ිළිතඵ 
විසතය යනහ. සඹ භභ අඹ යනහ. සුරභහප  වහඹ ඇ ප ඒ 
ිනඹලු පතොයුරරු අ පපර් පතොයුරරු වළටිඹ   අිළ  ය පන ඹන 
විභර්ලනප දී පඹොදහ න්නහ. පභටු කිිනභ ටුඩළ්   පඹන්න අිළ 
ඵරහපඳොපයෝමුර න්පන් නළවළ. ඒ ිවහ අපප් පන්ම 
භනඃල්ිළත  පපඵන රුු ස්  වළභ පද්භ ම්ඵන්ධ 
යන්න පවො නළවළ. ඔඵුරභහ ජනභහධයාපේදින් පනුපන් පම් 
ළන ද් න රද උනන්දු්ම,  පම් අසථහපේදී  පම් හයණඹ 
ඇසීභ්ම  භභ අඹ යනහ. ජනභහධයාපේදින් ආය් හ යන්න 
ත වළකි ෆභ ක්රිෂඹහ භහර්ඹ් භ අිළ අය පන  පපඵනහ. භව 
පොල්රහයපඹෝ, පවොරු පයන්ුර ිළ  ළපන පො  ඒ 
ියිවසසු අල්රන්න පුුවන් වළභ දහභ අල්රනහ. ඒ ිවහ සපවභ 
අඹ පම් භහජප  නළවළයි කිඹරහ ඔඵුරභහ කිඹන්න සඳහ.  

 

රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ரண்தைறகு ற கதரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

ඔඵුරභහ කිඹන්පන් යුද වමුදහපේ ඉන්පන් ඒ අඹ කිඹරහද? 
 

රු දිපන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்தைறகு  றபணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

යුද වමුදහපේ සපවභ පපන්  නළවළ. දළන් ශ විසතයප  
ඳළවළදිලි කිේහ, යුද වමුදහපන් ඉ්ම වුු  පපන්  කිඹරහ. 
[ඵහධහ කිරීම්] 

 

ිවපඹෝජයා ථහනහඹුරභහ 
(தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

රු භන්ත්රීසුරභිව, පම් විහදඹ්  යන අසථහ්  

පනොපයි. රු විඳ්  නහඹුරභහ. 
 

රු යිවල් වික්ර භිනවව භවතහ 
(ரண்தைறகு றல் றக்கறெறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe) 

භභ ත ස හයණඹ්  කිඹන්න ළභළ පයි. භභ කිින 

අසථහ කිේපේ නළවළ ඒ අඹ පේයන්න කිඹරහ. රුණහය ඒ 

අඹ ළන ක්රිෂඹහ යන්න. ඒ අඹ සතළන  ඳළියණි කප  නී පඹ 

ඩන්නයි; වහිව යන්නයි.  

භහ දන්පන් නළවළ, පම් අඹ ආපේ ය්මයන් භව පොල්ර න්නද 

නළ්මනම් "Krrish" භව පොල්රඹ ව න්න ද කිඹන හයණඹ. 
 

ිවපඹෝජයා ථහනහඹුරභහ 
(தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

සථහය ිවපඹෝ 23(2) ඹ ප්ම ප්රලසනඹ - රු අනුය 

දිහනහඹ භවතහ. 

 
II 

 

ආනඹිව කිිස ිළටි ිළිතඵ ආන්පදෝරනඹ 
இநக்குறரகும் தரல்ர தற்நற ெர்ச்மெ 
CONTROVERSY OVER IMPORTED MILK POWDER  

 
රු අනුය දිහනහඹ භවතහ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

රු ිවපඹෝජයා ථහනහඹුරභිව, සථහය ිවපඹෝ 23(2) 

ඹ ප්ම පභභ ප්රලසනඹ ඉදිිසඳ්ම කිරීභ  අසථහ රඵහ දීභ ිළිතඵ 

ඔඵුරභහ  පඵපවවින්භ සුර පන්ත පනහ.  

ආනඹිව කිිස ිළටිර වි යහඹන අඩවගු න ඵ  ඳසු ගිඹ 

භහ ප  ින  ජනතහ අතය ඳ පන ආන්පදෝරනහ්මභ ත්ම්මඹ 

ිළිතඵ පභභ රු බහපේ අධහනඹ පඹොමු යනහ. ආනඹිව 

කිිසිළටිර DCD පව්ම වි ටුත යහඹන ද්ර(යා ව වි ටුත 

ඵළ් ීිසඹහ ඇ ප ඵ  යජප  ඳර්ප ණ ආඹතනලින් ප්රහල 

ිවකු්ම වුණහ. සයින් ජනතහ භව්ම වි් ක ප්තබහඹ  ඳ්ම වූ අතය 

පම් න වි  කිිස ිළටි ඳිසපබෝජනඹ කිරීපම්දී සළිව අදහනභ්  

පනොභළ ප ඵ ආණ්ඩු ව අදහශ පපශ ආඹතන ප්රහලඹ  ඳ්ම 

ය  පපඵනහ.  පපව වුද පම් ිළිතඵ ජනතහ ුරශ 

ිවර්භහණඹ ී ඇ ප ළ ලු පභපත්  මුුවභිවන්භ ිවයහයණඹ ී 

නළවළ.  

නසීරන්තප  පෂොන්ප යහ භහභ 2012 ළප්තළම්ඵර් 

භහප  දී ිවසඳහදනඹ ශ කිිස ිළටි හණ්ඩ කිටුඳඹ  වි ටුත 

ඵළ් ීිසඹහ්  ඇුරුව ී ඇ ප ඵ  ඳර්ප ණ හර්තහ ඉදිිසඳ්ම 

ීභ්ම භඟ චීනඹ, රුිනඹහ වහ වුදි අයහබිඹ ළිව ය ල් විිනන් 

සභ ිවසඳහදන තභ ය ල් ුරශ අපශවි කිරීභ තවනම් යනු 

රළබුහ. නමු්ම  සභ ිවසඳහදනභ ආනඹනඹ ශ අපප් යපට් සළිව 

තවනභ්  පවෝ අඩුභ තයපම් අනුරරු ඇඟීභ් ්ම මුරදී 

ඳළනවුපණ් නළවළ. 

පභභ ඵළ් ීිසඹහ විිනන් පඵොටියුලිම් නභළ ප සනහයු ආඵහධඹ 

ඇ ප යන ඵ වදයා විදයාහ්මභ භතඹයි. පභන් භහයහන් ප 

ඵළ් ීිසඹහ්  ිළිතඵ මුිව ත රැකි  කි යුුර ඳහර්ලසඹන් ටුටි 

වළටිප භ අපෝසුර මුල්  පප  දී DCD ළන විවිධ ප්රහල 

කිරීභ  ඳ න් ්මතහ. තහ් ණ වහ ඳර්ප ණ  යුුර 

අභහතයාහවලඹ  අඹ්ම හර්ිය තහ් ණ ආඹතනඹ ආනඹිව කිිස 

ිළටිර DCD යහඹිවඹ අඩවගු ඵ පොඹහ ්මප්ම ඹළයි 

ප්රහලඹ  ඳ්ම ශහ. සභ හර්තහ භත ඳදනම් ආණ්ඩුපේ 

ඇභ පරුන් භවපය් ද, ත්ම වවිධහන කීඳඹ්  ද ආනඹිව 

කිිස ිළටිර වි යහඹන ඇ ප ඵ  ප්රහල ශහ. සපව්ම පෞයා 

අභහතයාහවලඹ ිවපේදනඹ ය ිනටිප  තභන් තහයිරන්තප  

ඳරී් ණහහයඹ  ඹහ අදහශ කිිස ිළටි හම්ඳර ඳරී් හ ශ 

ඵ්ම, සටු DCD කි ිනපව්ම අන්තර්ත පනොන ඵයි. ඒයි 

පෞයා අභහතයාහවලප  ඳශමු න අසථහපේ භතඹ ඵ  ඳ්ම ී 

 පබුපණ්. 
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සයින් දින 2-3්  ුරශ තභ සථහයඹ ිනඹඹ 100කින් පනස 

ශ පෞයා අභහතයාහවලඹ නසීරන්තපඹන් පන්න කිිස ිළටි 

හම්ඳර කිටුඳඹ DCD ඇ ප ඵ  ප්රහලඹ  ඳ්ම ශහ ඳභණ්  

පනො ඒහ විකිණීභද තවනම් ශහ. පෂොන්ප යහ භහභ හර්ිය 

තහ් ණ ආඹතනප  ඳරී් ණ ිළිතඵ ළ ඳවශ යියන් 

භහධයාඹන්  රුු ඉදිිසඳ්ම ය  පබ අතය හර්ිය තහ් ණ 

ආඹතනඹ්ම, ඳහිසපබෝගි  යුුර අධිහිසඹ්ම ආනඹිව කිිස 

ිළටිර අිවහර්ඹපඹන්භ DCD ඇ ප ඵ තවවුරු ය ිනටිඹහ. පම් 

ිනදුීම් ුරිතන් ජනතහ ුරශ ඵර්ම වි් ක ප්තබහඹ් , 

ආන්පදෝරනඹ්  භුර පරහ  පබුණහ. 

පම් අතය නසීරන්ත යජඹ ිවපේදනඹ්  ිවකු්ම යියන් කිඹහ 

ිනටිප , තභ යපට් ිවසඳහදිත කිිස ිළටිර අඩවගු DCD  භට් භ අභ 

අඹ්  ඵ්ම, සඹ කිිනපව්ම ියිවස ිනරුය  අටුතය පනොන 

ඵ්ම ඹ. කිිස ිළටි ආනඹනඹ වහ නතය ශ යුුර ඵ  ඇතළම් 

ඇභ පරුන් ව ඔවුන්ප  වවිධහන ිවන්පදන් අදි වූන් පව 

පකෝහ ශහ. සපව්ම යපට් ික ර්භ ඇභ පයඹහ ප්රහල ය 

 පබුපණ්, කිිස ිළටි ආනඹනඹ නතය ශ පනොවළකි ඵ්ම, දිඹය කිිස 

ිවසඳහදනඹ යාහප්ත කිරීභ  යජඹ  මුදල් පනොභළ ප ඵ්ම ඹ. සපව 

ප්රහල ශ ඵ ික ර්භ ඇභ පුරභහ  භත ඇ ප. 

අපෝසුර 26 න දින නළත්ම තහ්  හර්ිය තහ් ණ 

ආඹතනප  වහ වදයා ඳර්ප ණ ආඹතනප  ඳරී් ණ අනු 

ආනඹිව කිිස ිළටි හම්ඳල් 12භ  සභ වි ටුත යහඹිව ද්ර(යා 

වහ වි ටුත ඵළ් ීිසඹහ පනොභළ ප ඵ  තවවුරු ශහ. ඳසු දින 

තහ් ණ වහ ඳර්ප ණ  යුුර අභහතයායඹහ ඳළසුපේ DCD  

ලරීයඹ  ටුතයද, අටුතයද ඹන්න පභපත්  රුු තවවුරු ය 

පනොභළ ප ඵයි. 

ජනතහප , වි පලවපඹන්භ ශදරුන්ප  ජීවිත වහ ම්ඵන්ධ 

ප්රලසනඹදී යජප   කි යුුර ඇභ පරුන් ව ඵරධහිසන් 

 යුුර ශ  කීම් වියටුතබහඹ -වි   පපඵනහ ඹළයි ඳළසීභ, 

ත වි  නළත ඹළයි ඳළසීභ, ත වි  තවනම් කිරීභ, ත වි  

මුදහ වළරීභ- ිවහ ජනතහ ඵපරන් ිතඳ  ඇද දභහ  පපඵනහ; 

ජනතහ අ පභව්ම වි් ක ප්තබහඹ  ඳමුුහ අහනප  කිිනදු 

විඳුභකින් පතොය ප්රලසනඹ ඉ පිස ය  පපඵනහ. පම් ආණ්ඩු ජන 

ජීවිතඹ  ඵරඳහන පඵොපවෝ ප්රලසනරදී වළිනරී ඇ්මප්ම ඔළිව  

කීම් වියටුත ආහයඹ  තභයි. උුරරු භළද, ඌ වහ ඹම ඳශහ්මර 

ඳළ පරී ඇ ප භහයහන් ප කුඩු පයෝඹ  ප්ර පහයඹ්  තඵහ තභ 

ිවලසිකත පවවුර් ්ම පොඹහ ළනීභ  අභ්ම  පපඵනහ. 

ළලිපේිසඹ යුරඳසර ජරප  අධි ආම්ලිතහ  පවවුර ඳහ 

තභ අවිිවලසිකතයි. ඒ ඒ පභොපවොප්ම රඵහ ත වළකි ඳටු 

පද්ලඳහරන හින පනුපන් ජන ජීවිතඹ  ඍජු ඵරඳහන ප්රලසන 

භඟ ඳහ පල්රම් කිරීභ ආණ්ඩුපේ වජ ර් ණඹ්  ඵ  ඳ්ම 

පරහ  පපඵනහ.  

ආනඹිව කිිස ිළටි ම්ඵන්ධ පභභ හයණප දී ඳවත වන් 

ප්රලසනර  රු පෞයා අභහතයාුරභහ ිළිතුරරු රඵහ  පදනු ඇතළයි 

ඵරහපඳොපයෝමුර නහ. 

01.  නසීරන්තප  ිවසඳහදිත කිිස ිළටි හණ්ඩ කීඳඹ වි 
ටුත ඵළ් ීිසඹහ අඩවගු ඵ  අදහශ භහම් පවෝ 
නසීරන්ත යජඹ ශ්රී  රවහපේ ආණ්ඩු  දළනුම් දී 
 පපඵනහ ද? ඒ ම්ඵන්ධ පභභ ඳහර්ලිපම්න්ුරපේ 
ප්රහලඹ  ඳ්ම ශ යුුරයි. 

02. සභ කිිස ිළටි හණ්ඩ පර්ද? ඒහප  පපශ නහභ 
පභොනහද?  

 පභොද, "පෂොන්ප යහ" කිේහභ ජනතහ දන්පන් නළවළ. 
ජනතහ  කිඹන්න ඕනෆභ  පපඵනහ, ය පපශ 
නහභඹ ද කිඹහ. භහ දන්නහ, "පෂොන්ප යහ" කිඹන පො භ 
ජනතහප  ඔුවපේ ඇ පන්පන් ඇන්ර් කිිස ිළටි කිඹරහ 
ඵ. ඊ  ඳසපව ජනතහ ය්ම ප කිිස ිළටි අයපන ගිඹහ. 

වළඵළයි ය්ම ප කිිස ිළටි්ම පෂොන්පට්යහ භහපම් 
ිවසඳහදනඹ් . තමුන්නහන්පවරහ විිනන් ජනතහ  පපශ 
නහභඹ රඵහ දුන්පන් නළවළ. ඒ පපශ නහභ පභොනහද 
කිඹහ අද පම් ඳහර්ලිපම්න්ුර  ඉදිිසඳ්ම යන්න. 

03.   සභ කිිස ිළටි හණ්ඩ රවහපේ ප ශ පඳොපශන්  ඉ්ම 
කිරීභ   යුුර පශව දහ ින  ද? 

04.   පම් න වි  සභ කිිස ිළටි හණ්ඩ ිනඹල්ර ප  ශ පඳොපශන් 
ඉ්ම ය ඇතළයි  ව ප විඹ වළකි ද? භළල්ිනිසපුය 
ප්රපද්ලප  භවය පශ ළල්ලින් අඳ   ඇහුහභ ඔවුන් 
කිඹන්පන්, "ිළටුඳ  පපඵනහ, ඒහ තභ ඉ්ම ය 
නළවළ" කිඹහයි. සභ ිවහ පම් වි ටුත කිිස ිළටි පශ 
ළල්ලින් ඉ්ම ශහඹ කිඹහ පම් ඳහර්ලිපම්න්ුර  
තමුන්නහන්පවරහ ව ප පනහ ද? 

05.   DCD   අඩවගු ඵ   හර්ිය  තහ් ණ ආඹතනඹ ව ප 
ශ කිිස ිළටි ර්  ව සභ කිිස ිළටි  හණ්ඩර   ිනදු 
පශව කුභ්  ද?  

06.  පම් න වි  පශ පඳොපශව ඇ ප කිිස ිළටි  ර්  ිනඹල්රභ  
සභ ඵළ් ීිසඹහලින් පතොය ඵ  පෞයා අභහතයාහවලඹ  
ව ප න්පන් ද?  

 සපවභ නළ ප පම් කිිස ිළටිර පම්හ, පම්හ  පපඵනහඹ 
කිඹහ නළත  පඹකින් කිඹයි ද? කිිස ිළටි ම්ඵන්ධපඹන් 
ිනදු  යන ඳරී් ණර ත්ම්මඹ ිළිතඵ්ම,  ඒහප  
සළිව වි ටුත පද් අඩවගු පනො න ඵ ්ම පම් 
ඳහර්ලිපම්න්ුර  රුු ඉදිිසඳ්ම යනහ ද?  

07.  නසීරන්තපඹන් ආනඹනඹ  යන කිිස ිළටිර  අභ 
DCD    ප්රභහණඹ්  ඇ ප අතය, සභ ප්රභහණඹ කිිනපව්ම 
ියිවස ිනරුය  අටුතය පනොන ඵ   නසීරන්ත  යජඹ 
යනු රඵන ප්රහලඹ පෞයා අභහතයාහවලඹ විිනන් ිළිතනු 
රඵන්පන් ද?  

08.  සපව නම් කිිස ිළටිර  පබිඹ වළකි අභ DCD ප්රභහණඹ 
ිළිතඵ පෞයා අභහතයාහවලඹ විිනන්  ිවර්පද්ල ය  පපේ ද? 
ඒ ය ප්රභහණඹ්  ද?  

09.  වි යහඹන පවෝ ඵළ්  ී ිසඹහ  ටුත  කිිස ිළටි ය   
පන්න  රද ව අපශවි ශ භහම්ර   සපයටු නු 
රඵන ක්රිෂඹහ භහර් පර් ද? දළන් පම්හ පශ පඳොපශන් 
ඉ්ම ශහඹ, පම්හ   ඳළ්මත  ්මතහඹ කිඹහ කිඹනහ. 
ඒ භහභ  පදන දඬුභ ඒ ද? පභෝ  ද යන්පන්?  
පම් යපට් දුහ දරුන්  වි  ටුත කිිස ිළටි  පඳේහ නම් ඒ 
අඹ   සපයටු නු රඵන  ක්රිෂඹහ භහර් පර් ද?  

දළන් අලු්ම පතොප  වි නළවළ කිඹන හයණපඹන් පවෝ  වි  

 පබුු පතොඹ  ඉ්ම ය ්මතහඹ කිඹන හයණපඹන්  පවෝ ඒ  

ඹ  වන්න ඵළවළ. සභ ිවහ  සළිව ඵහර,  වි ටුත  කිිස ිළටි පම් 

යපට් දුහ දරුන්  පඳොන රද, අපශවි යන රද ඒ භහම්ර  

සපයටු නු රඵන  ක්රිෂඹහ භහර් පර් ද ඹන්න ිළිතඵ  

ිළිතුරය්  රු  ඇභ පුරභහපන්  ඵරහපඳොපයෝමුර පනහ.  

රු ිවපඹෝජයා ථහනහඹුරභිව,   විපලවපඹන්   ළල් හයම් 

කිඹන්පන් නළ ප පම් ප්රලසනර  ිළිතුරරු පදන්න කිඹන  

ආඹහචනහ්මභ ඉල්ලීභ්ම භහ  පම් අසථහපේදී යන්න ළභ පයි. 

පඵොපවොභ සුර පයි. 

 
රු දිපන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்தைறகு  றபணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු ිවපඹෝජයා ථහනහඹුරභිව, පම් ප්රලසනඹ ම්ඵන්ධපඹන් 

රු පෞයා ඇභ පුරභහ  පව  දිනප  ිළිතුරරු පදන ඵ භහ  දළනුම් 

පදනහ.  
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ඳහර්ලිපම්න්ුර 

ිවපඹෝජයා ථහනහඹුරභහ 
(தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

 ප්රධහන  යුුර - අද දින නයාහඹ ඳත්රුප   විඹ අව 1 ව 2  

අනුභත කිරීභ. 

 
ආනඹන  වහ අඳනඹන (ඳහරන) ඳනත : 

ිවපඹෝ 
 இநக்குறகள், ற்தறகள் (கட்டுப்தரடு) 

ெட்டம் : எளங்குறறகள் 
    IMPORTS AND EXPORTS (CONTROL) ACT: 

REGULATIONS 
 

[අ.බහ. 1.44] 

 
රු (ආචහර්ඹ) ය්ම අමුුභ භවතහ (ජහතයාන්තය මරයා 
වපඹෝගිතහ අභහතයා ව මුදල් වහ ක්ර භම්ඳහදන ිවපඹෝජයා 
අභහතයාුරභහ) 
(ரண்தைறகு கனரறற  ெத் அதொதக -  ெர்பெ றற 

கூட்டிமப்தை அமச்ெதம் றற, றட்டறடல் தறற 

அமச்ெதம்) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama - Minister of 

International  Monetary Co-operation and Deputy Minister 

of Finance and Planning)       
රු ිවපඹෝජයා ථහනහඹුරභිව, ඳවත වන් පඹෝජනහ  

භහ ඉදිිසඳ්ම යනහ: 

"ආණ්ඩුක්ර භ යාසථහපේ 44(2) ළිව යාසථහ ව 1969 අව 1 දයන 

ආනඹන වහ අඳනඹන (ඳහරන)  ඳනප්ම 4 ළිව න් පප  (3) ළිව  

උඳන් පඹ  ව 14 ළිව න් පඹ භ කිඹවිඹ යුුර, සභ ඳනප්ම 20 

ළිව න් පඹ ඹ ප්ම  ජනහධිඳ පයඹහ  විිනන් හදන රදු, 2013 

අපෝසුර  01 දිනළ ප අව 1821/40 දයන අ ප විපලව ළට් ඳත්රුප  ඳශ 

යනු රළඵ, 2013.08.22 දින ඉදිිසඳ්ම යන රද ිවපඹෝ අනුභත ශ 

යුුරඹ. 

                 (අභහතයා භණ්ඩරප  අනුභ පඹ දන්හ  පපේ.)" 

රු ිවපඹෝජයා ථහනහඹුරභිව, අද අඳ ආනඹන වහ 

අඳනඹන (ඳහරන)  ඳනත ඹ ප්ම ිවපඹෝ වහ  ක්ර පභෝඳහඹ 

වර්ධන යාහඳි ප ඳනත ඹ ප්ම ිවපේදනඹ්   ළන හචිඡහ 

යන්න  ඵරහපඳොපයෝමුර පනහ. සයින් ඳශමු ළිව ස ළනයි 

භහ ථහ යන්පන්.  පදළිව ස   ළන ආපඹෝජන ප්රර්ධන 

අභහතයාුරභහ විසතය යනහ ඇ ප.  

ඳශමු ළිව හයණඹ ලපඹන්   පපඵන්පන්, 1969 අව 1 

දයන ආනඹන වහ අඳනඹන (ඳහරන)  ඳනත ඹ  ප්ම  ිවපඹෝ 

වහ පභභ රු බහපේ අනුභ පඹ රඵහ ළනීභයි.  

රු ිවපඹෝජයා ථහනහඹුරභිව, සටු විඹඹ අඳ ිනඹලු 

පදනහ භ ඵරඳහන, ඳිසයඹ ිළිතඵ සුවිපලව ප්රලසනඹ් . පම් 

ප්රලසනඹ පත අද මුුව පරෝප භ ඳිසයපේදින්ප  අධහනඹ 

පඹොමු පරහ  පපඵනහ. පභෝ ද පම් ප්රලසනඹ? ඒ ප්රලසනඹ තභයි, 

ඕපෝන් සතයඹ රැ න්න අඳ විිනන් ත යුුර ිළඹයල් 

පභොනහද කිඹන ස. 

විදයාහ්මභ පොඹහ ළනීම් අනු අඳ දන්නහ  සර්ඹඹහපන් 

ිව් පභන අටුතය විකියණර ඵරඹ අඩු කිරීභ  ඳිථිවිඹ   හ 

ඕපෝන් සතයඹ්   පපඵන ඵ. ඒ සහබහවි ආය්  

රහඳඹ්  ඵ  ඳ්ම පනහ. ඒ ඕ පෝන් සතයඹ ිවහ 

සර්ඹඹහපන් ිවකු්ම න විකියණ හුඟහ්  දුය  ඵරපඹන් අඩු 

පරහ තභයි ඳිථිවිඹ භත ඳ පත න්පන්. ඳිසයපේදින් ව 

පන්ම අඹ අතය ඒ ම්ඵන්ධපඹන් ඇ ප න හචිඡහලින් අඳ  

ළ පවන පදඹ්  තභයි  ඳිථිවිපඹන් ිවකු්ම යන ඹම් ඹම් 

යහඹිව ද්ර(යා ුරිතන්, ඹම් ඹම් වි ර් ුරිතන් ිවයන්තයපඹන් ඒ 

ඕපෝන් තරඹ තර්ජනඹ  ර්  න ඵ. සවි  ඒ සතයප  

ප්රඵර්මඹ නළ ප පනහ. සටු ආදීන ඉතහභ බඹවහයයි.  

පභොද, විදයාහ්මභ පොඹහ ළනීම්ලින් ඔප්පු පරහ  පපඵනහ, 

ඕපෝන් තරඹ  ිවකු්ම න, ඕපෝන් තරප   පපඵන ඒ ල්  පඹ 

හීන යන ද්ර(යා ුරිතන් ඒ විකියණර ඵරඹ ළඩි පරහ, අටුතය 

UV කියණ කිඹන ඒහප  ඵරඹ ළඩි පරහ ිළිතහ, ඇපව සුද 

භුර ීභ, ප්ර පල්  පයණ ඳද්ධ පප  දුර්රතහ ළිව විලහර පෞයා 

ළ ලු ඇ ප න ඵ. ඊ  අභතය පම් ිවහ ික  හර්ිය පඵෝ 

ිවසඳහදනඹ අඩු ීභ, න විනහලඹ, මුහුදු ව ජරජ ඳළශෆටි විනහලඹ  

ිනදු පරහ භසත ඳිසය ඳද්ධ පප ්ම ප්රලසන ඇ ප පනහ.  

ඇ්මත ලපඹන්භ  සබහ ධර්භඹ ළන විතය්  පනොපයි,  

භනුයා වව පප  අනහතඹ ළන ල්ඳනහ යනපො ්ම  ීනන්දු 

ීනයණ ත යුුර අසථහ්  ඵ  ර්තභහනඹ ඳ්ම පරහ 

 පපඵනහ.  

පම් ළන ඳර්ප ණ යරහ  පපඵනහ. ඒ ඳර්ප ණ අනු 

පඳපනනහ, පම් වහිවය ද්ර(යා න halogenated hydrocarbon  

හයු පෝරඹ  මුදහ වළරීභ ිවහ ඕපෝන් සතයඹ ුරශ  පපඵන 

භුරලිතතහ බි ළප න ඵ. පභඹ  පරෝ ප්රජහ විිනන් 

අධහනඹ  ර්  ය,  පම් ිළිතඵ හචිඡහ ය ජහතයාන්තය 

ඵරඳහන  නී පරී පර  අිළ ය ල් වළටිඹ  සඟ පරහ 

 පපඵනහ.  ඉසපල්රහභ 1985 දී Vienna Convention for the 

Protection of the Ozone Layer   කිඹරහ ස්  ඇ ප ය පන 

 පබුණහ. ජහතයාන්තය සුර පරහ හචිඡහ යරහ සළිව නී ප 

ඳද්ධ පඹ්  ස යන්න සඟ වුණහ.   

ඊශඟ , 1987 ර්ප  දී පම් Vienna Convention ස 

ඹ ප්ම Montreal Protocol  ීනයණඹ  අනු  ඒ ඒ වහිවය විභ 

ද්ර(යාඹන් වඳුනහ පන ඊ  ිළිතඹම් පඹදිඹ යුුරයි කිඹරහ 

ජහතයාන්තය ප්රජහ සඟ්මඹ  ඳ්ම වුණහ.  රවහ ය ්  වළටිඹ  

පම් Vienna Convention ව Montreal Protocol කිඹන ඒ 

ජහතයාන්තය ීනන්දු  ීනයණ පදභ ිළිතපන 1989 දී  ඒ ගිවිසුම් 

අ්මන් යරහ  පපඵනහ. සතපො  ඒ අනු අිළ දළන් ක්රිෂඹහ 

යන්න  ඕනෆ. පභොද, ඒ Montreal Protocol සප්  

ගිවිසුම්රුන් - අ්මන් යපු අඹ - වළටිඹ  අිළ ඒ ක්රිෂඹහ 

භහර්ඹ  ඹන්න ඵළඳී ිනටිනහ. 

සතපො  පම් අනු ඔඹ කිඹන CFC and halogen නළභළ ප ඒ 

විභ ද්ර(යාඹන්  තවනම් යන්න ිවපඹෝ පනළවි්ම  පපඵනහ.  

Imports and Exports (Control) Act, No. 1 of 1969   ඹ ප්ම 

අය භභ කිඹපු න් පඹ අනු තභයි අිළ ඒහ පම් ය   පන්ීභ 

තවනම් කිරීභ  ීනන්දු ය  පපඵන්පන්. ඒ ීනන්දු  

ඔඵුරභන්රහප  අනුභළ පඹ අඳ ඵරහපඳොපයෝමුර නහ.  

ඊ  අභතය, පන්ම වහිවය ද්ර(යාඹන් වඳුනහ පන 

 පපඵනහ. ඒහ්ම  පම් ය   පන සන ස ක්ර භක්ර භපඹන් අඩු 

යරහ අහනප  ිනඹඹ  100් භ තවනම් යන්න  යුුර 

යනහ. පම්හප  ඹම් ඹම් ප්රලසන ඇ ප පනහ. පභොද, 

පම්හප  පන පන අුරරු බහණ්ඩ ිවසඳහදනප දී පඹොදහ න්නහ 

පද්ල්  පපඵනහ. ඒහ වළභ පදඹ්  ළනභ භුරලිත ල්ඳනහ 

ය ඵරහ,  අිළ විතය්  න්නහ ීනයණඹ්  අනු පනොපයි,  

Montreal Protocol ස අනු ීනන්දු ීනයණ අයපන, අපප් යපට් 

පද්ශීඹ නී ප-රී ප ඹ ප්ම විපලවපඹන්භ පම් ය   ආනඹනඹ යන 

බහණ්ඩර තවනම් රළයිසුර  ඒහ ඇුරශ්ම යරහ  පපඵනහ. 

ඒ   ඔඵුරභන්රහප  වපඹෝඹ රඵහ පදන පර භභ ඉල්රහ 

ිනටිනහ. පඵොපවොභ සුර පයි.  

 
ප්රලසනඹ බහිමමු යන රදී. 
றணர டுத்றம்தப்ததற்நது. 

Question proposed. 
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රු රෂඅසභන් ඹහඳහ අපේර්ධන භවතහ (ආපඹෝජන 
ප්රර්ධන අභහතයාුරභහ) 
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் ரப்தர அபதர்ண - தொலீட்டு 

ஊக்குறப்தை அமச்ெர்) 

(The Hon. Lakshman Yapa Abeywardena - Minister of 

INVESTMENT PROMOTION) 

රු ිවපඹෝජයා ථහනහඹුරභිව, ත්රිoකුණහභරප  හම්පර් 
ප්රපද්ලප  සථහිළත කිරීභ  පඹෝජිත භවහ ඳිසභහණ ඵළය ර්භහන්ත 
රහඳඹ ිළිතඵ ක්ර පභෝඳහඹ වර්ධන යාහඳි ප ඳනත ඹ ප්ම 
ිවපේදනඹ ිළිතඵ පඹෝජනහ භභ ඉදිිසඳ්ම යනහ. ඒ පඹෝජනහ 
ඳහර්ලිපම්න්ුර පේ හචිඡහ කිරීපභන් අනුරරු භහ ිළිතුරරු ථහ 
යන ඵ දන්නහ.  

 
ිවපඹෝජයා ථහනහඹුරභහ 
(தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

Order, please! පම් අසථහපේදී වුරු පවෝ රු 
භන්ත්රීසයපඹ්  රු ජහන ඵණ්ඩහය භවතහප  නභ මරහනඹ 
වහ පඹෝජනහ යන්න.  

 
රු දිපන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்தைறகு  றபணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු ිවපඹෝජයා ථහනහඹුරභිව, "රු ජහන ඵණ්ඩහය 

භවතහ දළන් මරහනඹ ත යුුරඹ" යි භහ පඹෝජනහ යනහ.  

 
ප්රලසනඹ විභන රදින්, බහ ම්භත විඹ. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
අනුරරු ිවපඹෝජයා  ථහනහඹුරභහ මරහනපඹන් ඉ්ම 

වුපඹන්, රු ජහන ඵණ්ඩහය භවතහ මුරහනහරඪ විඹ. 
அன் தறநகு, தறறச் ெதரரகர் அர்கள் அக்கறரெணத்றணறன்த 

அகனப, ரண்தைறகு ஜரணக தண்டர அர்கள் மனம 

கறத்ரர்கள். 

Whereupon MR. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and THE 
HON. JANAKA BANDARA took the Chair. 

 

රු අනුය දිහනහඹ භවතහ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

භභ ඇභ පුරභහපන් දළන න්න ළභළ පයි, පම් ක්ර පභෝඳහඹ 
වර්ධන යාහඳි ප ඳනත ඹ ත  ඇුරුව යන්න වදන්පන්, පම් 
වනඹ පදන්න ඹන්පන්,  ඒ හම්පර් අ  යාහඳි පප  ඹටිතර 
ඳවසුම් පනුපන් ද, සපවභ නළ්මනම් ඒ ුරශ ඉදි යනු රඵන 
හම්පර් ඵරහහයඹ්ම ඇුරශ්ම ද කිඹරහ.  

 

රු ර් සභන් ඹහඳහ අපේර්ධන භවතහ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன்  ரப்தர  அபதர்ண) 

(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 

පම් ම්පර්ණපඹන්භ අදිඹය ුරනකින් ක්රිෂඹහ්මභ න ඵ 

භභ භහප  ිළිතුරරු ථහ පේදී ප්රහල යන්නයි ල්ඳනහ පශව.  
 

රු අනුය දිහනහඹ භවතහ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ඒ අනු තභයි අපප් අදවස ඉදිිසඳ්ම යන්පන්.  

 
රු ර් සභන් ඹහඳහ අපේර්ධන භවතහ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன்  ரப்தர  அபதர்ண) 

(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 

අදිඹය ුරනකින් ක්රිෂඹහ්මභ න්පන්. ඳශමුන අදිඹය, ජළටිඹ 

ඉදි කිරීභ ව ල් අඟුරු ඵඩහ කිරීභ.  

පදන අදිඹය, ඹටිතර ඳවසුම්  වර්ධනඹ කිරීභ. ුරන්න 

අදිඹය,  ර්භහන්ත  බිටු ීභ ව අිවකු්ම ආපඹෝජන පන ඒභ.  ඒ  

හයණහ ුරන   ය වත්  ඇුරශත ඇපභිසන් පඩොරර් බිලිඹන 

වතය ආපඹෝජනඹ්  -යජප  මුදල් නළුර- ක්රිෂඹහ්මභ  කිරීපම්  

යාහඳි පඹ්  වළටිඹ  තභයි  පභඹ අිළ වඳුනහ පන  පපඵන්පන්.  

 
රු අනුය දිහනහඹ භවතහ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

රු ඇභ පුරභිව, ගිවිසුභ්  අ්මන් ය ඵරහහයඹ්  ඉදි 

පනහ පන්.  සතපො  ඔඹ  ිළඹය ුරන   ිවලසිකත පරභ ඒ 

ඵරහහයඹ ඇුරශ්මද? පම් ඵදු වනඹ ඒ ඵරහහයඹ පනුපනු්ම 

රඵහ පදනහද? 
 

රු ර් සභන් ඹහඳහ අපේර්ධන භවතහ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன்  ரப்தர  அபதர்ண) 

(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 

නළවළ. ඒ ඇුරපශව පනභ ඵරල්  ප ිවසඳහදනඹ්  ිනදු 

පනහ.  නමු්ම ඒ අිළ අය පඹෝජනහ  ශ ඵරහහයඹ පනොපයි.   
 

මරහනහරඪ භන්ත්රීසුරභහ 
(மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ඊශඟ  රු ඉයහන් වික්ර භය්මන භන්ත්රීසුරභහ. 
 

 

[අ.බහ. 1.55] 

 
රු ඉයහන් වික්ර භය්මන භවතහ 
(ரண்தைறகு இரன் றக்கறத்ண) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීසුරභිව, අද පම් හචිඡහ ුරිතන් යජඹ 

ආනඹන, අඳනඹන ිළිතඵ ඹම් කිින පයගුරහින ඹ ප්ම හයු 

මීයණ වහ ශීතයණ  වහ බහ විත යන යහඹිව ෆස ර් 

ිළිතඵ අනුභළ පඹ රඵහ න්න වදනහ. ඇ්මපතන්භ අඳ  ඒ 

ිළිතඵ ළ ලු්  නළවළ.  භභ ටුතන වළටිඹ  hydrofluorocarbon 

හයු මීයණ වහ්ම, ශීතයණ වහ්ම දීර්ක හලීන බහවිත 

පනපො  ඒපන් ඳිසය දණඹ්  ඇ ප පනහ. 2030, 2040 

ඳභණ පනපො  ඒ ම්පර්ණපඹන්භ නතය යන්න  

ඵරහපඳොපයෝමුර පනහ. සතපො  තහ් ණප  ව විදයාහපේ 

දියුු භඟ හයු මීයණ ව ශීතයණ වහ අලු්ම 

විදයාහ්මභ ක්ර භ ුරිතන් අඳ  ඒ ඳවසුභ  පඹහ පන ඹන්න 

පුුවන් පයි කිඹහ අඳ  ටුතනහ.  දුය දි ල්ඳනහ යරහ  යන 

ඒ ක්රිෂඹහලිඹ ළන අඳ  විපයෝධතහ්  ප්රහල  යන්න ඵළවළ. 

නමු්ම ඊ  ඩහ පුුවල් භහතිහ්  අඳ   පපඵනහ. පම් රුණ 

ඉදිිසඳ්ම යනපො  රු ඇභ පුරභහ කිේහ, යජ ඹ පභළිව 

පයගුරහින ඉදිිසඳ්ම යන්පන් මුුව භනුයා වව පඹභ ළන ටුතරහඹ 

කිඹහ. සපවභ නම් ඒ ළන තර් යන්න ඕනෆ. 

පභොද ඊශඟ ඳයම්ඳයහ ජී්ම පන්න ඉසපල්රහ පම් 

ඳයම්ඳයහ ජී්ම පන්න ඕනෆ. පම් ඳයම්ඳයහ ජී්ම පන්පන් 

නළුර, ඊශඟ ඳයම්ඳයහ ජී්ම පන්න ඹන්පන් පොපවොභද 

කිඹරහ භභ දන්පන් නළවළ. හයුමීයණ  පපඵන්න පුුවන්, 

ශීතයණ  පපඵන්න පුුවන්. නමු්ම භවය පේරහ  ඊ  

ඉසපල්රහ අපප් දරුපෝ නළ ප පන්න පුුවන්.  

ආනඹන, අඳනඹන ළන ඵරන පො  අපප් යපට් 

අඳනඹනපඹටු විලහර ළ ලු්   පපඵන ඵ අඳ  පඳපනනහ. 

පභොද අවුරුදු 15  උඩදී පම් යපට් අඳනඹනඹ දශ පද්ශීඹ 

ිවසඳහදනපඹන් ිනඹඹ  34්  විතය වුණහ. අද ශීඝ්රෙපඹන් පම් 

අඳනඹනඹ ළීපන ඹනහ. සයින් බහඹ්  විතය තභයි අද 

 පපඵන්පන්. අද දශ පද්ශීඹ ිවසඳහදනපඹන් ිනඹඹ  16්  විතය 

තභයි අඳනඹන  පපඵන්පන්. අද පම් යපට් ආර්ථිප  ප්රලසන 

717 718 



ඳහර්ලිපම්න්ුර 

කිටුඳඹ්   පපඵනහ. සයින් මලි ප්රලසන පද්   පපඵනහ. ඳශමු 

න ප්රලසනඹ ආනඹන වහ අඳනඹන අතය  පපඵන ඳයතයඹයි. 

පදළිව ප්රලසනඹ අඹ ළප   පපඵන ඳයතයඹයි. පම් ප්රලසන පදපන් 

ියපදන්න  යජඹ   පපඵන ප්ර පඳ්ම ප ිළිතඵ අඳ  විලහර 

ළ ලු්   පපඵනහ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීසුරභිව, 2012 අහනඹ පන පො  

අිළ පම් යප න් අඳනඹනඹ ශ ප්රභහණඹ පඩොරර් බිලිඹන 9.7්  

විතය පනහ. ආනඹනඹ ශ ප්රභහණඹ පඩොරර් බිලිඹන 19්  

විතය පනහ. ත විධිඹ  කිේපෝම ආනඹනඹ ශ ප්රභහණඹ 

අඳනඹනඹ ශ ප්රභහණඹ පභන් පදගුණඹ්  පරහ  පපඵනහ. ඒ 

ඳයතයඹ සතයම් විලහර පරහ  පපඵනහ. ඉ පන් ඒ ඳයතයඹ 

ිළඹන්න අිළ පභොනහද යන්පන්? ඒ ඳයතයඹ ිළඹන්න අිළ  අඩු 

ළටුඳ  අනහය් ක ත ය ර පවඹ යන්න අපප් පවඹන් 

දිගින් දි භ ඹනහ. ඕ තභයි යජඹ   පපඵන ප්ර පඳ්ම පඹ. 

ඉ පන් පම් යපට්භ රැකී ය් හල් ඇ ප යන්න  ඵළිසීභ ිවහ 

අපප් පවඹන් ිළ  ය  ඹනහ. භවය පේරහ  පඵොපවොභ 

අඩම්ඵයපඹන් කිඹනහ, "පම් යපට් විරැකිඹහ නළවළ" කිඹරහ. 

ඇ්මත භ ඒ විඳිරහ  පපඵන්පන් ිළ  ය ර  අපප් භවය 

පවඹන් වල්ලු හප  ළඩ යන්න  ඹළීභ ිව හයි. 

විපලවපඹන්භ අපප් හන්තහන් වල්ලු හප  ළඩ යන්න 

ඹියන් තභයි පම් යජ ඹ විරැකිඹහපේ ප්රලසනඹ වින්න ෆඹම් 

යරහ  පපඵන්පන්.  නමු්ම භභ ඒ ළන ත රුු කිඹන්න 

ඹන්පන් නළවළ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීසුරභිව, විපලවපඹන්භ ආනඹනඹ ළන 

ථහ යන පො  අනලයා ද්ර(යා කිටුඳඹ් භ පම් ය   සන ඵ 

කි යුුරයි. ඒ ස් . 

පදපිව හයණඹ පභඹයි. ආනඹනඹ කිරීපභන් ඹළපඳන 

පො ්  පම් යපට් ිනටිනහ. ඒ අඹ ආනඹනඹ කිරීපභන් ඹළිළරහ 

සුපෝඳපබෝගි ජීවිත ත යනහ. ඒ හප භ, ඒ ආනඹන  වහ 

යජඹ  ටුිය ආදහඹභ පීපභන් ළශකිරහ  ඒ  යු්මත ය පන 

ඹනහ. ඒ විතය්  පනොපයි, පම් අඹ අපප් දරුන් අඳ  අටුිය 

යනහ. ඒ පපවද කිඹරහ භභ කිඹන්නම්. 

විපලවපඹන්භ  ආනඹනඹ යන ද්ර(යා පද  ඳභණ්  අද  

භප  ථහ සීභහ යනහ.  

ඳශමුපන්භ භභ භදයාහය, සප්රීදුර ජහහයභ ළන චනඹ්  

කිඹන්න  ඕනෆ. පම් යජඹ  'භත   පත' කිඹරහ ප්ර පඳ්ම පඹ්  

 පපඵනහ. ඇ්මත භ භ්ම ඳළන් ඳහනඹ යන - අය් කු ඇුරුව 

අපනුර්ම භ්ම ඳළන් -  අඹප  ප්රභහණඹ්ම, බහවිත යන ලී ර් 

ප්රභහණඹ්ම පම් අවුරුදු 06 ුරශ දිගින් දි භ ළඩි පරහ  පපඵනහ.  

ඒ හප භ භදයාහය ිවසඳහදනඹ  අලයා සප්රීදුර පවොය විධිඹ  පම් 

ය  ුරශ  පන ඒභ ිනදු යනහ.  කිිනභ පර්ගු ඵද්ද්  පනොපහ 

පම්හ ය  ුරශ  පපනනහ. වුද පම්හ පපනන්පන්, පපවද 

පම්හ පපනන්පන්?  පර්ගු පදඳහර්තපම්න්ුරපේ ිවරධහිසන් ්ම, ඒ 

හප භ සුයහඵදු පදඳහර්තපම්න්ුරපේ ිවරධහිසන් ්ම පම්හ 

පපනන අඹ අසු වුණහභ ඒ අඹ පේයහ න්න වුද භළදිව්ම වුපණ් 

කිඹන ප්රලසනඹ භභ මුලින්භ අවන්න ළභළ පයි. පම් ළන පඳොඩ්ඩ්  

විසතයහ්මභ කිඹනහ නම්,  සතපනෝල් භදයාහයඹ ෆදීභ  

අලයා සප්රීදුර ර්ඹ අයඹ්  පනොභළ ප භහර්ුර භහප දී 

පනහහ. 

අයඹ්   පබුණ්ම, සතපනෝල් පපනන පො  ඒහ " පනර්" 

කිඹරහ ප න්න ඵළවළ.  ඒ පන්න අසථහපේ අයඹ්  

 පබුපණ්්ම නළවළ. පඳඵයහිස භහප  ඳස ළිව දහ සුයහඵදු 

පදඳහර්තපම්න්ුරපේ ිවරධහිසන්  ඔ්මුර්  රළබුණහ, පම් හප  

ජහහයභ්  ිනදු නහ, සතපනෝල් ප නහ,   '' පනර්'' නභ පඹොදරහ 

තභයි ඒහ ප න්පන් කිඹරහ. පම්  ිළටුඳ ඹම් කිින පුද්රපඹ්  

ටුටිඹහ. ඔහු ජනප්රි ඹ ක්රිෂට් ්රීආඩඹකුප  පවෝදයඹකු ස්  

සුර පරහ පම් වහ ඹම් කිින ක්රිෂඹහදහභඹ්   පන ගිඹහ. ඔවුන් 

තරුරපොඩ ප්රපද්ලප  පුද්රපඹ්  වමු වුණහ. ඒ පුද්රඹහ 

තභයි පම් පීභ යන්න භළදිව්ම වුපණ්.  රවහපේ ඵළවකු  වයවහ 

පම් පීභ ශහ නම් රවහපේ ිවරධහිසන්  පම් ක්රිෂඹහ පොඹහ 

ළනීභ පඵොපවොභ  ඳවසු පදඹ් . ඒ ිවහ තරුරපොඩ ිනටින පම් 

පුද්රඹහ පභොවුන් පිතන්භ විඹට්නහභඹ  ඹන්පන් නළ ප 

තහයිරන්තඹ  ඹරහ, ඒ යපට් ඵළවකු මුදල් තළන්ඳ්ම යරහ, 

ඊ  ඳසපව ිනවප්පරු වයවහ විඹට්නහභඹ  ඹළවුහ. 

විඹට්නහභප දී තභයි ඔවුන් පම් නුපදනු ම්පර්ණ ය ්මප්ම. 

භහර්ුර ුරන් ළිව දහ පම් නළ පොශම යහඹ  ආහ. 

හභහනයාපඹන් ප්රිනද්ධ භහම් තභයි පම් සප්රීදුර ප න්පන්. 

පභොද, අය් කු හප  ස ස භ්ම ද්ර(යා වදන්පන් ප්රිනද්ධ 

භහම්.   පනර් න්පට්නර් පද්  ඇවිල්රහ  පපඵනහ, ඒහ 

ිවදවස යන්න කිඹරහ සතයම් ප්රිනද්ධ පනොන භහභකින් 

තභයි පර්ගු පදඳහර්තපම්න්ුර  ලිඹභන ඉදිිසඳ්ම වුපණ්. භහර්ුර 

න ළිව දහ යහත්රීස දවඹ  විතය ඔඹ සතපනෝල් න්පට්නර් පද 

යහපඹන් සිතඹ  න්න ඔවුන් ෆඹම් ශහ. නමු්ම සඹ ය න්න 

අඳවසු වුණහ. පභොද සුයහඵදු පදඳහර්තපම්න්ුරපේ ිවරධහිසන් ඒ 

දිවහ ඇස ව පන ටුටිඹ ිවහ. පම් යන දක ත ළඩ නතය 

යන්න ෆඹම් යන අව යජප  පවපඹෝ පම් යපට් 

ඉන්නහ. ඒ අඹ ඉන්පන් පඵොපවොභ රකිරීභකින්. ඔවුන්ප  

අව, සහධීන පවඹ ඔවුන්  යන්න ඵළිස නහ, භභ අද පම් 

රු බහපේ විසතය යන ක්රිෂඹහ ිවහ.  

ඊ  ඳසපව භහර්ුර සපොපශොස ළිව දහ පභොනහද පශව? පම් 

ජහහයභ යන පුද්රඹන් සදහ පද්ලඳහරනඥපපඹ්  මුණ ළසුණහ. 

ඔහු මුණ ළිනරහ පම් න්පට්නර් පද සිතඹ  න්න වළදුහ. ඒ 

අනු, යහඹ ඇුරපශවදී "Turpentine Oil" කිඹරහ පම් 

න්පට්නර්ර sticker ස්  ළහුහ. 

ඒ පද්ලඳහරනඥපඹහ වහ ම්ඵන්ධ  ජහහයම්රුන්  දළන 

න්න  රළබුණහ ඔ්මුර දීරහ ඒ ළන පවොඹන්න ඹනහ කිඹරහ. 

සතපො  පභොනහද ඒ අඹ පශව? ඒ පද්ලඳහරනඥපඹහ ඔහුප  

ටුත පත්  පර්ගු පදඳහර්තපම්න්ුර  සේහ. සපවභ සේපේ 

සතපනෝල් ආනඹනඹ යන්න අයඹ්  න්නයි. පර්ගු 

පදඳහර්තපම්න්ුරපේ ිවරධහිසන් දළන පන ටුටිඹහ පම් ජහහයභ්  

කිඹරහ. ඒ ිවහ ඒ  ඉඩ දුන්පන් නළවළ. ඊශඟ දපව ඒ 

භන්ත්රීසුරභහ්ම, ඒ භන්ත්රීසුරභහප  ඹහ්ම ඒ licence  ඉල්රන්න 

සතළන  ආහ. ඒ්ම ඔවුන් ඒ licence ස දුන්පන් නළවළ. පභොද, 

ඔවුන්  ඳළවළදිලියි දළන් ජහහයභ්  ිනදු ීපන ඹනහ කිඹරහ. ඒ 

ිවහ ඒ ශ් න්න ඒ අව ිවරධහිසන් ක්රිෂඹහ ශහ. 

"Turpentine Oil" කිඹන සටිර් ස ළහුහ  ඳසපව 

 පනර්ර  අදහශ පර්ගු ඵද්ද රුිළඹල් ර්  20යි. පභොද, 

සතපො  ඒහ  පනර් වළටිඹ  පන් රන්පන්. ඒ පර්ගු ඵද්ද න 

රුිළඹල් ර්  20 ඒ අසථහපේදී පේහ. ඒ රුණ ළඟවිරහ, 

ළඟවිරහ දස 4් , 5්  ගිඹහ  ඳසපව 13 ළිවදහ වළන්දෆපේ සභ 

න්පට්නර් පද යහපඹන් සිතඹ  න්න ෆඹම් ශහ. විසඹ භ 

07.20  සුයහඵදු පදඳහර්තපම්න්ුරපේ ිවරධහිසන් පභොනහද පශව? 

ඒ අඹ වළවගිරහ ඉරහ ඒ න්පට්නර් පද පොශම නයප   

සථහන පද දී නතය ශහ. නතය යරහ ඇහුහ, ඒහප  

පභොනහද  පපඵන්පන් කිඹරහ. ඒ අඹ කිේහ  පනර්  පපඵන්පන් 

කිඹරහ. සතපො  සුයහඵදු ිවරධහිසන් කිඹනහ, "නළවළ, සතපනෝල් 

 පපඵන්පන්" කිඹරහ. සතපො  ඒ අඹ සයභ දළන ්මතහ 

සතළන විලහර ප්රලසනඹ්   පපඵනහ කිඹරහ. 16 ළිව දහ ඒ 

න්පට්නර් විිත ශහ. ඒ අසථහපේදී යව භය් පොඩි 

කිඹරහ පුද්රපඹ්  අ්ම අඩවගු  ්මතහ. භභ ලින් කිේ, 

පනොදන්නහ භහපම් බහඳ ප වළටිඹ  නම් යරහ  පපඵන්පන් 

සුරභහ තභයි. ඵළයල් 310යි  පබුපණ්. සයින් යජඹ  අටුිය න ඵදු 

ප්රභහණඹ රුිළඹල් පෝටි 12  ආන්නයි කිඹරහ භභ පනොපයි, 

719 720 

[රු ඉයහන් වික්ර භය්මන භවතහ] 



2013  ළප්තළම්ඵර්   03  

සුයහඵදු පදඳහර්තපම්න්ුරපේ ිවරධහිසන් වන් යනහ.   යජඹ  

ඒ මුදර අටුිය වුණහ. ඊ  ඳසපව පභෝ ද යජඹ යන්පන්? 

පම් ිළිතඵ භහර්ුර භහප  24 ළිව දහ ''ිසවිය'' ඳ්මතපර් 

විසතයහ්මභ වන් වුණහ. ඒ හප භ සදිනභ ''යහඹ'' 

ඳ්මතපර්්ම වන් වුණහ. භභ කිේ පම් විසතය වළභ ඳ්මතපර්භ 

හප   පබුණහ. යජඹ පභොනහද පශව? ඇ්මත භ වළපභෝභ 

දන්නහ පභතළන පරොකු ප්රලසනඹ්   පපඵනහ කිඹරහ. පම් 

සතපනෝල් පොපවව ද ඹන්පන්? භ්ම ද්ර(යා වදන භහම්ර  

ම්ඵන්ධම්  පපඵන පද්ලඳහරනඥපඹන් ිවහ අන් පභ  ඒහ ඒ 

භහම්ර  ඹනහ. 

පම්හ වුද පනහපේ? වුද පම්  ම්ඵන්ධ? ඉසයටුන් 

ටුටිප  වුද? ඳසපන් ටුටිප  වුද? පේපේ වුද? ිළ  ය  

ඹළේපේ වුද? ඒහ පොඹහ ඵරන්න ිවරධහිසන් ක්රිෂඹහ ශහ. නමු්ම 

ඒ ක්රිෂඹහදහභඹ  යජප  වහඹ රළබිරහ නළවළ. ඊ  ඳසු පභොනහද 

පශව? කිිනභ අයඹ්  නළුර සතපනෝල් පපනන්න පුුවන් 

කිඹහ  යුුර යන්න යජඹ රළවළස ප වුණහ. භභ පම් ඳ්මතපර් 

වන් පද් කිඹන්න ඕනෆ. ස අය් කු පඵෝතරඹකින් රුිළඹල් 

410 විතය ආදහඹභ්  යජඹ  රළපඵනහ.    

භහ ථහ ඳ න් න්නහ වි   කිේහ, විපලව ආර්ථි ප්රලසන 

පද්   පපඵන ඵ. ඒ තභයි, ආනඹන අඳනඹන  ඳයතයඹ වහ අඹ 

ළඹ ඳයතයඹ. ඕනෆ පපන්  භඟ ථහ පශෝම පම්  යපට් 

ඳ පන ප්රලසන කිඹයි. පම් යපට්  පපඵන ප්රලසනඹ තභයි, විඹදභ ළඩි 

ීභ ව ආදහඹභ අඩු ීභ. සුයහ ඵදුර  රළපඵන ආදහඹභ්ම අිළ 

පභපවභ භඟ විසනහ නම් ආදහඹභ්  රඵහ න්පන් පොපවොභද?  

ස අය් කු පඵෝතරඹ  රුිළඹල් 410් !  2013 භහර්ුර භහප  

24 න දහ ''යහඹ'' ඳ්මතපර් වන් පො  භභ නහටුපන් 

වුණ්ම කිඹනහ: 

"... යපට් මුදල් ඇභ පයඹහ න්පන් ජනහධිඳ පයඹහඹ. අය් කු ිවසඳහදනඹ 

පනොන  යුුර වහ මුදල් අභහතයාහවලපඹන් සතපනෝල් සප්රීදුර ආනඹනඹ 

කිරීපම් අනුභ පඹ්  පම් පොපඩ් අඵයව ිනඤසපඤෝරහ  රඵහ ත පනොවළකි 

ඵ ඳළවළදිලිඹ. ඒ වහ පද්ලඳහරන ටුත්මභ පභන්භ පන්ම හධද 

ඵරඳහනු ඇ ප ඵ  ළඹ්  නළත. අය් කු ිවසඳහදනඹ පනොන  යුුර 

වහ සතපනෝල් සප්රීදුර ආනඹන ඵරඳත්රු දයන්නන් නහිය පුද්රඹන් 

පනොවුණද ඒහටු ළඵෆ අයි පරුන් වුරුන්ද ඹන්න ිළිතඵ භත   පත 

ිවර්භහතියඹහ දන්නහඹ ඹන්න ළන ළඹ්  නළත. ඉ පව  පත  භත 

ළන ඇඟිල්ර දිගු විඹ යු්මප්ම හව ද ඹන්නද ඳවසුපන්භ ීනයණඹ ශ 

වළකි ස් ඹ. ..."  

මුදල් ඇභ පුරභහ පම්  ඹම්කිින ිළිතුර ය්  රඵහ පදන්න ඕනෆ.  

සුරභහ  තභයි පම් ිළිතඵ මලි  කීභ  පපඵන්පන්. 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීසුරභිව, අපප් දරුන් නළ ප න්පන් භ්ම 

ඳළන් ළනීපභන් විතය්  පනොපයි.  භ්ම කුඩු ිවහ්ම අපප් දරුන් 

නළ ප පනහ. පම් යජඹ වළභ  පසපවභ නළඟි රහ ආඩම්ඵයපඹන් 

කිඹනහ, අිළ ත්රුසතහදඹ භර්දනඹ ශහ. පරෝප  අපන්  

ය ර  යන්න ඵළිස වුණ පදඹ්  අිළ ශහ කිඹරහ. නමු්ම ඇයි 

පම් යජඹ   භ්ම ද්ර(යා පම් ය   පන ඒභ ශ් න්න  ඵළිස?  

පම් යජප  වහඹ  පපඵන ිවහ තභයි භ්ම ද්ර(යා පම් ය   

සන්පන්. පම් ශඟදී නයහශ්රි ත ඳරී් ණඹ්  ශහ. ඒ නයර 

ජී්ම න ජනතහ  -විපලවපඹන් ඒ පදභේිළඹන් -  පබුු 

විලහරතභ ප්රලසනඹ, ඔවුන්ප  දරුන් භ්ම ද්ර(යාර  ඇේඵළටු 

ීභයි. අිළ දන්නහ පම් ළප්තළම්ඵර් භහප  ුරන් ළිව දහ භ්ම ද්ර(යා 

කිපරෝ 260්  පන්නු රළබුහ කිඹහ. ඒ, ඳහකිසතහනඹ වයවහ 

පන්න  පුුවන්. පරෝ භ්ම ද්ර(යා ජහහයපම් පරොකු පරෝ පකු 

පම් හර්ඹඹ  ම්ඵන්ධයි කිඹරහ වන් යරහ  පපඵනහ. සටු 

ිවපඹෝජිතඹහ අ්ම අඩවගු  අයපන  පපඵනහ. භහ පභභ 

හයණඹ ප්රහල යන්න පවවුර්   පපඵනහ. සදහ සතපනෝල් 

ප්රලසනඹ ළහුහ හප , රුණහය පම් භ්ම ද්ර(යා ප්රලසනඹ වන්න 

ෆඹම් යන්න්ම සඳහ, අපප් දරුන් අටුිය න්න  පුුවන්. පම් 

රු බහපේ ඉන්න 225 පදනහපන් වතයඳසපදනකු ඒහ 

පපනන්න උදවු යනහ ඇ ප. නමු්ම 221 පදපන්  ඒ 

යන්පන් නළවළ. ඒ අඹප  දරුන් භ්ම කුඩුර  ඇේඵළටු 

පන්න  පුුවන්. අපන්  අඹ ළන ල්ඳනහ යන්න අඳ  

ල්  පඹ්  නළ්මනම්, ඒ ළන විස ල්ඳනහ යරහ අිළ පම් 

ජහහයභ නතය යන්න  ඕනෆ.  
 

මරහනහරඪ භන්ත්රීසුරභහ 
(மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

රු භන්ත්රීසුරභහ, ඔඵුරභහ  ත්ම විනහඩි පද හරඹ්  

තභයි  පපඵන්පන්.  

 
රු පජෝන් අභයුරව භවතහ 
(ரண்தைறகு பஜரன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීසුරභිව, සුරභහ  ත්ම විනහඩි 5්  

රඵහ පදනහ.  

 
මරහනහරඪ භන්ත්රීසුරභහ 
(மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ත්ම විනහඩි ඳව්  විඳ් පඹන් රඵහ පදනහ.  

 
රු ඉයහන් වික්ර භය්මන භවතහ 
(ரண்தைறகு இரன் றக்கறத்ண) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

සුර පයි.  

අද ආපඹෝජන ප්රර්ධන අභහතයාහවලඹ බහය ිනටින ඇභ පුරභහ 

පම් රු බහපේ ිනටිනහ. ඒ ඇභ පුරභහ ඉන්න තළන පම් හයණඹ 

කිඹන්න  ඕනෆ. සුරභහ විලහර ෆඹභ පඹපදනහ ආපඹෝජන පම් 

ය   පපනන්න. ආපඹෝජන පපනන්න අඳවසු ිවහ පම් 

ඇභ පුරභහ  ිනදු පරහ  පපඵනහ, ළිනපනෝර  අය ඳ්ම 

පදන්න; ඒ විතය්  පනොපයි, පම් රු බහ  ඇවිල්රහ 

ක්ර පභෝඳහඹ වර්ධන යාහඳි ප ඳනත ඹ ප්ම ඹම් ඹම් වන රඵහ 

පදන්න.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීසුරභිව, අඳ   පපඵන බඹ පම්යි. 

අඳ  දළන භ පඳපනනහ භ්ම ද්ර(යා පම් විධිඹ  පපනනහ 

කිඹරහ. සතපනෝල්ර  වූ පදයින් ඳසපව අඳ  විලසහඹ්  නළවළ 

ඇ්මත භ පම් හයණඹ ම්ඵන්ධපඹනු්ම සහධීන ඳරී් ණඹ්  

යහවි ද කිඹරහ. භවය පරහ  පම් පරෝප   පපඵන 

විලහරතභ භ්ම ද්ර(යා නුපදනු පන්න  පුුවන් පම්  පප  

අනහයණඹ පරහ  පපඵන්පන්. පම් තයා නම්, 'පොශම' 

ආිනඹහපේ භ්ම ද්ර(යා මරසථහනඹ පන්න පුුවන් කිඹන ස 

වන් යන්න  ඕනෆ.  

අඳ  දළන න්න  රළබී  පපඵනහ, ඒ පනහ භ්ම ද්ර(යාලින් 

භවය්  භ්ම ද්ර(යා ඹන්පන් භව  කිඹරහ. අද ඳ්මතයර 

වන් ය  පපඵනහ, "භව  ඹන භ්ම ද්ර(යා" කිඹරහ. භව 

කිඹන්පන්, කුරුණෆර දිසත්රිo් ප   පපඵන ප්රපද්ලඹ් . අිළ 

ඉල්රනහ, ඒ ළන්ම පොඹහ ඵරන්න කිඹරහ. 

අඳ  ළිනපනෝ ස්   පපඵන ප්රලසනඹ පම්යි. පරෝප  

ප්රිනද්ධ පදඹ්  ළිනපනෝ. ළිනපනෝ  පපඵන ය ල්  පපඵනහ. ඒ 

පද්ල් දළන භ්ම පම් යපට් ිනදු නහ. ඒහ  ඹම් කිින 

අධී් ණඹ්   පපඵනහ. නමු්ම ළිනපනෝ ස්  භවය පරහ  

ුව ල්ලි සන්න  පුුවන්. ඒ හප භ ණි කහන් පම් ය   

සනහ. ඒ ුරිතන් අපප් වසි ප ටිනහභ ඩහ බි පන දිලහ  

තභයි අපප් ආර්ථි ප්ර පඳ්ම පඹ රහ පන ඹන්පන් කිඹරහ 

වන් යන්න  ඕනෆ. ඒ ිවහ තභයි, අිළ ඒ  
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ඳහර්ලිපම්න්ුර 

ම්පර්ණපඹන්භ විරුද්ධ. ඒ ජහහයම්රුන් වුද කිඹරහ අඳ  

දළන න්න  ඕනෆ. නමු්ම ඒ ජහහයම්රුන්  පම් යපට් ක්රිෂඹහ 

යන්න  ඵළවළ, පම් යපට්භ පුයළිනඹන්පන් ඹම් කිින 

වපඹෝඹ්  නළ්මනම්. අඳ  දළන න්න ඕනෆ වුද ඒ ශ්රී  රහවකි 

පුයළිනඹන් කිඹරහ. ඒ අඹ  වහඹ පදන පුයළිනඹන් වුද කිඹරහ 

අඳ  දළන න්න  ඕනෆ.  

අඳ  ආර්ථිඹ්  පොඩ නඟන්න ඵළවළ අපප් තරුණ 

ඳයම්ඳයහ විකුණරහ. අපප් පදභවුිළඹන් අයණ යරහ, විනහල 

යරහ ආර්ථිඹ්  පොඩ නඟන්න ඵළවළ. තමුන්ප  දරු්ම ඒ  

වසු න්න පුුවන්. පම් පද් සපවභ යන්න   ඵළවළ. ත්රුසතහදඹ 

නතය යන්න  පුුවන් නම්, ඇයි භ්ම ද්ර(යා පපනන ස නතය 

යන්න  ඵළිස කිඹන ප්රලසනඹ අඳ  ඇ ප නහ. ඒහ 

පපනන්පන්, ස් පෝ පොශම ගුන් පතොටු පඳොශ වයවහයි. 

සපවභ නළ්මනම් යහඹ වයවහයි. භවය පරහ  අඳ  කිඹනහ, 

ඒහ පඵෝට්ටුලින් පපනනහ කිඹරහ. ඒ නම් අඳ ිළිතන්පන්භ 

නළවළ. ඒ ිවදව  රුණ්  වළටිඹ  ිළිතන්න අඳ රෆස ප 

නළවළ. පභොද, ත්රුසතහදඹ ඳළළ ප අසථහපේදී ුර් කු, පඵෝම්ඵ 

පපනන පො  ඒහ නතය යන්න පුුවන් නම්, භ්ම ද්ර(යා 

පපනන ස්ම අඳ  නතය යන්න පුුවන්. අිවහර්ඹපඹන්භ 

නතය යන්න පුුවන්. ගුන් පතොටු පඳොශ වයවහයි, යහඹ 

වයවහයි භ්ම ද්ර(යා පපනනහ. ඒහ පපනන්පන් ඹම් ඹම් 

ිවරධහිසන් දළනු්ම. අඳ යජපඹන් ඉල්රන්පන්, ඒ ළන පොඹහ 

ඵරන්න පනොපයි, ඒහ අිවහර්ඹපඹන්භ නතය යන්න ඕනෆ 

කිඹරහයි. 

අද පම් භ්ම කුඩු න්න දරුන් දවස ණන් ිනටිනහ. ඒ අඹ  

අධයාහඳනඹ්  නළවළ. ඒ අඹ රැකිඹහ්  යන්පන් නළවළ. ඒ අඹ භව 

පොල්රෆපම් පඹපදනහ. ඒ අඹ්ම ඒහ  ම්ඵන්ධ පනහ. 

ය් හ්  නළ ප, ඵරහපඳොපයෝමුර්  නළ ප දරුන් ළඩි ළඩිපඹන් 

පම්  යු්මත  ම්ඵන්ධ පනහ.  

පභතළනදී භභ පොශම නයඹ ළන්ම චනඹ්  කිඹන්න 

ළභළ පයි. පම් භ්ම කුඩු කුරුණෆර  ඹන්පන් දළනුයි. ඇ්මත භ 

කුරුණෆර  ඹන්න ප්රථභපඹන් පම්හ පොශම නයප  

 පපඹන්න ඉඩ දුන්නහ. සපවභ ඉඩ දීරහ පොශම නයඹ ුරශ 

පභොනහද පශව? සපවභ ඉඩ දීරහ ඒ දරුන් නළ ප යරහ ඒ වම්ඵ 

යන අඹභ ඒ දරුන් අතපර් ඹම්කිින ආි ප ඳ න් අය පන ඒ 

පද්ලඳහරන යාහඳහයඹ්  ය පන ඡන්ද දිනහ ළනීපම් ෆඹභ්ම 

පඹදුණහ. පම් හප  පදඹ්  කුරුණෆර  පනොපේහ කිඹරහ භභ 

ප්රහර්ථනහ යනහ. පොශම  පචිච පද් කුරුණෆර  පනොපේහ 

කිඹරහ ප්රහර්ථනහ යියන් භභ ිවවඬ පනහ.  

 

මරහනහරඪ භන්ත්රීසුරභහ 
(மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

පවොයි, මීශඟ  රු සම්. ප් .ඒ.ඩී.සස. ගුණර්ධන ිවපඹෝජයා 

අභහතයාුරභහ. 
 

[අ.බහ. 2.19] 

 
රු සම්.ප් .ඒ.ඩී.සස. ගුණර්ධන භවතහ (බුද්ධ ලහන වහ 
ආිය  යුුර ිවපඹෝජයා අභහතයාුරභහ) 
(ரண்தைறகு ம்.பக..டி.ஸ். குர்ண - ததபத் ெரெண, 

 அலுல்கள் தறற அமச்ெர்) 

(The Hon. M.K.A.D.S. Gunawardana - Deputy Minister of 

Buddha Sasana and Religious Affairs) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීසුරභිව, අද දින ඉදිිසඳ්ම ය  පපඵන 

පඹෝජනහ ත්රිoකුණහභර ප්රපද්ලඹ  ඉතහභ්ම ළද්ම පඹෝජනහ්  

වළටිඹ  භභ දකිනහ. පභොද, 1952 ත්රිoකුණහභරඹ අ  ිනවවර 

ජනඳද ඇුරුව ජනඳද යාහඳහයඹ ආයම්බ වුණහ  ඳසපව ඒ 

ප්රපද්ලප  විපලව දියුු්  ඇ ප පන්න  ඉසය පරහ අවුරුදු 

 පව ඵයඳතශ යුද්ධ හරඹ්  ඇ ප වුණහ. ඒ ඵ පම් යපට් ඉන්න 

තමුන්නහන්පවරහ ඇුරුව අද වඹ වතය ප්මපයන කුඩහ දරුන් ඳහ 

දළන පන ටුටිඹහ. ඒ හරඹ ුරශ අපප් ිනවවර ම්භහන, මුසලිම් 

ම්භහන හප භ අටුව ද්ර(විඩ ම්භහන විනහලඹ  ඳ්ම වුණහ. 

ත්රිoකුණහභර දිසත්රිo් ප  පඵෞද්ධ ිනද්ධසථහන විනහල වුණහ. 

මුසලිම් ිනද්ධසථහන විනහල වුණහ. ඒහ විනහල ශහ. ඒ හප භ 

 පොටින්  දරුන් පදන්න ඵළවළයි කිේ පදභශ අම්භරහ, 

තහ්මතරහ කහතනඹ ශහ. පොටි රැල්ර අනු ඒ මුුව රවහ 

පුයහභ ඳළ පරී ගිටුල්රහ, උුරය, නළ පඟනටුය විනහල වුණහ. 

නළ පඟනටුය ඳශහත ම්පර්ණපඹන්භ යුද ිළටිඹ්  ඵ  ඳ්ම පරහ 

 පබුණහ. සපවභ යුද ිළටිඹ්  ඵ  ඳ්ම පරහ  පපඵද්දී,  

අයන්තරහපේදී සහමීන් වන්පවරහ  පසව්ම නභ්  පඳ ප ිළ  

පඳ ප ඳරහ පල් වහර ඳහය වළිසඹහ අඳ  භතයි. ඒ හප භ 

රවිකකුඩි, ල්මුපන් ඳල්ලිර ආභ අදවියන් ටු පු මුසලිම් 

ඵළ පභුරන් විලහර ණන්  භයහ විනහල ශහ. අපප් ප්රපද්ලර 

ිනඹලුභ ිනවවර ම්භහන විනහල වුණහ. ඉ පිස වුණ අඹ ම් 

අතවළයරහ ගිඹහ. පදභේිළපඹෝ, නෆදෆපඹෝ, පවෝදයපඹෝ, 

අතදරුපෝ පඳ ප ඳරහ භයහ දළම්භහ. ත්රිoකුණහභර දිසත්රිo් ඹ 

පුයහභ අනහථ වුරු ඳළ පරුණහ. ඒ, ඒ හප  බඹහන 

ත්ම්මඹ්   පබුණ ඳළ්මත් . ඒ හරප   පබුණ කිිනභ 

ආණ්ඩු  ඒ ත්ම්මඹ භළඩ ඳ්මන්න  ඵළිස වුණහ. අපප් 

ආණ්ඩු්ම  පබුණහ. ඒ හයණඹ්ම අිළ කිඹන්න ඕනෆ. නමු්ම ඒ 

යුද්ධඹ නළ ප යන්න  ඵළිස වුණහ. සපවේ අසථහ ජහ පප  

හනහ , භේ බිපම් ිළන  ඳවශ වුු, අඳ විිනන් ඳවශ ය ්ම 

අ පරු ජනහධිඳ ප භටුන්ද යහජඳ්  භළ පුරභහප  නහඹ්මඹ 

ඹ ප්ම, යහජයා ආය්  අභහතයාහවලප  පල්ම්යඹහ වළටිඹ  

පෝාහබඹ යහජඳ්  භළ පුරභහ ත්රිoවිධ වමුදහ, පඳොලිස විපලව 

හර්ඹ ඵර හඹ, පඳොලීිනඹ, ිනවිල් ආය්  ඵර හඹ ිවින අයුරු 

පභපවඹරහ යුද්ධඹ අහන ශහ. ඒ අහන යන අසථහ 

පන පො  ත්රිoකුණහභර යහඹ අ  ප්රපද්ල ිනඹල්රභ හප  

විනහල පරහයි  පබුපණ්. ත්රිoකුණහභර යහප  න්මහ  පබුණ 

නහවි වමුදහ  අඹ්ම යුද නහවි ඹහත්රුහ විලහර ණන්  විනහල 

ය  පබුණහ. 

ිනවවර පේහ, පදභශ පේහ, මුසලිම් පේහ කිිනභ ජහ පඹ 

පනකු  ධීය  යුුර වහ මුහුද  ඵටුන්න ඵළිස යුඹ්  

 පබුණහ. ඒ ප්රපද්ලර පඵෞද්ධයින්  පවරුවිර න්දනහ යන්න 

ඹන්න, ද්ර(විඩ ජනතහ   පෝපන්ලසයම් පෝවිර  ඹන්න, මුසලිම් 

ජනතහ  ඳල්ලිඹ  ඹන්න පුුවන්භ්   පබුපණ් නළවළ. 

පතෝලි ජනතහ  ඳල්ලිඹ  ඹන්න පුුවන්භ්   පබුපණ් 

නළවළ. ඒ විනහලඹ්ම ස් භ ජන ජීවිත විනහල වුණහ. ඒ අතයුරය 

අ පරු ජනහධිඳ පුරභහ ත්රිoකුණහභර දිසත්රිo් ඹ  අඹ්ම භහවිල්ආරු 

ප්රපද්ලපඹන් ඒ  භහනුීයඹ යුද පභපවයුම් ආයම්බ ශහ. පභොද, 

භහවිල් ආරු පවොපයොේ, ිනවවර යජ හරප  ඉන් ඳ්මහපන 

ඹන පවො පයොේ් .  යජප  විඹදභකින් පතොය පොවි ජනතහ  

ුරය ඳඹහ පදන්න පුුවන් සභ පේල්ර, සභ හිස භහර් 

ක්ර භඹ තභයි භහවිල් ආරු වයවහ ඵළරහ  පබුු පවොපයොේ. ිනවවර, 

පදභශ ව මුසලිම් ජහීනන් ුරන භ අයි ප ජනතහ්  කුඹුරු 

අ් ය 75,000  ළඩිඹ ළඩ යරහ ඒපන් ජී්ම නහ. ඒ 

ජහීනන් ුරන භ අයි ප ිනඹලුභ ජනතහ  ඵඩගින්පන්  පඹන්න, හ 

ිළඳහහපන් භයන්න, ඒ රුදුරු පොටි ත්රුසතහදීන් පම් භහවිල් ආරු 

අමුණ වරහ ඔවුන්ප  ියපල්චිඡ්මඹ ය   ප්රදර්ලනඹ ශහ. පම් 

අසථහපේදී අ පරු ජනහධිඳ පුරභහ පොටින්  භහදහනඹ  සන්න 

කිඹරහ ථහ ශහ. පොටින්පන් පඵොපවොභ ඵළෆඳ්ම ඉල්රහ 

ටුටිඹහ, "ඒ අටුව ජනතහ හ ිළඳහහපන් භයන්න සඳහ, පම් 

පදොයටු විිත යන්න" කිඹරහ. නමු්ම ඒ රුදුරු පොටි සභ පදොයටු 

විිත පශව නළවළ. ඒ ිවහ අ පරු ජනහධිඳ පුරභහ  ිනද්ධ වුණහ, 

පම් අටුව ජනතහප  ජීවිත පේයහ ළනීභ පනුපන් භහනුීයඹ 

පභපවයුම් ආයම්බ යන්න . භහ පම් පරහපේ වන් යන්න  

ඕනෆ, ඔඹ පොයි වුරු්ම ය  පේයහ ්මතහඹ කිඹන 

723 724 

[රු  ඉයහන් වික්ර භය්මන  භවතහ] 
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වමුදහඳ පයඹහ සදහ යපට් ටුටිප  නළ ප ඵ. ඒ ප්රපද්ලප  යුද්ධඹ 

ඵහය  යුුර පශව ළඩ ඵරන වමුදහඳ ප පම්ජර් ජනයහල් නන්ද 

භල්රආයචිික භව්මභඹහයි. භහවිල් ආරු පවොපයොේ අරභ 

භටුන්දපුය, ිනිසභවරපුය ඉසපෝරප  වුරු ඵළපනයි සුරභහ 

ටුටිප . සපවභ වුරු ඵළපන ඉරහ භහවිල් ආරු පොපයොේ 

ඇිසඹහ. අපප් වමුදහපේ පවෝදයරු විලහර වයාහ්  ජීවිත බිලි 

දුන්නහ. ම්භහනර ියනී  පඹන්න අඳ  තළන්   පබුපණ් නළවළ. 

අපප් ඳන්ල්ර ියනී  පේඵහභ පොටි ඒ තළන්ර  හරුර් කු 

ප්රවහය සල්ර ශහ. ඒ හප  විලහර විනහලඹ්  යරහයි  පබුපණ්. 

ඒපන් පේයහ ්මප්ම අ පරු ජනහධිඳ පුරභහ්ම, පෝාහබඹ 

යහජඳ්  භළ පුරභහ ආය්  පල්ම්යඹහ වළටිඹ  යපු ළඩ 

 යුුර ිවහ්ම කිඹන හයණඹ භත්  යන්න ඕනෆ. ඒ විනහල 

වුණ ප්රපද්ල නළත පොඩ නීවි කිඹරහ අඳ කිින පපනකු ටුුරපේ 

නළවළ. ඒ ඳ ැපද්ලප  යුද්ධඹ ඳ පද්දී රු ඵළිනල් යහජඳ්  

භළ පුරභහ  ඒ ප්රපද්ලර  ගිටුල්රහ අනහථ ජනතහප  ජීවිත පේයහ 

න්න  විලහර පවහ්  ඉටු ශහ. ජනතහ  ඉතහ ඉ් භිවන් 

ජරඹ ඳඹන්න , ආවහය ඳඹන්න  හප භ පයෝවල්ර  යුුර 

ිනදු යන්න  -ඒ ිනඹලු  යුුර- ඉතහභ ළඳීභකින්  යුුර 

ශහඹ කිඹන හයණඹ භහ පම් අසථහපේ පෞයපඹන් වන් 

යනහ.  අ පරු ජනහධිඳ පුරභහ ඹ ප්ම ඒ ප්රපද්ලප  අද විලහර 

වර්ධනඹ්  ිනදු පරහ  පපඵනහ. ඒ අද සටු ඹන ඕනෆභ 

පපනකු  පඳපනනහ. පනොකිඹහ ටුටිඹහ  පදස විපදස ඕනෆභ 

පපනකු    ඇයරහ ඒ ඵ කිඹන්න  පුුවන්.  ඇවළ ඇයරහ 

ඇපවන් ඵරන්න  පුුවන්. සටු ඹන සන ඕනෆභ පපනකුපන් 

විසතය ිවන් අවන්න  පුුවන්. සළිව ත්ම්මඹ්  

 පපඵන්පන්, දහ්ම පනොටුතපු විධිඹ . 

ඒ හප භ සදහ වඵයණ ින  ත්රිoකුණහභරඹ  ළතපුම් 56්  දුය 

ඹන්න ඳළඹ 6්  ත වුණහ. අද වඵයණ ින  ත්රිoකුණහභරඹ  ඹන්න 

ඳළඹ ුරන ්ම අඩු හරඹකුයි ත න්පන්. සදහ ත්රිoකුණහභරප  

ින  භඩරපු  ඹන්න ඳළඹ 7්  ත වුණහ. සදහ වඵයණ  ගිටුන් 

පඳොපරොන්නරු, ළලින්ද, සයහවුර්, හරචිපචින වයවහ 

භඩරපු  ඹන්න  ඕනෆ. ත්රිoකුණහභරප  ින  පිතන්භ 

භඩරපු  ඹන්න  පපඵන භහර්ප  විලහර ප්රභහණප  ඳහරම් 

6්  වුරු්ම ටුුරපේ නළ ප විධිඹ  දළන් විසසරහ  පපඵනහ. 

සදහ රවහපේ  පබුු දිභ ඳහරභ කින්ිවඹහ ඳහරභයි. ඒ හප භ ඒ 

ප්රපද්ලප  අිව්  ඳහරම් ිනඹල්ර විසසහ, ඒ භහර්ඹ ඇුරුව 

ිනඹලුභ භහර්ර  හඳට් පඹොදහ ඉතහ පුුවල් විධිඹ  වදරහ 

 පපඵනහ. 

සදහ න්තපල් ින  ම්භහ ම්බුදු යජහණන් වන්පව ළඩභ 

ශ ඒ ඓ පවහින පවරුවිර භවර භවහ විවහයඹ  ඹන්න ඳළඹ 

ුරන  ළඩි හරඹ්  ත වුණහ. අද ඳහරම් වදහ, භහර් වදහ 

 පපඵන ිවහ විනහඩි 45්  ළිව සුුව හරඹකින් පවරුවිර 

විවහයසථහනඹ  ඹන්න පුුවන්භ රළබී  පපඵනහ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීසුරභිව, රවහපේ පඵෞද්ධ ජනතහ 

රවහ  හ න්දනහ භන් ඹනහ. අද පවරුවිර ින  පෝභහ පඹ 

ද් හ ඹන්න අලු පන් ඳහයල් විසසරහ  පපඵනහ. ඵළිනල් 

යහජඳ්  භළ පුරභහප  ප්රධහන්මපඹන් අද ඳහරම් වදහ ඒ වළභ 

භහර්ඹ් භ ම්ඵන්ධ යරහ  පපඵනහඹ කිඹන ස කිඹන්න  

ඕනෆ. භඩරපු, අම්ඳහය, අරුම්පේ, තයභ ද් හ මුුව 

රවහ පට්භ අධිපේගී භහර් ම්ඵන්ධ යියන් 

ත්රිoකුණහභරපඹන් භහර් ආයම්බ නහ. සළිව විලහර දියුු්  

අද  පපඵනහ.  

රුිළඹල් ස් පෝටි ඳන්ිනඹඹ විඹදියන් ත්රිoකුණහභරඹ 

පයෝවපල් අලු්මළඩිඹහ  යුුර ය පන ඹනහ. ඒ හප භ 

ිනවවර, පදභශ, මුසලිම් ප්රධහන ඳහල් වළභ සභ විලහර 

වර්ධනඹ්  අද යරහ  පපඵනහ. ඒ විතය්  පනොපයි. 

ත්රිoකුණහභරඹ යහඹ ආශ්රි ත නළේ විසසන්න , නළේ 

අලු්මළඩිඹහ යන්න , ඵඩු ඵෆභ පුුවල් යන්න  විලහර යාහඳි ප 

ඇ ප යරහ  පපඵනහ. ියට්සුයි, ප්රීදභහ ළිව ආඹතනර ිවසඳහදනඹ 

ළඩි යන්න   යුුර ය  පපඵනහ. සහබහවි ම්ඳ්ම 

ආශ්රි ත, දළ ම්ඳ්ම ආශ්රි ත සටු හ යන්න  පුුවන් අිවකු්ම 

ික  ද්ර(යා උඳපඹෝගි ය පන විලහර ආපඹෝජන ඇ ප යන්න  

අසථහ උදහ පරහ  පපඵනහ. සභ ප්රපද්ලප  විලහර ඉඩඩ 

ප්රභහණඹ්   පපඵනහ. සභ ිවහ ඉදිිසප දී හම්පර් විදුලි 

ඵරහහයපඹන් රළපඵන විදුලිඹ ඳහවිචිික යියන් සභ ප්රපද්ලප  

ආපඹෝජන යාහඳි ප ඇ ප යන්න පුුවන් නහ.  

ඒ විතය්  පනොපයි. පම් යාහඳි ප ඹ ප්ම දදව  ළඩි 

රැකිඹහ ප්රභහණඹ්  ඇ ප න ඵ  ණන් ඵරහ  පපඵනහ. රු 

ආපඹෝජන ප්රර්ධන ඇභ පයඹහ විිනන් ඉදිිසඳ්ම යන රද පම් 

පඹෝජනහ අනු විලහර පවහ්  නහඹ කිඹන ස භහ පම් 

අසථහපේදී වන් යන්න  ඕනෆ. ත්රිoකුණහභරඹ දිසත්රිo් ප  

ළිනඹකු වළටිඹ  පම් පඹෝජනහ ම්ඵන්ධ සුරභහ  අපප් 

පෞයණීඹ සුර පඹ පුද යනහ. අ පරු ජනහධිඳ පුරභහප  

පභපවඹීපභන්, ඒ හප භ අපප් ආර්ථි වර්ධන අභහතයා 

ඵළිනල් යහජඳ්  භළ පුරභහප  වුභනහපන්, අපප් ර් සභන් 

ඹහඳහ අපේර්ධන ඇභ පුරභහප  වුභනහපන් තභයි පම්  යුුර 

ය පන ඹන්පන්. සඹ ඉතහභ්ම විලහර පවහ්  ඵ කිඹන්න  

ඕනෆ. පම් අසථහ අිළ පම් රහඳඹ ම්ඵන්ධ ථහ යන්න  

ිය්  පන්ම අනම් භනම් පද්ල් ථහ යන්න  පඹොදහ න්පන් 

නළවළ. ඉ පවහඹ ළන දළන පන අිළ  යුුර යන්න  ඕනෆ.  

ඉසය වළභ තළනභ පපශ රහඳ, ආපඹෝජන රහඳ ආදී 

පද්ල් ඇ ප න පො  පභතයම් විනහල වුු දිසත්රිo් ඹ්  දියුු 

යන්න  ප්රභහද යන්පන් ඇයි කිඹහ අිළ පඵො පවොභ 

පනොඉිනල්පරන් ිනටිඹහ. සභ ිවහ අ පරු ජනහධිඳ පුරභහ , 

ආර්ථි වර්ධන අභහතයාුරභහ , ඒ හප භ ආ පඹෝජන ප්රර්ධන 

අභහතයායඹහ  ආදී ලපඹන් ඒ අභහතයාුරභන්රහ  ත්රිoකුණහභරඹ 

දිසත්රිo් ඹ පනුපන් අිළ අපප් පෞයඹ වහ සුර පඹ පුද යන 

ඵ වන් යියන් භහ ිවවඬ නහ. සුර පයි. 
 

 

[2.33 p.m.] 
 
රු ඒ. විනහඹමර් ප භවතහ 
(ரண்தைறகு அ. றரகதோர்த்ற) 

(The Hon. A. Vinayagamoorthy) 

Thank you very much for giving me this opportunity 

to participate in this Debate on the Imports and Exports 

(Control) Act. Before I talk of imports and exports, I want 

to refer to what the Hon. Leader of the Opposition said in 

his statement. He referred to the attack on investigative 

journalism.  

I would like to quote an article that appeared in "The 

Sunday Leader" newspaper of 1st September, 2013 by 

Mrs. Mandana Ismail Abeywickrema, which states: 

“The past week has been a nightmare. Apart from the trauma 

experienced by my family and myself due to the pre-dawn break in 
at our residence on Saturday (24), the biggest disappointment has 

been the actions of certain sections of the media and their false 

reportage of the incident.”  

So, still we do not have any freedom of speech; they 

do not have any freedom to report in the way they want.  

 
රු පී. ිළඹපවන භවතහ 
(ரண்தைறகு ததர. தறபெண)  

(The Hon. P. Piyasena) 

Sir, I rise to a point of Order.  
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ඳහර්ලිපම්න්ුර 

මරහනහරඪ භන්ත්රීසුරභහ 
(மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

Hon. Member, what is your point of Order? 

[Interruption.] No, that is not a point of Order. Hon. 

Vinayagamoorthy, you can continue with your speech.  

 
රු ඒ. විනහඹමර් ප භවතහ 
(ரண்தைறகு அ. றரகதோர்த்ற) 

(The Hon. A. Vinayagamoorthy) 

Thank you, Sir.  

With regard to exports and imports, we will have to 

try our level best to increase our exports and decrease our 

imports. Our economy is an agricultural one. The Right 

Honourable D.S. Senanayake and his son, the Hon. 

Dudley Senanayake paid more attention to agriculture. If 

we can improve and develop agriculture, we can even 

export rice.  

With regard to tea and rubber, after the estates were 

taken over by the Government, they were subsequently 

given on lease. Now, what is happening is, tea and rubber 

estates are not being developed. They are cutting down 

the trees and selling them. If you want to improve the tea 

and rubber industries, you will have to take over the 

estates from those companies and privatize them.  

Further, the GSP facility was withdrawn some years 

ago. As a result of this, last year we lost billions of 

rupees; several factories were closed and several people 

became unemployed. So, I request the Government to talk 

to the European countries and try to get the GSP facility 

once again.  

Sri Lanka is known as the "Pearl of the Indian Ocean". 

We are surrounded by sea water. So, if we can improve 

the fisheries industry by exporting fish and tinned fish, we 

can earn foreign exchange.  

In Male, they merely depend on exporting dried fish to 

other countries and their economy is improving. 

Similarly, I request the Government to improve the 

fisheries industry in Sri Lanka. The Myliddy Harbour in 

Kankesanthurai is the best fisheries harbour.  You will 

have to improve it and thereby develop the fisheries 

industry. That is the only way we can increase exports. 

We will have to do away with unnecessary imports. When 

our farmers are cultivating onions and potatoes, you must 

stop importing onions and potatoes from foreign 

countries. This is the only way you can decrease imports 

and have a good foreign exchange.  Thank you.  

 

[අ.බහ. 2.39] 
 

රු ජහන ් කුඹුය භවතහ 
(ரண்தைறகு ஜரணக க்கும்தை) 

(The  Hon. Janaka Wakkumbura) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීසුරභිව,  අද ඉදිිසඳ්ම ය  පපඵන 

ආනඹන ව අඳනඹන (ඳහරන) ඳනත ඹ ප්ම වූ ිවපඹෝ්ම,  ඒ 

හප භ ක්ර පභෝඳහඹ වර්ධන ඳනත ඹ ප්ම වූ ිවපේදනඹ්ම ඹන 

පම් පදපන්භ ය    විලහර හිනඹ්   ිනදු නහ.  ආනඹන ව 

අඳනඹන (ඳහරන) ඳනත ඹ ප්ම වූ පම් ිවපඹෝ  පනළවි්ම 

 පපඵන්පන්  පම් ය   විතය්  පනොපයි, පරෝඹ භ ඵරඳහන  

ප්රලසනඹ්  ිළිතඵයි. ඕපෝන් සතයඹ  වහිව පරහ ියිවසුන්ප  

ජීවිතර  පරොකු ඵරඳෆභ්  සල්ර පරහ  පපඵනහ.  සයින් 

පරඩපයෝ ළඩිපඹන් වළපදනහ. ඕපෝන් සතයඹ  වහිව පරහ  

අපප් ික  ඳරදහ  අඩු පරහ  පපඵනහ. පම්  විඳුභ්   

ලපඹන් දිර්ක හලීන ළඩ ිළිතපශ්  ඇ ප කිරීභ වහ  තභයි 

පම් ළට් ිවපේදනඹ භඟින් පම් ිවපඹෝ ඉදිිසඳ්ම ය 

 පපඵන්පන්. පරෝප  පේ්ම හර්ිය වර්ධනඹ්ම  ස්   

ඕපෝන් සතයඹ   පරොකු ඵරඳෆභ්  ඇ ප පරහ  පපඵනහ.  ඒ 

වහ අඳ ඹම් ඹම් ළඩ ිළිතපශල් ක්රිෂඹහ්මභ යනහ. පම්  

ිවහ ඇ ප න   ඳිසයප  පනස ීභ්ම ස්   ඳිසයඹ ආය් හ 

යන්න අිළ  යුුර යන්න   ඕනෆ.  ඳිසයඹ ආය් හ පන්න 

නම්   අපප් යපට්  පපඵන න ම්ඳත රැ න්න  ඕනෆ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීසුරභිව, පම් න ම්ඳත රැ න්න 

ඕනෆඹ  කිේහභ, හුඟ පදපන්  ටුතන්පන් ඒ යන්න  ඕනෆ 

ආණ්ඩු විතයයි කිඹහයි. අද භහධයාඹ ්ම භභ පම් කිේහ.  

හභහනයාපඹන් ආණ්ඩු ඳ් ප  ප්රහපද්ශීඹ බහ භන්ත්රීසයපඹ්  

අ පන් පඳොඩි ළරැද්ද්  වුපණෝම ඒ ්ම භහධයා වයවහ පරොකු 

ප්රචහයඹ්  රළපඵනහ. භ  අද දළන න්න රළබුණහ, ප්රහපද්ශීඹ බහ 

භන්ත්රීසයපඹ්  භ්මඳළන් බීරහ ඹනපො , අල්රහ පන ගිටුන් 

උහවි දහරහ  පපඵනහ කිඹහ. ඒ්ම ළරැද්ද්  තභයි. වළඵළයි, 

න්ධහනප  භන්ත්රීසයපඹ්  ිවහ  ඒ සපවභ පරහ  පපඵනහ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීසුරභිව, පම් යපට් න වනඹ අඩු 

යන්න  අද විඳ් ප  භන්ත්රීසරු   යුුර යනහඹ කිඹන 

හයණඹ  භහ අද ඔඵුරභහ  ඉදිිසඳ්ම යනහ. රහන භළ පයණ 

පොට්ාහප  කුකුපශව  ඟ ජර විදුලි ඵරහ හයඹ   ඉවශ අ් ය  

270  ළඩි පරොකු ළශඹ්   පපඵනහ.  ඵරව්මහයපඹන් පම් 

ළශඹ විනහල යනහඹ කිඹහ ඳසු ගිඹ දිනර භ  ආයවිකඹ්  

රළබුණහ. භහ ඒ ිළිත්මප්ම නළ ප,   භහ  ඒ අඹ   කිේහ, පුුවන් 

නම් පම් ප්රපද්ලඹ  ගිටුන්  පම් යන්පන් වුද කිඹහ ඵරහ පන 

සන්නඹ කිඹහ. විඳ් ප   ට්ටිඹ සුර පරහ ියිවසසු අයපන 

ගිටුන්  පම් න වි  පම් ළශපඹන් පොඩ්  ස ඳහ පන පොස 

ඇ ප ඵ භ  ඒ අඹ කිේහ. පෂොප ෝ්ම ස්  භහ ශඟ විසතය  

 පපඵනහ.  විලහර පොස ස  ඳරහ.  විලහර  ියල්ර ස ඳරහ  

සපවභ ිළ ටින්භ අය පන ගිටුන්. පම් නහන්තයඹ  පරොකු 

අඳයහධඹ්  ය  පපඵනහ.  පඳෞද්ලි ඉඩභ වුණ්ම  පොස 

ව්  ඳන්න යජපඹන්  ඵරඳත්රුඹ්  න්න  ඕනෆ.  ඒ හප භ 

ියල්ර කිඹන ස ර්ඹ ඳන්න නම්  ඳිසය අභහතයාහවලපඹන් 

අයඹ්  න්න ඕනෆ. පව්  ඹහර් ඳව  ළඩි ඕනෆභ 

පඳෞද්ලි ඉඩභ ඳිසය අභහතයාහවලප  ඵරඳත්රුඹ්  නළ ප 

ියල්ර ස ඳන්න ඵළවළ. නමු්ම  පම් විඳ් ප  අඹ සුර පරහ  

පම්ප්  පරොකු ළඩ පො ්   ය  පපඵනහ.   

 
රු අනුය දිහනහඹ භවතහ 
(ரண்தைறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 
රු භන්ත්රීසුරභහ, විඳ්  ප  කිේහභ,  අපප් -  
 
රු ජහන ් කුඹුය භවතහ 
(ரண்தைறகு ஜரணக க்கும்தை) 

(The  Hon. Janaka Wakkumbura) 
නළවළ. නළවළ. ඔඵුරභන්රහ පනොපයි.  

 
මරහනහරඪ භන්ත්රීසුරභහ 
(மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

රු භන්ත්රීසුරභහ ථහ ය පන ඹන්න.  
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රු ජහන ් කුඹුය භවතහ 
(ரண்தைறகு ஜரணக க்கும்தை) 

 (The  Hon. Janaka Wakkumbura) 
ඔඵුරභන්රහ පනොපයි. රහන ප්රහපද්ශීඹ බහපේ විඳ්  

නහඹයඹහ ඇුරුව  ිළිස් . සපවභ කිේහභ  විස පන්. රු අනුය 

දිහනහඹ භන්ත්රීසුරභිව, සතපො  ජනතහ විමු්  ප පඳයමුපණ් 

ඔඵුරභන්රහ ඒ  අහු න්පන් නළවළ. භභ ඔඵුරභහපනු්ම ඉල්රහ 

ිනටිනහ පම් ිළිතඵ පොඹහ ඵරන්න කිඹරහ. ඳිසය 

අභහතයාහවලපඹන්, ඒ හප භ අපප් Forest Department සපනු්ම 

පම්  යුුර ළන පොඹහ ඵරන්න ඕනෆ. අපප් ඉයහන් වික්ර භය්මන 

භන්ත්රීසුරභහ කිේහ ිළ  යටින් පපනන ඒ භ්ම ද්ර(යා පපනන්න 

අපප් ිවරධහිසන් ම්ඵන්ධ ඇ ප කිඹරහ. ඒ හප භ භහ කිඹනහ 

පම්  යු්මත ්ම වුරු විස ම්ඵන්ධ ඇ ප කිඹරහ. ආණ්ඩු 

ඳ් ඹ  ම්ඵන්ධ වුරු විස  ස ළපුහ කිේපෝම ඔන්න 

ටුතනහ යජප  ඵරඹ ඳහවිචිික ශහ කිඹරහ. නමු්ම යජප  ඵරඹ 

ඳහවිචිික යන්පන් නළ ප පම් ළපඩ් යපන ගිටුන්  පපඵනහ. ඒ 

ප්රපද්ලප   පපඵන ළරඹ ළපුපෝම අපප් කුකුපල්ඟ ජර විදුලි 

ඵරහහයඹ  සයින් පරොකු වහිවඹ්  පනහ.  පභොද, ඒ ඒ 

ඵරහහයඹ ඉසභ්මප්මභ  පපඵන ළරඹ ිවහ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීසුරභිව, භභ වළභ වි භ පම් ඳිසයඹ 

යකින්න උනන්දු පනහ. භප  ආනඹ  තභයි ිනවවයහජ 

නහන්තයප  ුරපනන් පද  ඩහ උරුභභ්   පපඵන්පන්.  ඒ 

ිවහ සඹ  වුරු විස ඇුරුව පනහ නම් ඊ  විරුද්ධ අඳ 

 යුුර ය  පපඵනහ. ඕපෝන් සතයඹ  වහිව න ස 

ශ් න්න තභයි අද පම් ිවපඹෝ ඉදිිසඳ්ම ය  පපඵන්පන්. 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීසුරභිව, ඒ ිවහ අඳ ඳ්  පේදඹකින් 

පතොය පභළිව  යුුරර  විරුද්ධ ක්රිෂඹහ යන්න ඕනෆ. පම්හ 

වුරු ශ්ම ළරැදියි. වුරු විස යන පදඹ්  ළරැදියි නම් සඹ 

ළරැදියි කිඹහ භහ කිඹනහ. නමු්ම භභ පම් ිනද්ධිඹ පවිතදයවු යරහ 

ඒ පනුපන් ක්රිෂඹහ යන ුරරු පභඹ භහධයා වයවහ්ම ප්රචහයඹ 

වුපණ් නළවළ. ඒ තභයි පභටු  පපඵන පුදුභඹ. පභපවභ ඵරඹ්  

පම් අඹ  රළබුපණ් පොපවොභද කිඹරහ භ  ප්රලසනඹ්   පපඵනහ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීසුරභිව, ෆල්ර නිස ්මප්ම ඇ ප 

වුු පරොකු ප්රලසනඹ්  ළන පම් දිනර පු්ම ඳ්මර ඳශ 

පනහ.  පම් ිනද්ධිඹ ්ම ඒ හප  පරොකු ඵරඹ්   පපඵනහ කිඹහ 

භභ කිඹනහ. 50් , 60්  ස්  විතය පම් හප  ළඩ පො ්  

යන්න ඹම් කිින ඵරපේඹ්   පපඵන්න ඕනෆ. ඒ ිවහ පම් 

ත්ම්මඹ නළ ප යන්න භ  යන්න පුුවන් උඳිසභ හර්ඹඹ භභ 

ඉස  ිනද්ධ යනහ. පභොද පම් ය  පනුපන් යන 

 යු්මත් . පම් ිනද්ධිප දී ගුටි හපු අඹ්ම ඉන්නහ. සතළනදී 

ස් පපනකුප  මුහුණ  වරහ  පපඵනහ. භභ සඹහප  පෂොප ෝ 

ස්  අද පම් රු බහ  රැපන ආහ. පම් භනුසපඹෝ 

පඳොලීිනඹ  ඹන්පන් නළවළ. භභ ගිටුන් කිේහ පඳොලීිනඹ  

ඹන්නඹ කිඹරහ. නමු්ම ඔවුන් පඳොලීිනඹ  ඹන්න ඵඹයි. [ඵහධහ 

කිරීභ් ] නළවළ. පම් ළපඩ්  ආණ්ඩුපේ කිිනභ ම්ඵන්ධඹ්  නළවළ. 

සපවව පම්  ම්ඵන්ධ ිළිස්  ඉන්නහ. අපප් 

පඳොලිසඳ පුරභහ ්ම භභ ස ද්  කිේහ, "පම් ආනප  පරොකු 

ීණඹ්   පපඵනහ, පම්  CID සප්  ිවරධහිසන් ඹරහ විස 

ඹම් පදඹ්  යන්න" කිඹරහ. ියිවසසු පඳොලීිනඹ  ඹන්පන් නළ ප 

පන්න ඹම් කිින ඵරඹ්   පපඵන්න ඕනෆ. පභතළනදී සළිව 

ඵරඹ්  ඳහවිචිික ය  පපඵනහ. භභ පඳපර්දහ ඒ ප්රපද්ලප  ASP 

භව්මතඹහ  ථහ යරහ, පඵොපවොභ අභහරුපන්  ඒ පුද්රඹහ  

කිඹරහ ඳළියණි කල්ර්  දළම්පභේහ. සඹහ කිේහ, "භ  පඳොලීිනඹ  

ඹන්න ඵළවළ, සතළන  ඹන පො ්ම සිතප  ඉපන භ  තර්ජනඹ 

යනහ, ඒ ිවහ භභ ASP භව්මතඹහ ශඟ  ගිටුන් ඳළියණි කල්ර්  

යන්නම්" කිඹරහ. ඵළිස පරහ්ම පම් ිනද්ධිඹ  ආණ්ඩු ඳ් ප  

ප්රහපද්ශීඹ බහ භන්ත්රීසයපඹ්  විස ම්ඵන්ධ පරහ ටුටිඹහ නම් 

ජනභහධයා වයවහ පරොකු ප්රචහයඹ්  පදනහ. නමු්ම පම් ිනද්ධිඹ  

සපවභ පපන්  ම්ඵන්ධ පරහ නළවළ. ඒ තභයි  පරොකුභ 

ප්රලසනඹ. පව  පම් ළන  ඳරී් ණඹකු්ම යනහ. පම් ඉඩම් හ  

අයි ප වුණ්ම භ්  නළවළ. පම් ඉඩම් පද්හරඹ  අයි පයි කිඹරහ 

කිඹනහ. ඒයි භභ කිේපේ, පම් ඉඩම් හ  අයි ප වුණ්ම 

පව් ප ඹහය ඳව  ළඩි ඉඩභ පම් හප  න අඳයහධඹ්  

යන්න ඵළවළ කිඹරහ. ඒ ිවහ පම් ිළිතඵ භ  යන්න පුුවන් 

ඉවශභ පදඹ භභ යනහ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීසුරභිව, මී  ලිනු්ම පම් පුද්රඹන් 

පම් විධිඹ  ිනවවයහජ නහන්තයඹ භළද්පද් ස ඳරහ පනළල්රහ 

පන ඉඩභ  දභරහ ඳ න පො , භභ අ පරු ජනහධිඳ පුරභහ  

කිඹරහ පනභ ණ්ඩහඹභ්  ඹරහ ඒ නළළ්මුරහ.  ඔවුන් ව 

ඳරහ පනළ්ම පන ්මත ිනටුනහ. මුර පනළ්ම ටු රහ 

සතළන  permit ස්  වදනහ. ඒ විධිඹ  ව පන ඉඩභ  

පනළල්රහ ඒපදි permit ස්  වදරහ අයපන ගිඹහ. මුර 

රරහ ප න්පන්. [ඵහධහ කිරීභ් ] ිනවවයහජපඹන්. ඒ හ ප  

යන්න පුුවන් ියිවසසු ඉන්නහ. සපවභ දි භ යපන 

ගිපඹෝම පරොකු අඳයහධඹ්  පනහ. හුඟ්  අඹ පම්හ  විරුද්ධ 

ථහ යන්පන් නළවළ. භභ ඵඹ නළ ප ඕනෆ පරහ පම් ළන 

ථහ යනහ.  සපවභ ප්රලසනඹ්  ඒ භළ පයණ පොට්ාහප  

 පපඵනහ මරහනහරඪ රු භන්ත්රීසුරභිව. භභ ඵරහපඳොපයෝමුර 

පනහ පම්  යු්මප්ම හධහයණඹ්  යරහ කුකුපල්ඟ 

ඉසභ්මප්ම  පපඵන පම් නඹ ආය් හ යන්න අඳ  

පුුවන්භ්  රළපඵයි කිඹරහ. අපප් ඳිසය ඇභ පුරභහ දළන් පම් 

රු බහපේ ටුටිඹහ නම් පම් ිළිතඵ පොඹහ ඵරහ අලයා  යුුර 

යන්න කිඹරහ භභ සුරභහපනු්ම ඉල්ලීභ්  යන්නයි ටුටිප .  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීසුරභිව, පම් හර්ිය වර්ධනඹ්ම 

ස්  පම් යපට් න වනඹ ළඩි ය න්න, ආය් හ ය න්න 

 යුුර ශහභ ඕපෝන් සතයඹ  න වහිවඹ අභ ය න්න 

අඳ  පුුවන්භ්  රළපඵනහ. අද දින ඉදිිසඳ්ම ය  පපඵන  

ආනඹන වහ අඳනඹන (ඳහරන) ඳනත ඹ ප්ම ිවපඹෝ ුරිතන් 

ඵරහපඳොපයෝමුර න්පන්්ම ඒයි. ත්රිoකුණහභරඹ ප්රපද්ලප  

අලුපතන් පරොකු ළඩ ිළිතපශ්  ආයම්බ යන්න රු ඇභ පුරභහ 

අලයා  යුුර යපන ඹනහ. අිළ ඳසු ගිඹ දසර 

ත්රිoකුණහභරඹ ප්රපද්ලඹ  ගිඹහ. ඒ ප්රපද්ලප   පම් හප  ඹභ්  

පපයනහ නම්  අනහතප  දී  ද දව ඳභණ ජනතහ   

රැකිඹහ රඵහ දීභ  වළකි ීපභන් පරොකු හිනඹ්  ඒ ප්රපද්ලඹ  ිනදු 

පයි.  ඒ ිවහ අපප් යපට් ිනටින අඹ ිළ  ය  රැකිඹහ වහ 

ඹනහ  ඩහ අපප් යපට් ර්භහන්ත ලහරහ වදරහ, ය   අලයා 

යන පද්ල් අපප් යපට්භ වදහ න්න පම් ුරිතන් යජඹ 

ඵරහපඳොපයෝමුර පනහ. ඒ ිළිතඵ රු ඇභ පුරභහ ඇුරුව ිනඹලු 

පදනහ භ සුර පන්ත පියන් භහ ිවවඬ නහ.  

 
මරහනහරඪ භන්ත්රීසුරභහ 
(மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

පවොයි, පඵොපවොභ සුර පයි.  මීශඟ  රු සුිවල් වඳුන්පන්ම ප 

භන්ත්රීසුරභහ.   

රුණහය ඊ  පඳය රු අජි්ම පී.පඳපර්යහ භන්ත්රීසුරභහ 

මරහනඹ වහ පඹෝජනහ යන්න.  

 
 

රු පී. දඹහය්මන භවතහ (ආවහය සුය් ක තතහ අභහතයාුරභහ) 
(ரண்தைறகு தே.  ரத்ண - உவுப் தரதுகரப்தை அமச்ெர்) 

(The Hon. P. Dayaratna - Minister of Food Security) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීසුරභිව, "රු අජි්ම පී.පඳපර්යහ 

භන්ත්රීසුරභහ දළන් මරහනඹ ත යුුර ඹ"යි භහ පඹෝජනහ යනහ.  

 
ප්රලසනඹ විභන රදින්, බහ ම්භත විඹ. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

729 730 



ඳහර්ලිපම්න්ුර 

අනුරරු රු ජහන ඵණ්ඩහය භවතහ මරහනපඹන් ඉ්ම 
වුපඹන්, රු  අජි්ම පී. පඳපර්යහ භවතහ මුරහනහරඪ විඹ. 

அன் தறநகு, ரண்தைறகு ஜரணக தண்டர  அர்கள் அக்கறரெணத் 

றணறன்த அகனப,  ரண்தைறகு அஜறத் தே. ததபர அர்கள் 

மனம கறத்ரர்கள். 

Whereupon THE HON. JANAKA BANDARA left the Chair and 

THE HON. AJITH P. PERERA took the Chair. 

 
මරහනහරඪ භන්ත්රීසුරභහ 
(மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

රු සුිවල් වඳුන්පන්ම ප භන්ත්රීසුරභහ ථහ යන්න.  

 

[අ.බහ. 2.50] 

 

රු සුිවල් වඳුන්පන්ම ප භවතහ 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීසුරභිව, ක්ර පභෝඳහඹ වර්ධන යාහඳි ප 

ඳනත ඹ ප්ම ිවපේදනඹ්  ඳහර්ලිපම්න්ුර  ඉදිිසඳ්ම යනපො  

සභ ළට් ිවපේදනඹ ඹ ප්ම  පපඵන පඹෝජනහ ිළිතඵ අඳ  

ටි්  බඹ්  ඇ ප පන්න පුුවන්. පභොද, පම් ිළිතඵ මී  ඩහ 

ඳශල් ථිහත්  -වහදඹ් - යපට් ඇ ප න්න  ඕනෆ. දළන් පම් 

ිවපේදනඹ ්මපතෝම, සඹ ඇපභිසන් පඩොරර් ියලිඹන 4,000් , 

ආන්න ලපඹන් රුිළඹල් බිලිඹන 520 ආපඹෝජන ිළිතඵයි. 

අිළ  පරෝපඹන් ණඹ රඵහ පන, සපවභ නළ්මනම් පරෝඹ  

ආයහධනහ යරහ ආපඹෝජඹන් ළහ පන අපප් යපට් යාහඳි ප 

ආයම්බ යන්න  උ්මහව යන පරහ් .  ඒ ිළිතඵ විඹ 

බහය රු ඇභ පුරභහ්ම පම් ළට් ිවපේදනඹ ඉදිිසඳ්ම යන 

පරහපේ දී මී  ඩහ පර් ඳළවළදිලි කිරීභ්  ශහ නම් පවොයි 

කිඹරහ භභ ටුතනහ. පභොද,  ඕනෆභ ළට් ඳත්රුඹ් , ඕනෆභ 

පඹෝජනහ්  අදහශ විඹ බහය ඇභ පුරභහ ඉදිිසඳ්ම යනපො  සභ 

පඹෝජනහ පන ඒභ   ඵරඳහන පඵොපවෝ රුු හයණහ 

ඉදිිසඳ්ම යන ඵ අිළ දන්නහ. ඒ අපඵෝධඹ්ම ස්  තභයි 

ආණ්ඩු ඳ් ප  ව විඳ් ප  අිළ පම් විහදඹ  ම්ඵන්ධ 

න්පන්. වළඵළයි, සුරභහ ිනටින්පන් සටු අපන්  ඳළ්මප්මයි. 

විහදප  දී භුර න රුු අනු සුරභහ ඳළවළදිලි යන්න  

ඵරහපන ඉන්නහ. සතළනභ ළ ලු්   පපඵනහ. පභොද, පම්  

යර ඉර් භ්  පනොපයි.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීසුරභිව, උුරරු වහ නළ පඟනටුය 

ඳශහ්මර, විපලවපඹන්භ නළ පඟනටුය ඳශහප්ම  ඒ වර්ධන 

  යුුර ම්ඵන්ධපඹන් අඳ  විහදඹ්  නළවළ. වර්ධන  යුුර 

පපයන්න  ඕනෆ.  ඹටිතර ඳවසුම් වළපදන්න  ඕනෆ. අලුපතන් 

ර්භහන්ත ආයම්බ යන්න  ඕනෆ. අලුපතන් යාහඳහය ආයම්බ 

යන්න  ඕනෆ. වළඵළයි, ඒ යාහඳහය, ර්භහන්ත ආයම්බ යද්දී 

ඒහප   පපඵන විිවවිද බහඹ, ඒ ආපඹෝජනර මුරයා 

ම්ඳහදනඹන් -ඒ මුදල් ණඹ  න්නහ නම් ණඹ  න්පන් 

හපන්ද, පොපවන්ද  ඹන්න-   ිළිතඵ ඹම් ඳහයදිලයා බහඹ් , 

 කීම් වත බහඹ්   පපඵන්න  ඕනෆ. දළන් පභතළනභ අඳ  

මලි ළ ලු ණනහ්  ිවර්භහණඹ පනහ. ඒ ක්ර පභෝඳහඹ 

වර්ධන යාහඳි ප වළටිඹ  ආපු වළභ ස් භ ඇවිල්රහ 

 පපඵන්පන් දළළන්ත ඵදු ිවදව්  රඵහ දීපභනුයි.  ඔඵුරභන්රහ 

අඳ  -පම් ඳහර්ලිපම්න්ුර - කිඹන්පන්  පම් වහ අවුරුදු 25 

ඵදු ිවදව්  රඵහ පදන්න කිඹරහයි. පම්ප්ම අහන වයඹ 

ලපඹන්  පපඵන්පන්, භහභ්  ඇපභිසන් පඩොරර් ියලිඹන 

4,000 ආපඹෝජන පපනන්න  වදනහ කිඹන සයි. ඒ භහභ 

අවුරුදු 25්   පසපව යජඹ  පන්න  ඕනෆ ආදහඹම් ඵදු -රහබහවල 

භත ඵදු- ිවදවස යරහ පදන්න කිඹරහ ඳහර්ලිපම්න්ුරපන් 

ඉල්රනහ.  සතපො  දළන් පම් ශභඹහ වම්ඵ පරහ  පපඵන්පන්. 

ශභඹහ  නභ්  දභරහ  පපඵන්පන්.  ඒ නභ තභයි  සීභහටුත         

ශ්රී  රවහ ප ට්පේ (පුද්ලි) භහභ. පම් ළට් ිවපේදනප   ඒ 

නභ  පපඵනහ. සීභහටුත ශ්රී  රවහ ප ට්පේ (පුද්ලි) භහභ 

තභයි සටු නභ.  ඵඵහ  නභ්   දභරහ  පපඵනහ.  වළඵළයි, පභටු 

අම්භහ, තහ්මතහ වුද කිඹරහ නළවළ;  පවෝදයපඹෝ වුද කිඹරහ 

නළවළ;  ඥපහීනන් වුද කිඹරහ නළවළ. ඒහ අිළ මුකු්ම දන්පන් නළවළ.  

ඒ ිවහ ඇපභිසන් පඩොරර් ියලිඹන 4,000 ටිනහභ  

සීභහටුත ශ්රී  රවහ ප ට්පේ (පුද්ලි) භහභ කිඹරහ නභ්  

දභන පො  ඔඵුරභහ පභන්න පම් හයණහ කිේහ නම් පවොයි.  

ළට් ිවපේදනප  පනො පපඵන්න  පුුවන්.   

රු ඇභ පුරභිව, විඹ බහය ඇභ පුරභහ වළටිඹ  ඔඵුරභහ ය   

කිේහ නම් පවොයි, පම් භහපම් අධයා්  භණ්ඩරප  පභන්න 

පම් අඹ ඉන්නහ; පම් භහපම් පො ස අයි පඹ පභන්න පම් 

ආහයඹ  වළදිරහ  පපඵනහ; පම් භහපම් යජප  බහයඹ පභන්න 

පම් ආහයපඹන්  පපඵනහඹ කිඹන ස. පභොද,  අිළ -පම් 

අනුභත යන්න අත උසන වුරු්ම- දන්පන් නළවළ, ප ට්පේ 

කිඹන නභ දභපු ඵඵහ ටුටිඹහ  සඹහප  ඥපහ ප ම්ඵන්ධතහ 

 පභොනහද කිඹරහ.  

පම් සීභහටුත ශ්රී  රවහ ප ට්පේ  (පුද්ලි) භහභ කිඹන 

පොම්ඳළිවඹ පනුපන් ඔඵුරභන්රහ පභපවභ කිඹනහ. සඹ 

අව 1819/3 දයන අ ප විපලව ළට් ඳත්රුප  වන් න්පන් 

පභපවයි:  

 "-ය විිනඳව (25) හර සීභහ්  වහ යාහඳි ප භහභ ඵදු පවිඹ 

යුුර රහබඹ පද්ශීඹ ආදහඹම් ඳනප්ම ප්ර පඳහදන ලින් ිවදවස පේ" 

ඒ විතය්  පනොපයි, යාහඳහය  යුුර ආයම්බ ශහ  ඳසපව, 

"පො සරුන්  පඵදහ පදනු රඵන රහබහවලර  ආදහඹම් ඵදු 

ිවදව රළපේ" කිඹරහ්ම කිඹනහ. පම් පො සරුපෝ වුද?  

භභ පම් පඹෝජනහ  ඳ්  අත උසනහ, පම් භහපම් 

පො සරුපෝ වුද කිඹන්න දන්පන් නළුර. භභ පම් 

පඹෝජනහ  ඳ්  අත උසනහ, පම් භහපම් අයි පහයපඹෝ 

වුද කිඹරහ දන්පන් නළුර. ඒ වන්දහ විඹ බහය ඇභ පුරභිව,  

පම් ළට් ිවපේදනප  වන් යන සීභහටුත ශ්රී  රවහ 

ප ට්පේ (පුද්ලි) භහපම් අයි පඹ ිළිතඵ, සටු රහබහවල 

පඵදන ආහයඹ ිළිතඵ, අවුරුදු විිනඳව  යජඹ  රළපඵන්න  

 පපඵන ආදහඹම් ඵදු ිවදවස යනහ නම් ඒ ිවදවස යන්පන් 

හ ද කිඹන ස ිළිතඵ ඔඵුරභහ ිවලසිකත ය   කිඹන්න ඕනෆ. 

ඒ පම් ඳහර්ලිපම්න්ුර  කිඹනහ කිඹන්පන් ය   කිඹනහ 

කිඹන ස තභයි.  

ඒ විතය්  පනොපයි, සභ ළට් ිවපේදනප  ඊශඟ  පභපව ද 

වන්  පපඵනහ: 

 "- ප්රහ ධන විඹදම් වහ රඵහ ්ම විපද්ල ණඹ වහ පන රද පඳොිතඹ 

ව යාහඳි පඹ භඟින් පවප  පඹොදනු රඵන උඳපද්ලයින්  පනු 

රඵන තහ් ණි ක හසුර භත යහ ළනීපම් ඵදු පීපභන් භහභ 

ිවදවස යනු රළපේ". 

සතපො , ඒහයින් අඳ  න්න පන්පන් ඉඟිඹ්  විතයයි. 

පම්පන් අඳ  න්න  පපඵන ඉඟිඹ තභයි, ප්රහ ධන විඹදම් වහ 

විපද්ලලින් ණඹ න්නහඹ කිඹන ස. ඒ පන් පම් කිඹන්පන්. 

පම් පොම්ඳළිවඹ ප්රහ ධන විඹදම් වහ විපද්ලලින් ණඹ 

න්නහ. ඒ වහ පඳොලී පනහ. ඒ පන පඳොලිඹ  අදහශ 

යහ ළනීපම් ඵදු ිවදවස යනහ.  සපවභ නම් අිළ  දළන් පම් 

''ප ට්පේ'' පුතහප  ඥපහ ප ම්ඵන්ධඹ ළන ඉඟිඹ්  වදහ න්න 

ඕනෆ, භහ න්න ඕනෆ,  පම් ප්රහ ධන විඹදම්ර ්ම ණඹ න්න 

භහභ් , ඒ ණඹ  පඳොලිඹ පන භහභ්  කිඹරහ. ඒ 

හප භ ඒ භහභ උඳපද්ල න්නහ, විපද්ලලින්. ඒ 

උඳපද්ලඹන්  පනු රඵන තහ් ණි ක පවහ හසුර ඵදුලින් 

ිවදවස යනහ. පම් භහභ ළන පභන්න පභළිව අතඳත හන 

 පතොයුරරු ටි්  තභයි අඳ  දීරහ  පපඵන්පන්. ඔඵුරභන්රහප  

වුරු  විස ට්ටිඹ්  පම් පොම්ඳළිවප  වළඩරු දන්නහ ඇ ප;  

ඒ  ඇ ප ඥපහ ප ම්ඵන්ධම් දන්නහ ඇ ප. නමු්ම අිළ නම් 
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දන්පන් නළවළ. භභ නළත්ම කිඹන්පන් පම්යි.  ළට් ඳත්රුඹ්  

ඳහර්ලිපම්න්ුරපේ  පඹරහ, "පම් ළන ථහ යඳල්රහ, 

අහනප දී භභ්ම පභොනහ පවෝ කිඹන්නම්" කිඹන ස 

පනොපයි ඔඵුරභහප   කීභ. සඹ ඊ  ඩහ  කීම් වත 

පන්න ඕනෆ.  

පවඹන් විින පදපනකුප  උඳිසභඹ  ඹ ්ම භහපම් 

ප්රහින පවඹන් ම්ඵන්ධපඹන් උඳඹන වි  පවිඹ යුුර ඵදු 

පීපභන් ිවදවස යනහ. ඒ හප භ හණි කජ  යුුර ආයම්බ 

කිරීපම් දිනප  ින  අවුරුදු ඳව හරඹ්  ළන කිඹනහ. අවුරුදු 

විිනඳව  පම් යාහඳි පඹ වදනහ. පම් භහභ ළන මුලින් කිඹන 

ථහ අ පභනයම්. ත්රිoකුණහභරප , හම්පර් ප්රපද්ලප  වර්ධන 

 යුුර යන්න, අධයාහඳන ව පෞයා ඳවසුම් වදන්න, 

විපනෝදහ්මභ ඳවසුම් ඇ ප යන්න, ළඹුරු මුහුපද් ජළටිඹ්  

වදන්න, ඳර්ඹන්ත ඳවසුම් වර්ධනඹ යන්න වදන 

පොම්ඳළිවඹ්  ළන කිඹනහ. නමු්ම දළන්  පපඵන ප්රලසනඹ තභයි, 

පම් භහභ  තමුන්නහන්පවරහ අපප් යපට් පද්ශීඹ 

ර්භහන්තරුපකු  නළ ප, අපප් ය   සන පන්ම 

ආපඹෝජඹන්  නළ ප, රවහපේ ඉන්න පන්ම 

ර්භහන්තරුන්  නළ ප අ පවිපලව ඵදු  වන පොඩ්  පදන 

ස. ඒයි ප්රලසනඹ.  

විපලවපඹන්භ සභ ළට් ඳත්රුප  තදුය ්ම පභපව කිඹනහ: 

" -ගිවි්ම දිනප  ින  යාහඳි පඹ ඉදි කිරීම් හර ඳිසචිපයදඹ ුරශ 

යාහඳි පඹ  අදහශ බහණ්ඩ ආනඹනඹ කිරීභ වහ යාහඳි පඹ  අදහශ පද්ශීඹ 

ලපඹන් ියශදී නු රඵන බහණ්ඩ ව පවහන් භත සුර ශ අඹ භත 

ඵදු පීභ ිවදවස  යනු රළපේ. "   

ළට් ඵදු ිවදව් ! ඒපන් අිළ ඉඟිඹ්  වදහ න්න ඕනෆ, පම් 

අදහශ  යාහඳි පර  ිළ යටිනු්ම බහණ්ඩ පපනනහ; පද්ශීඹ 

බහණ්ඩ්ම සුර යනහ; ඒහ  ළට් ඵදු ිවදව්ම  පපඵනහ 

කිඹරහ.  

ඊශඟ , පම් යාහඳි පප  ඉදි කිරීම් හරඹ ුරශ යාහඳි පඹ 

වහ යහඹ වයවහ පපනන, ගුන් පතොටු පඳොශ වයවහ පපනන 

ිනඹලුභ බහණ්ඩ වහ යහඹ වහ ගුන් පතොටු පඳොශ ඵද්ද අවුරුදු 

වත  ිවදවස යනහ.  

සඹ ළට් ඳත්රුප  පභපව වන් නහ: 

"යාහඳි පඹ ඉදි කිරීපම් හරඹ ... ය වත (7) හරඹ්  වහ අදහර 

පනොනු ඇත".   

පභොනහද ඒ?  ජහ පඹ පොඩ නළඟීපම් ඵද්ද අදහශ පන්පන් 

නළවළ. සතපො  අවුරුදු වත  යහඹ ගුන් පතොටු පඳොශ ඵද්ද 

නළවළ; ළට් ඵද්ද නළවළ; ජහ පඹ පොඩ නළඟීපම් ඵද්ද නළවළ. ඒ 

හප භ ඉදි කිරීම් ර්භහන්ත ව ප අයමුදල් අඹ කිරීභ ව 

පීම් අදහශ න්පන් නළවළ.  

ඊශඟ   ඵයඳතශභ  හයණඹ පම්යි. ඒ තභයි පර්ගු 

ආඥපහඳනප්ම 235 න අධිහයඹ. පම්  235 න අධිහයඹ ළන  

අිළ මී  ලිනු්ම පොඩ්  ථහ ශහ.  සභ ළට් ඳත්රුප භ සඹ 

වන් න්පන් පභන්න පම් විධිඹ යි: 

"යාහඳි පප  අලයාතහඹන්ර  අනනයා ලපඹන් යාහඳි පඹ 

ක්රිෂඹහ්මභ යන භහභ නියන් පවෝ පොන්ත්රුහ්මරුන් පවෝ උඳ 

පොන්ත්රුහ්මරුන් ආනඹනඹ යනු රඵන ිනඹලු  ප්රහ ධන බහණ්ඩ ව 

ඉදිකිරීම්  ද්ර(යාඹන් ම්ඵන්ධපඹන් යාහඳි පඹ ගිවිසුපම් වන් ඵරහ්මභ 

දිනප  ින  අවුරුදු වත (7) හරඹ ුරශ පර්ගු ඵදු අඹ කිරීම්ලින් ිවදවස 

කිරීභ අදහශ පේ."   

පභතළනදී ක්රිෂඹහ්මභ න භහභ කිඹන්පන්,                

"ප ට්පේ" පඳෞද්ලි භහභයි. සතපො  පම් ''ප ට්පේ'' 

පඳෞද්ලි භහභ -අද අිළ උඳද්දන  ශදරුහ- විතය්   

පනොපයි, ඒ භහභ  අදහශ පොන්ත්රුහ්මහයපඹෝ, ඒ 

පොන්ත්රුහ්මහයඹන්ප්ම ඥපහ ප ඳළ ේ -උඳ පොන්ත්රුහ්මරුන්-  

ආදී ඒ ිනඹලුභ පදනහ  පම් යාහඳි පඹ නියන් පන්න බහණ්ඩ 

පර්ගු ඵදුලින් ිවදවස.  සතපො   ප්රලසනඹ  පම්යි. ප්රහ ධන 

බහණ්ඩ කිඹන පම්හ නළ  පඟනටුය ඳශහත වහ පන් පම් 

පපනන්න ඹන්පන්. සතපො , ත්රිoකුණහභර දිසත්රිo් ඹ   අදහශ 

වදන පම් භහපම් උඳ පොන්ත්රුහ්මරුන්, පොන්ත්රුහ්මරුන් 

කිඹන  විලහර  ිළිස  පර්ගු ඵදු ිවදව්  වම්ඵ පනහ.  අද අිළ 

පම්  යන්න ඹන්පන් පභෝ ද? අිළ ළයදි නම්, පම් ළන අපප් 

දළනු්මබහඹ්  නළ්මනම් අඳ ිවළයදි යන්න. භ  නම් ප්මපයන 

විධිඹ  අිළ පනොදන්නහ භහභ්  ඔඵුරභන්රහ අඳ  නම් යරහ 

පදනහ. ඇපභිසන් පඩොරර් ියලිඹන 4000 , රුිළඹල්ලින් නම් 

පෝටි 52,000  ආන්න ප්රභහණඹ භවහ දළළන්ත යාහඳි ප 

නියන්, ආපඹෝජන නියන් රවහපේ ඉදි කිරීම්  යුුර වහ 

ප්රහ ධන බහණ්ඩ පපනනහ. ඒ වහ යහපඹන් පපනන 

බහණ්ඩ   පපඵනහ. ඒ හප භ ඒ වහ විපද්ල  ණඹ න්නහ. පම් 

ිනඹල්ර භ ණඹ භත පන පඳොලිඹ  යහ ළනීම් ඵදු, සුර 

ශ අඹ භත ඵදු, ප්රහ ධන ඵදු, ජහ පඹ පොඩ නළගීපම් ඵදු  කිඹන 

පම් වළභ ස් භ ිවදවස යනහ. ප්රහ ධන බහණ්ඩ වළටිඹ  සන 

ඒහ පර්ගු ඵදුලින් ිවදවස යනහ. ඒ විධිඹ  පම් භහභ  භවහ 

දළළන්ත ඵදු  ිවදව්  පදනහ. ඒ  ඵදු  ිවදව්  පදන්පන් හ ද 

කිඹරහ දන්පන්්ම  නළ ප පම් ඳහර්ලිපම්න්ුරපේදී  ඳ් , විඳ්  

භන්ත්රීසරුන් පම් භහභ වළදීභ  ඳ්  අ්ම උසනහ. ඒ ඵදු 

ිවදව රඵහ න්නහ භහපම් වයු පඹ්ම දන්පන් නළ පයි අිළ 

පම් භහභ  ඳ්  අත උසන්පන්.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීසුරභිව, පභළිවභ ත්ම  හයණඹ්  
ළන භභ ඔඵුරභහප  අධහනඹ පඹොමු  යනහ. භහ දළනු්ම 
පරහ   පපඵන  ආහයඹ  ඉදිිසප දී යජඹ ජහ ප ඉ පිස කිරීපම් 
ඵළවකු වයවහ ඇපභිසන් පඩොරර් බිලිඹනඹ හණි කජ ණඹ්  
න්න ඹනහ. ඒපන් ඇපභිසන් පඩොරර් ියලිඹන 500්  
ඳහයල් වළදීභ වහ පඹොදන්න තමුන්නහන්පවරහ 
ඵරහපඳොපයෝමුර පනහ. ඉ පිස ඇපභිසන් පඩොරර් ියලිඹන 500 
යජඹ ලින් රඵහ ්ම ණඹ පවෝ ණඹ පඳොලිඹ පීභ  වහ 
පඹොදහ න්න  ඵරහපඳොපයෝමුර පනහ. ජහ ප ඉ පිස කිරීපම් 
ඵළවකු තභයි අද ඒ  අරගු   පඹන්පන්. භභ අද පම් 
ඳහර්ලිපම්න්ුරපේදී කිඹනහ හප භ, පඳොදු යාහඳහය ිළිතඵ හය 
බහපේ බහඳ පුරභහ  ලිඛිත පඹෝජනහ්  බහය පදනහ, ඒ 
නුපදනු  ලින් -ජහ ප ඉ පිස කිරීපම්  ඵළවකු වයවහ යජඹ 
ඇපභිසන් පඩොරර්  බිලිඹනඹ, ආන්න ලපඹන් රුිළඹල් 
ියලිඹන130 ණඹ න්න ලින්- පඳොදු යාහඳහය  ිළිතඵ හය 
බහ  ජහ ප ඉ පිස  කිරීපම් ඵළවකු පන්න්න  කිඹරහ. මී   
ලිනු්ම ජහ ප ඉ පිස කිරීපම් ඵළවකු යජප   යුුරර  භළදිව්ම 
ීභ ිවහ භවහ දළළන්ත විහදහ්මභ රුු ණනහ්  
ිවර්භහණඹ වුණහ. ඒ ිවහ ජහ ප ඉ පිස කිරීපම් ඵළවකු පඳොදු 
යාහඳහය ිළිතඵ හය බහ  පන්රහ, න්න ඹන පම් හණි කජ 
ණඹ ිවහ ඇ ප පන පඳොලී ඵරඳෆභ ළන පොඹහ ඵළලිඹ යුුර 
පනහ. ජහ ප ඉ පිස කිරීපම් ඵළවකු වයවහ ඇපභිසන් පඩොරර් 
බිලිඹනඹ්  න්නහ නම්, ඒපන් බහඹ්  යජප  ණඹ 
පන්න රඵහ පදනහ නම්, ඒ ඵළවකුපේ තළන්ඳ්මරුන්  පන 
 ීභ ම්ඵන්ධපඹන්, තළන්ඳ්මරුන්ප  තළන්ඳුර 
ම්ඵන්ධපඹන්, ඔවුන්ප  ගිුම් ම්ඵන්ධපඹන් ඇ ප න 
ත්ම්මඹ ිළිතඵ ඔවුන් ඳහර්ලිපම්න්ුර   කිඹන්න ඕනෆ.  
නමු්ම අද ඳහර්ලිපම්න්ුර   කිඹන්පන් නළවළ. ස අතකින් 
ඔඵුරභන්රහ  ''ප ට්පේ''  පඳෞද්ලි භහභ කිඹන නභ විතය්   
කිඹරහ පම් පඹෝජනහ ඳහර්ලිපම්න්ුර  පපනන ස පවොයි. 
පභොද, සතපො  අඩු තයියන් අිළ දන්නහ, හම්පර්ර  
ඇපභිසන් පඩොරර් ියලිඹන 4000්  පඹොදන, ''ප ට්පේ''  
පඳෞද්ලි භහභ නියන් ඵදු ිවදවස භහභ්   පපඵනහ  
කිඹරහ. ''ප ට්පේ'' කිඹරහ පඳෞද්ලි ඳන් ප -tuition ඩ- 
 පපඵනහ. ''ප ට්පේ'' නියන් ජහතයාන්තය ඳහරකු්ම  පපඵනහ.  
වළඵළයි ''ප ට්පේ'' නියන් පඳෞද්ලි භහභ්  වදන්පන් ඇයි 
කිඹන්න අිළ දන්පන් නළවළ. [ඵහධහ කිරීභ් ] අපප් රු 
භන්ත්රීසුරපභකු  ම්ඵන්ධ ජහතයාන්තය ඳහර්  ඒ නියන් 
 පපඵනහ. නමු්ම පභතළනදී කිඹන ''ප ට්පේ'' ස පභෝ ද 
කිඹන්න නම් අිළ දන්පන් නළවළ.  

733 734 



ඳහර්ලිපම්න්ුර 

පභපවභ කිඹන්පන් ඇභ පුරභහ දන්පන් නළ පභ ටුන්දයි, 

දන්පන් නළ ප තයභ ටුන්දයි. ඒ කිඹන්පන්, "ප ට්පේ පඳෞද්ලි 

භහභ" කිඹරහ  කිේ ඳිතඹ  අත ඔන්න ඵළවළ පන්. අරස 

භන්ත්රීසුරභහප  පඳෞද්ලි භහභ  පම් යාහඳි පඹ බහය දීරද 

කිඹරහ දන්පන් නළවළ. අිළ ඒ දන්පන්්ම නළවළ. පභෝ ද පම්? 

ඒ ිවහ පම් ළන මී  ඩහ විග්රාවඹ්  ඳහර්ලිපම්න්ුර  ඕනෆ. 

විඹ බහය ඇභ පුරභහ දන්පන් නළ්මනම් ඒ පනභ හයණහ් . 

පම් ප ට්පේ පඳෞද්ලි භහභ පභෝ ද, ඒප්  අධයා්  

භණ්ඩරඹ වුද, පම් වළදිරහ  පපඵන්පන් පොපවොභද, පම්ප්  

උඳ පොන්ත්රුහ් රුපෝ කිඹන්පන් වුද, පම්ප්  

පොන්ත්රුහ්මරුපෝ කිඹන්පන් වුද කිඹරහ ඔඵුරභහ කිඹන්න. 

ඒ තභයි ප්රලසනඹ.  

ජහ ප ඉ පිස කිරීපම් ඵළවකු වයවහ තමුන්නහන්පවරහ හණි කජ 

ණඹ්  න්න ඹනහ, ඇපභිසන් පඩොරර් බිලිඹනඹ. අඩු 

තයියන් ඒ ළන ඳහර්ලිපම්න්ුර්ම දන්පන් නළවළ. ඒ ිවහ අිළ 

කිඹන්පන් ජහ ප ඉ පිස කිරීපම් ඵළවකු ඳහර්ලිපම්න්ුර  

ළන්න ඕනෆඹ කිඹරහයි. ඒ අඹපන් අවන්න ඕනෆ, පම් න්න 

ඹන ණඹ ිළිතඵ  ීභ ඳහර්ලිපම්න්ුර  පොපවොභද 

 පපඵන්පන් කිඹරහ. 

 
මරහනහරඪ භන්ත්රීසුරභහ 
(மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

රු භන්ත්රීසුරභිව, ඔඵුරභහ  ත විනහඩිඹ හරඹ්  ඳභණයි 

 පපඵන්පන්.  

 
රු සුිවල් වඳුන්පන්ම ප භවතහ 
(ரண்தைறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

විපලවපඹන්භ ඔඵුරභන්රහ ඇපභිසන් පඩොරර් ියලිඹන 

4,000  අපප් අත ඔන්න ලින් පම් ඳහර්ලිපම්න්ුර   

ීභ්   පපඵනහ නම් අඳ  ඒ ළන කිඹන්න ඕනෆ. රවහපේ 

පන්ම භහම්ර  නළ ප, පන්ම ඉදිකිරීම් භහම්ර  නළ ප, 

පන්ම පම් වහ භහන යාහඳි ප යන භහම්ර  නළ ප තයපම් 

ිනඹලු ඵදු වන පදන්න  පපඵන යප්රහදිතබහඹ පභෝ ද,  ඒ 

 පපඵන යප්රහද සබහඹ පභෝ ද,  ඒහප  ප්ර පරහබ රඵන්පන් 

වුද, පො ස ටුියපඹෝ වුද, පො ස ටුියඹන්ප  රහබහවල්ම 

ආදහඹම් ඵද්පදන් ිවදවස යනහ නම් ඒ පො ස ටුියඹන්ප  

වයු පඹ පභෝ ද කිඹන ස ිළිතඵ ඔඵුරභන්රහ පම් 

ඳහර්ලිපම්න්ුර  කිඹන්න ඕනෆ. අන්න ඒ ඵ අඩුභ තයපම් 

ඔඵුරභහප  ිළිතුරරු ථහපේදී විස අධහයණඹ යන්නඹ කිඹරහ 

භහ ඉල්රහ ිනටිනහ. පම් ිවපඹෝ අද පම් ඳහර්ලිපම්න්ුරපේ ම්භත 

පන්න ලින් ිළිතුරරු ථහපේදී විස ඒ ිළිතඵ රුු 

ඳහර්ලිපම්න්ුරපේ අධහයණඹ යන්නඹ කිඹරහ භභ පඵොපවොභ  

කීපභන් ඉල්රහ ිනටිියන් භප  අදවස දළ් ීභ අන් යනහ. 

පඵොපවොභ සුර පයි. 

[தற.த. 3.05] 
 

රු විනහඹමර් ප මුයලිදයන් භවතහ (නළත ඳදිවිකකිරීපම් 
ිවපඹෝජයා අභහතයාුරභහ) 
(ரண்தைறகு றரகதோர்த்ற தொபறன் - லள்குடிபற்ந தறற 

அமச்ெர்) 

(The Hon. Vinayagamoorthi Muralidaran - Deputy Minister 

of Resettlement) 
தகப மனமரங்கும் உதப்தறணர் அர்கபப, 

இன்மந றரத்றல் கனந்துதகரண்டு றதபகரமன - 

ெம்தர் தறபெத்றல் அமக்கப்தடவுள்ப மகத்தரறற் 

பதட்மட ெம்தந்ரகப் பதசுற்குச் ெந்ர்ப்தம் கறமடத் 

மமறட்டு ரன் றகவும் கறழ்மடகறன்பநன். 

தணணறல்,  ரதம் கறக்கு ரகரத்மச் பெர்ந் எதன். 

இதுபதரன்ந தரரற மகத்தரறற்பதட்மடதரன்த கறக்கு 

ரகரத்றல் அமக்கப்தடறதப்தமறட்டு ரன் றகவும் 

கறழ்மடகறன்பநன்; அம பற்கறன்பநன். இனங்மகறல் 

இதும அமக்கப்தட்ட மகத்தரறற்பதட்மடகமப 

றடவும் றகவும் தறரண்டரண எத மகத்தரறற் பதட்மட 

ரன் ெம்தரறபன அமக்கப்தடறதக்கறன்நது. கறட்டத்ட்ட 

4,000 றல்லின் அதரறக்க தடரனர் தெனறல் இது 

அமக்கப்தடறதக்கறன்நது. இற்கரக கறட்டத்ட்ட 818 

க்கர் றனம் எதுக்கப்தட்டிதக்கற்ன்நது.  

ெற்ததொன்ணர் தகப உதப்தறணர் எதர் உமரற்தம் 

பதரது, ன் தொலீட்டரபர்களுக்கு ரறச்ெலுமக ங்கப் 

தடுகறன்நது? ன்த பகட்டரர். ரங்கள் ரறச் ெலுமககமப 

ங்குகறன்நததரளதுரன் தொலீட்டரபர்கள் ஆர்த்துடன் 

து ரட்டில் தொலீடுகமப பற்தகரள்ற்கு தொன்த 

ரர்கள். ரங்கள் பர்ச்ெறமடந் ரடுகபறன் னரதகமப 

ெலர்தூக்கறப் தரர்க்கபண்டும். ெறங்கப்தர் பர்ச்ெறமடந் 

ற்குக் கரம், அர்கள் ணறரர்துமநறணம ஊக்குறப் 

தற்கரக ரறச் ெலுமககமப ங்கறமரன். அப 

பதரன்த பனெறரறல் தரரற மகத்தரறற்பதட்மடகமப 

அமக்கும்ததரளது, தொலீட்டரபர்களுக்கு தொற்ததொளரண 

ரறச்ெலுமககள் ங்கப்தட்டது. அன்கரரகத்ரன் 

அங்கு தததந்தரமகரண தரறற்ெரமனகமப அமக்கக் 

கூடிரக இதந்து. இன்த அது பர்ச்ெறமடந் ரடரக 

ரற்நமடந்றதக்கறன்நது.  

அடுத்து, இக்மகத்தரறற்பதட்மடதோனம் மநதொகரகக் 

கறமடக்கவுள்ப தன் ன்ணதன்நரல், ங்களுமட 

க்கபறல் கறட்டத்ட்ட 10,000 பததக்கு பமனரய்ப்தை 

கறமடக்கவுள்பமரகும். 10,000 பதர் பமனரய்ப் 

தைக்கமபப் ததததன்தது எத ெரர றடல்ன. 

ணப, 10,000 குடும்தங்கபறன் ரழ்க்மகம றர்றக்கப் 

பதரகறன்ந தரரற எத தரறற்பதட்மடரக இது அம 

றதக்கறன்நது. ணப, இந் றடத்மத்  பமற்ந 

தொமநறல் றர்ெறப்தமத் றர்த்து, இத்தரறற்பதட்மடம 

அமப்தற்குக் கரரண ங்களுமட றப்தைக்குரற 

ஜணரறதற யறந் ரஜதக்ஷ அர்கபறன் ததர் னரற்நறல் 

தறப்தடும்மகறல் ரம் எத்துமப்தை ங்க பண்டும் 

ன்தது ன்தமட பண்டுபகரபரகும்.  

கறக்கு ரகரத்மப் ததரதத்மறல், அது த்த் 

சூலில் இதந்து றடுறக்கப்தட்டு இன்தடன் ஆத தடங் 

கபரகறன்நண. இந் ஆத தடங்களுக்குள் அம்ரகரத்றல் 

தரரற ரற்நங்கள் ற்தட்டிதக்கறன்நண. இன்த உனகபறல் 

பதெப்தடுகறன்ந ஏர் இடரக கறக்கு ரகரம் ரற்நப் 

தட்டிதக்கறன்நது. அற்கரக ரங்கள் பகு ஜணரறதற 

அர்கமபத்ம் ததரதபரர அதறறதத்ற அமச்ெர் 

அர்கமபத்ம் தரரட்டபண்டும். தென்ந தொனரம் றகறகூட 

பகு ஜணரறதற அர்கள் ட்டக்கபப்தைக்கு தமகந்து, 

ரகமப் தறபெத்றல் சுணரற பதமனரலும் த்த்த் 

றணரலும் பெமடந், ெறநந்தரத பரனரக லபக் 

கட்டிதளப்தப்தட்ட தைணற பததுதரணர் பரனத்ம 

க்கபறடம் மகபறத்றதந்ரர். அங்குள்ப க்கள் அமண 

பற்நரர்கள்; தரரட்டிணரர்கள். ட்டக்கபப்தை மந 

ரட்ட ஆர் பஜரெப் ததரன்மணர அர்கள் பகு 

ஜணரறதற அர்கமப படிரகப் தைகழ்ந்து தரரட்டிணரர். 

உண்மறபன, இது பற்கக்கூடி றடம் ட்டுல்ன, 

இன்த உனகம் ற்தக்தகரள்பக்கூடி றடதொம்கூட.  

அவ்ரபந, கறட்டத்ட்ட 1,600 றல்லின் - 160 பகரடி தௐதரய் 

தெனறல் தரரற எத பமனத்றட்டரக மடதொமநப் 

735 736 
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தடுத்ப்தட்டுப் தைறரக அமக்கப்தட்ட தணறச்ெங்பகறப் 

தரனதொம் க்கபறடம் மகபறக்கப்தட்டது. இன்த தரரற 

தரனங்கமப அறகரக உள்படக்கற ரகரரக கறக்கு 

ரகரம் றபங்குகறன்நது. இந் அதறறதத்றகளுக்தகல்னரம் 

கரரணரக ங்களுமட பகு ஜணரறதற 

அர்கள்ரன் இதக்கறன்நரர் ன்தம ரதம் தக்க 

தொடிரது. தணன்நரல், அதமட ஆட்ெறக் கரனத்றல்ரன் 

வீறப் பதரக்குத்றல் அறபக தடுஞ்ெரமனகள் ன்த 

தெரல்னப்தடுகறன்ந express highway பர்ச்ெறமடந்து 

ன்தம ரம் அமணதம் ற்தக்தகரள்பத்ரன் பண்டும். 

இன்த ட்டக்கபப்தறபன அமக்கப்தடுகறன்ந ற்ததரத 

தரரற தரனம்ரன் ண்தொமணத்துமநப் தரனம். அந்ப் 

தரனதொம் றர்தம் ப ரபறல் க்கபறடம் மகபறக்கப் 

தடறதக்கறன்நது. இதுபதரன்ந தரரற அதறறதத்றத் 

றட்டங்கள் இன்த அமணரலும் தைகப்தடுகறன்நபதரறலும், 

றர்க்கட்ெறறணர் அரெறரக ன் றர்ெறக்கறன்நரர்கள் 

ன்ததுரன் ங்களுக்குப் தைரறறல்மன.  

ெம்தரறபன இதக்கறன்ந தரரற தறச்ெறமணரக இர்கள் 

றர்ெறப்தது அங்கறதக்கறன்ந குடும்தங்கமபப்தற்நறரகும். 

அங்கு கறட்டத்ட்ட 1,172 குடும்தங்கமப ரங்கள் ற்ததரளது 

இடம்ரற்நறக்தகரண்டிதக்கறன்பநரம். ற்ததரளது தொகரம் 

கபறபன கறட்டத்ட்ட 342 குடும்தங்கள் இதக்கறன்நண. 

மணபரதக்கு கரறகள் ங்கற, அறல் வீடுகமப 

அமத்துக்தகரடுத்து தகறன்பநரம். ஞ்ெறறதக்கறன்ந 

க்களுக்குச் தெரந் றனங்கமபக் தகரடுத்து தொன்தை அர்கள் 

ரழ்ந்மப்பதரன்த ெறநந்தரத ரழ்க்மகம ற்தடுத்து 

ற்கரண பமனத்றட்டங்கமப ரங்கள் ற்ததரளது 

பற்தகரண்டு தகறன்பநரம். லள்குடிபற்நத்துக்குரற தறற 

அமச்ெர் ன்நமகறல், இற்குப் ததரதப்தைக்கூந ரன் 

கடமப்தட்டுள்பபன்.  

தொக்கறரக அப்தறபெங்கபறலிதந்து இடம்ததர்ந்துள்ப 

க்களுக்குத்ரன் அங்கு பமனரய்ப்தைக்கள் ங்கப் 

தடறதக்கறன்நண. அதுபதரன, அங்குள்ப க்களுக்கு அந்த் 

தரறற்பதட்மடறல் தப்தட்ட கல்றெரர் பமன 

ரய்ப்தைக்கள் ங்கப்தடறதக்கறன்நண. றகவும் குதகற  

கரனத்துக்குள் அரது குமநந்து தோன்த தட கரனத்துக்குள் 

இந்த் தரறற்பதட்மட அமக்கப்தடவுள்பது. இதெடரக 

து ரடு தரரற பர்ச்ெறமடத்ம் ன்தப இங்கு 

குநறப்தறடப்தட பண்டி றடம்.  

அடுத்ரக, எத தரறற்ெரமனம அமக்கறன்ந 

ததரளது அற்குப் ததரதத்ரண இடத்றபன, அரது 

strategic point  இல்ரன் அமண அமக்க பண்டும் 

ன்தம ரன் இச்ெமதறல் குநறப்தறட றதம்தைகறன்பநன். 

குநறப்தரக, றழ்த் பெறக் கூட்டமப்தறணர் அத்மக 

தெற்தரடுகமபத் றரறதைதடுத்ற, அரது, றர்களுமட 

தறபெங்கமப அதகரறத்து அப்தறபெங்கபறபன தரறற் 

ெரமனகமப அமப்தரகப் தனரநரக றர்ெணம் 

தெய்கறன்நரர்கள். அற்குரற கரம் அதுல்ன. அரது 

எத தரறற்ெரமனம அமக்கும்ததரளது எத ெறநந் 

இநங்குதுமந அமக்கப்தட பண்டும். அப்தறபெம் கடல் 

தறபெத்ம அண்டிரகவும் ஆழ்கடல் தறபெத்ம 

அண்றத்ரகவும் அம பண்டும். ஆகப, அமணத்து 

றடங்கமபத்ம் கணத்றற்தகரண்டு தரர்க்கும்ததரளது 

ெம்தர் தறபெம் தரறற்ெரமன அமப்தற்குச் ெறநந்  எத 

தறபெரக இதக்கறன்நது. அணரல்ரன் அப்தறபெம் 

தரறற்பதட்மட அமப்தற்கரக பர்ந்தடுக்கப்தட்டப 

தரற, றர்கபது தறபெம் ன்பநர அல்னது ெறங்கபர் 

களுமட தறபெம் ன்பநர, தொஸ்லிம்களுமட தறபெம் 

ன்பநர தரர்த்து டுக்கப்தடறல்மன. உனகறபனப பகந்ற 

தொக்கறத்தும் ரய்ந் ெறநந் இற்மகத் துமநதொகரக 

றதபகரமனத் துமநதொகம் அமந்துள்பது. ஆகப, 

அந்த் துமநதொகத்ம அண்றத் தறபெத்றபன இந்த் 

தரறற்பதட்மட அமக்கப்தடவுள்பது. இது தரடர்தறல் 

வ்ற பகள்றபர ெந்பகபர பண்டி பம 

றல்மன. ஆகப, அங்கு தரரற அதறறதத்றத் றட்டங்கள் 

மடததற்தக்தகரண்டிதக்கறன்ந இவ்பமபறல், றர் 

கரனத்றல் அங்கு ர இதக்கும் றழ் க்கள்லது தற்தக் 

தகரண்டர்கபரகறதந்ரல், இச்தெற்தரட்மடத் றரறதை 

தடுத்ற றர்ெறத்துக் கூநரட்டரர்கள்.    

இனங்மகறன் கடந்கரன னரற்நறபன தகரத்மன 

லர்த்பக்கத் றட்டம், றக்பரநறர லர்த்பக்கத் றட்டம், 

ந்தணறகன லர்த்பக்கத் றட்டம் ஆகறற்மந அமத் 

ததரளது தல்னரறக்கக்கரண குடும்தங்கள் இடம் 

ததர்ந்ண. அக்குடும்தங்களுக்கு பத இடங்கபறல் கரறகள் 

ங்கப்தட்டு வீடுகள் கட்டிக் தகரடுக்கப்தட்டண.   அந் 

லர்த்பக்கத் றட்டங்கபறன் ரறனரக இன்த து ரடு 

வ்பபர பர்ச்ெறமக் கண்டுள்பது. அந்த் றட்டங்கபறன் 

ரறனரக இன்த து ரடு வ்பபர கறபனரரற்ஸ் 

றன்ெரத்ம உற்தத்ற தெய்கறநது. ஆகப, ஏர் அதறறதத்றத் 

றட்டத்ம ற்தடுத்தும்ததரளது இது பதரன்ந இடப் 

ததர்வுகள் ற்தடுது ெரரரண றடம். ங்க 

ளுமட ரட்டில் ட்டுன்நற, உனகறலுள்ப ந் ரட்டி 

தனன்நரலும் அதறறதத்றத் றட்டங்கமபச் தெய்த்ம்ததரளது 

அந் இடங்கபறபன இதுபதரன்ந இடப்ததர்வுகள் ற்தடுது 

மரண றடம். ஆகப, இந் றடத்மத் றரறதை 

தடுத்ற தரகரரக ஊறப்தததப்தறத்து, தெற்தடுத் 

இதக்கறன்ந அதறறதத்றத் றட்டங்கமபத் மடதெய் 

தொற்தடும  உண்மறபனப ரங்கள் ன்மரகக் 

கண்டிக்கறபநரம்.    

இன்த து ரட்டிபன ஜணரகம் பபனரங்கற 

தகறன்நது. பகு ஜணரறதற யறந் ரஜதக்ஷ அர்கள் 

ட ரகரத் பர்மன டத்துற்கு தொன்ரட்டரர், 

பர்மன டத்ரட்டரர் ன்த தன ப்தறணதம் 

தனரநரகக் கூநறணரர்கள். ஆணரல் இன்த ன்ண 

மடதததகறன்நது? ட ரகரத்றபன சுந்றரண எத 

பர்மன டத்துற்கு இன்த பகு ஜணரறதற அர்கள் 

அதற ங்கறறதக்கறநரர். பர்ல் தறெரங்கள் பற் 

தகரள்பப்தடுகறன்நண. இத்பர்லில் தல்து ரர் ன்தம 

றட, து ரட்டில் ஜணரகம் பபனரங்கற றற்கறன்நது 

ன்தமத்ரன் ரன் உங்களுக்குத் தரறறத்துக்தகரள்ப 

றதம்தைகறன்பநன்.   

அமறடச் ெறநந் றடம், ணற உரறமகள் 

ஆமரபர் லம்தறள்மப அர்கள் ட ரகரத்துக்கு 

படிரகச் தென்த அங்கு மடததற்தள்ப அதறறதத்ற 

கமபப் தரர்மறட்டுப் தரரட்டித்ள்பமரகும். ட 

தகுறறபன தரரற அதறறதத்ற பமனத்றட்டங்கள் 

மடதததகறன்நண ன்தம ற்தக்தகரள்ரகக் கூநற 

அர், அமறட றல றடுமனப் தைலிகள் எத 

தங்கர இக்கம் ன்தம றகவும் தபறப்தமடரகச் 

சுட்டிக் கரட்டிறதக்கறன்நரர். இற்மநறட அர், து 

ரட்டில் ற்தடுத்ப்தட்டுள்ப ெறநந் ரற்நங்கமபக் 

கரனப்பதரக்கறல் கண்டு தைரறந்துதகரள்ரர் ன்தம ரன் 

இச்ெமதறபன ஆறத்ரகக் கூநறக்தகரள்கறன்பநன். 

தணணறல், த்த்ம் தொடிமடந்து குதகற கரனத்துக்குள் 

ரட்டிலுள்ப அமணத்து றடங்கமபத்ம் ெலர்தெய்தன்தது  

இனர கரரறம். அமணத்மத்ம் ெலரகச் தெய்துதொடிப்தற்கு 
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க்குக் கரன அகரெம் பம. கரனம் கணறந்து 

தம்ததரளது அமணத்து றடங்களும் ெலர்தெய்ப்தட்டு, 

றநம்தட இக்கப்தட்டு, ரடு ெறநப்தைந பர்ச்ெறமடத்ம். அந் 

மகறல்,து இனங்மகத் றதரடு குமநந்து றர்தம் 

தத்து தட கரனத்துக்குள் றகவும் தரரற பர்ச்ெறகண்டு 

றகப்ததரற ரற்நமடத்ம் ன்தம ரன் இச்ெந்ர்ப்தத்றல் 

ஆறத்ரகக் கூநறக் தகரள்ப றதம்தைகறன்பநன். டக்கு, 

கறக்கு ரகரங்கபறல் உள்ப றழ் க்கள் இமணத்  

ற்ததரளது ன்கு உத் தரடங்கறறதக்கறநரர்கள்; 

அர்கள் படிரகப் தன பமனரய்ப்தைக்கமபப் ததற்தக் 

தகரண்டிதக்கறநரர்கள்; டக்கு, கறக்கு ரகரங்கபறல் 

பற்தகரள்பப்தடும் தன தரரற ததரதபரர அதறறதத்ற 

கமபத் ம் கண்தொன்பண படிரகக் கண்டு தகரண்டிதக் 

கறன்நரர்கள். அந் மகறல் கறக்கு ரகரத்றபன 

இத்மக தரரற தரறற்பதட்மட அமக்கப்தடறதப்தம 

ரங்கள் உண்மறபன கறழ்வுடன் பற்கறன்பநரம். 

இதெடரக து க்கபறன் ததரதபரர பர்ச்ெற பம்தடும் 

ன்தம இவ்றடத்றல் கூநறக்தகரண்டு, ணது உமம 

தொடித்துக்தகரள்கறன்பநன்.  ன்நற.  க்கம். 
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රු සුජී පවනිනවව භවතහ 
(ரண்தைறகு சுஜல பெணெறங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

පඵොපවොභ සුර පයි, මරහනහරඪ රු භන්ත්රීසුරභිව.  

විපලවපඹන්භ අද දින ආනඹන වහ අඳනඹන (ඳහරන) ඳනත 

ඹ ප්ම ළද්ම භහතිහ්  ිළිතඵයි  හචිඡහ න්පන්.  රු 

ඇභ පුරභහ අදවස ප්රහල ය කිේහ, විපලවපඹන්භ ඕපෝන් 

සතයඹ  ිනදු න විනහලඹ  ශ් හ ළනීභ තහ භවය අඳනඹන 

සීභහ කිරීම්ර  බහජන ශහ කිඹරහ.  විරුද්ධ ඳ් ප  අපප් කිිනභ 

විරුද්ධ්මඹ්  නළවළ, ඕපෝන් සතයඹ ආය් හ කිරීභ 

ම්ඵන්ධපඹන්.  භහ ටුතන්පන් අද ඒ  අපප් යපට්  ප්රධහන ප්රලසනඹ 

ඵ  ඳ්ම පරහ නළවළ කිඹරහයි.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීසුරභිව, ක්ර පභෝඳහඹ වර්ධන යාහඳි ප 

ඳනත ඹ ප්ම පපනන රද ිවපේදනඹ ළන්ම පම්  අසථහපේදී 

ඇභ පරු පනොපඹකු්ම අදවස දළ් වූහ.  විපලවපඹන්භ අද 

රවහපේ ආර්ථිඹ ම්ඵන්ධපඹන් ථහ යන පො  භවය 

ඇභ පරු යුද්ධඹ ම්ඵන්ධපඹන්  අදවස ප්රහල ශහ.   පම් 

ඇභ පරු යුද්ධඹ අන් වූහ  ඳසු ත වුු භහ කිටුඳඹ ුරශ ඒ 

ළන ථහ ශහ නම් අඳ අිවහර්ඹපඹන්භ ඊ  සඟ පනහ. 

යුද්ධඹ ජඹග්රාවණඹ ශ ආහයඹ, යුද්ධඹ  දහඹ වුු ිළිස වුද, 

පම්හ ළන අපප් කිිනභ විරුද්ධ්මඹ්  නළවළ. වළඵළයි 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීසුරභිව,  යුද්ධඹ ඉය පරහ පම් යපට් 

ජනහධිඳ පුරභහ ජනතහ  පඳොපයොන්දු්  දුන්නහ, පම් ය  

ආිනඹහපේ ආලසචර්ඹ ඵ   ඳ්ම යනහ කිඹරහ. ඉන්දිඹහ, චීනඹ 

විලහර ආර්ථි ර්ධනඹ්  රඵන පො  සුරභහ අඳ  සපවභ 

පඳොපයොන්දු්  දුන්නහ.  විපලවපඹන්භ අපප් යපට් ිනඹඹ  

ඳණව  අධි ප්රභහණඹ්  ඉන්පන් දුප්ඳ්ම -දිලිඳු -ජනතහ.  පම් 

ජනතහ ුරශ විලහර ඵරහපඳොපයෝමුර ඇ ප වුණහ. ඔවුන් 

ඵරහපඳොපයෝමුර වුණහ, යුද්ධඹ අන් වුු ආහයඹ භ පම් යපට් 

ඉදිිස වර්ධනඹ්ම ිනදු පේවිඹ කිඹරහ. විපලවපඹන් යුද්ධඹ   

බිලිඹන සිනඹ ඳණව හප  මුදර්  අිළ පඹදුහ, උණ්ඩර , 

පඵෝම්ඵර , ආයුධර , ේභඹ , ඳඩි පන්න ආදී 

පද්ල්ර . ඉ පන් යපට් ජනතහ ඵරහපඳොපයෝමුර වුණහ යුද්ධඹ 

අන් වුණහ  ඳසපව  වමුදහපේ ඳඩි පරහ, අය විනහල වුු 

මුදල් ටි ඉ පිස යපන, පවොයම් න්මහ විලහර 

වර්ධනඹ්  පම් ය   රඵහ පද්වි කිඹරහ. වළඵළයි, අද  පපඵන 

ත්ම්මඹ අනු අිළ ම්ඳහ  ඳ්ම පනහ.  ඒ හප භ භහ වළභ 

දහභ කිඹනහ හප  පඳොඩි හරණ්ණි ක වින්දනඹකු්ම  පපඵනහ, 

ස් ්ම ජහ ප ඳ් ඹ ිවහ පම් ආණ්ඩු ඇන න්න විධිඹ 

දළ් හභ. වළඵළයි ය  පනුපන්  ටුතරහ ඵළලුහභ අිළ විලහර 

ම්ඳනඹ  ඳ්ම පනහ. 

පම් යපට් ආර්ථිඹ සභ ිළිස්  වයවහ පොඩ නළ පඟනහ.  

මී  ලින් අසථහදී්ම භහ පම් ළන අදවස ප්රහල ශහ.   

ිනඹලුභ ඵදු වන, ප න්ඩර් නළ ප ප්රදහනඹ කිරීම්,  ිනඹඹ  20, 

30 පොියස මුදල් -පම් ිනඹලුභ මුදල්-  සභ ිළිස  ඹන 

ආහයඹ  තභයි පම් ආණ්ඩු ණඹ න්පන්. 

විපලවපඹන්භ ඔඵුරභන්රහ  භත ඇ ප, -සදහ ස් ්ම ජහ ප 

ඳ් ප   ටු පු අඹ අද ආණ්ඩු ඳළ්මප්ම ඇභ පරු ලපඹන් 

ඉන්නහ-  අිළ භවළලිඹ යන පො   පඩොරර් ියලිඹන 750 

හප  මුදල් ප්රභහණඹ්  ්මතහ. ඒපන් අඳ  -ස් ්ම ජහ ප 

ඳ්  ආණ්ඩු - පඩොරර් ියලිඹන ුරන්ිනඹ ණන්  ආධහය 

ලපඹන් රළබුණහ. ඒ හප භ ඉ පිස  පඩොරර් ියලිඹන ුරන්ිනඹ 

ණන මුදර අිළ ණඹ ලපඹන් ්මතහ.  ිනඹඹ  0.4, 0.5 

හප  පඳොලී අනුඳහතඹ යි අඳ  ඒ ණඹ රළබුපණ්. පම් 

රුිළඹල්ර  වළපයේපෝම රු ඇභ පුරභිව, ිනඹඹ  ඳව්  

නළ්මනම් ිනඹඹ  වඹ්  හප  ඉතහ සුුව පඳොලී අනුඳහතඹ් . 

වළඵළයි, අද පම් ආණ්ඩු ණඹ න්පන් පඳොලිඹ ිනඹඹ  7.2්   

නළ්මනම් ිනඹඹ  6.8්  න විධිඹ .  ඒ, පඩොරර්ලින් ඵළලුපෝම. 

රුිළඹල්ර  වළපයේපෝම  ිනඹඹ  28්  හප  ඉතහ අධි ගිිව 

පඳොලිඹ යි පම් ණඹ ප්රභහණඹ න්පන්,  පොියස මුදර  

 පපඵන ෆදයභ .  

විපලවපඹන්භ ඵරන්න මරහනහරඪ රු භන්ත්රීසුරභිව, අද  

රවහපේ අඳනඹනර  පරහ  පපඵන වදිඹ. දළන් භහ   අප්ම 

 පපඵන “Sri Lanka’s Export Revenue reducing” නළභළ ප  

ිනයසතරඹ ටුත පල්නඹ  පම් අසථහපේදී භහ බහත* 

යනහ. 

The document  states, “According to the Central Bank 

of Sri Lanka‟s External Sector Performance Report for 

2012 issued Tuesday, the country‟s export earnings 

reduced by 7.4 per cent in 2012,...”  

රු ඇභ පුරභිව, ිනඹඹ  7.4කින් අපප් අඳනඹන ආදහඹභ අඩු 

පරහ  කිඹරහ පභටු වන් නහ.  It goes on to state, “…Sri 

Lanka’s total export revenue was 9.7 billion US dollars in 

2012, this figure was 10.5 billion US dollars in 2011”. 

සතපො  ඇභ පුරභිව, පම් ය   සන්න සන්නභ ඳවශ  ඹන 

ය ්  ඵ  ඳ්ම පරහ; සන්න සන්නභ අහධඹ  ඇද ළප න 

ය ්  ඵ  ඳ්ම පරහ.  අඳනඹන ඳවශ ඹනහ; ආනඹන ඉවශ 

ඹනහ. පම්ප්  පන විලහර ලපඹන් අපප් ආර්ථිඹ  

ඵරඳහනහ.    

It further states, “Agricultural export revenue which 

was 2,527 million US dollars in 2011, declined to 2,331 

million US dollars in 2012”.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීසුරභිව, ඒ හප භ රු ඇභ පුරභිව, 

ඔඵුරභන්රහ වන් යපු, ඔඵුරභන්රහප  ජනහධිඳ පුරභහ 

වන් යපු ආිනඹහපේ ආලසචර්ඹ පෝ? පම් ය  ඳල්පරවහ  ඹන 

739 740 

————————— 
*  පුසතහරප  තඵහ ඇත. 
*  தணறமனத்றல் மக்கப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 

[රු  විනහඹමර් ප මුයලිදයන්  භවතහ] 
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ය ්  ඵ  ඳ්ම පරහ. පම් ය  හරණ්ණි ක ය ්  ඵ  ඳ්ම 

පරහ. දළන් භවය අඹ කිඹනහ, ප්රබහයන් ටුටිඹහ නම් මී  ළඩිඹ 

පවොයි කිඹරහ. ඒ තයභ  ඔඵුරභන්රහප  ආර්ථිඹ ඳවත ළටිරහ; 

දුර්ර පරහ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීසුරභිව, this goes on to say,  

“Earnings from industrial exports including apparel also 

declined by 7.8 per cent..."   

යුද්ධඹ  පබුු හරඹ  ළඩිඹ පම් ය  ඳල්පරවහ , අහධඹ  

ඇද ළප න ත්ම්මඹ්  අඳ  දළන් පඳන්නුම් යනහ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීසුරභිව, පභටු වන් පන හයණහ ළන 

භභ ඔඵුරභහ  වන් යන්නම්. මරහනහරඪ රු භන්ත්රීසුරභිව, 

ආපඹෝජන ප්රර්ධන ඇභ පුරභහ ස් ්ම ජහ ප ඳ් ප  ටු පු 

හරප  -2002, 2003, 2004 හරප - GDP සප්  පන අඩු 

භට් භයි  පබුපණ්. 2002 ඍණ 1.4යි. 2003 ඍණ 0.4යි. පම් 

ත්ම්මඹ ඇ ප යියන් ස් ්ම ජහ ප ඳ් ඹ  ඒ හනුපේදී 

ආර්ථිඹ දියුු යන්න වළකිඹහ රළබුණහ.  

විපලවපඹන්භ 2008 පන පො  ඒ ඍණ 9.5 ද් හ ළඩි 

පරහ  පපඵනහ. ඍණ 1.5  පබුු පන ඍණ 9.5 ද් හ ළඩි 

පරහ  පපඵනහ. ඒ හප භ යුද්ධඹ අන් වුණහ  ඳසපව 

ඳශමුළිව භහ වඹ ුරශ පම් ඍණ 0.5  ඵළවළරහ  පපඵනහ, රු 

ඇභ පුරභිව. ඒ කිඹන්පන් යුද්ධඹ අන් වුණහ  ඳසපව යපට් ඹම් 

කිින සථහය්මඹ්  ඇ ප වුණහ. යපට් ඉදිිස අනහතඹ වහ ඹම් 

කිින ිළඹය්  නු රළබුහ. සටුදී ඹම් කිින ආර්ථි ර්ධන පේඹ්  

සහබහවිභ පම් යපට් ඇ ප වුණහ. යුද්ධඹ අන් වුණහ  ඳසපව, 

ඒ විනහලඹ අන් වුණහ  ඳසපව පභටු ද්මත අනු 2009 ර්ප  

සඹ ඍණ 0.5 අඹ්  පර වන් පනහ. පම් ආණ්ඩු 

ඹ ප්ම ද් න  රළපඵන අඩුභ අඹ සඹයි. 2009 පර් ඒ ඍණ 

0.5 පර දළ් පනහ. ඊ  ඳසපව 2010 දී සඹ ඍණ 2.2 ද් හ 

ළඩි පනහ. 2011 ඍණ 7.8 ද් හ ළඩි පනහ.  

2012 දී සඹ ඍණ 6.6 ද් හ ළඩි පනහ මරහනහරඪ රු 

භන්ත්රීසුරභිව. ඒ කිඹන්පන් සන්න සන්නභ ආනඹන අඳනඹන 

ඳයතයඹ ඉවශ ඹනහ කිඹන සයි. මරහනහරඪ රු 

භන්ත්රීසුරභිව, ඒ විතය්  පනොපයි. විපලවපඹන්භ භව ඵළවකු 

හර්තහ අනු 2005 දී ආනඹන අඳනඹන ඳයතයඹ - trade deficit 

ස -  US  Dollars ියලිඹන ඍණ 2,516යි කිඹරහ වන් 

පනහ. 2006 දී  ඍණ 3,370යි. 2007 දී  ඍණ 3,657යි. 2008 දී 

ඍණ 5,931යි.   යුද්ධඹ අන් වුණහ  ඳසු 2009 දී ඍණ 

3,122යි. පඳොඩ්ඩ්  ඳවත ළප නහ. මරහනහරඪ රු 

භන්ත්රීසුරභිව,  ඉන් ඳසු  2010 දී කීඹද? පභුරභන්රහ වන් ශ 

ආිනඹහපේ ආලසචර්ඹ, පභුරභන්රහ වන් ශ ආර්ථි 

වර්ධනඹ, පභුරභන්රහ වන් ශ වම්ඵන්පතො  යහඹ, 

පනොපයොචිපචෝපල් තහඳ විදුලි ඵරහහයඹ, සිසඹළ ්රීආඩහවනඹ - 

ඒ  විඹදභ ියලිඹන 5.8යි- පනුපන් විඹදම් ශ ිනඹලු මුදල් - 

[ඵහධහ කිරීභ් ] ඔඵුරභහ කිඹනහ විස. භභ දන්නහ. ආණ්ඩුපේ 

පම් දණඹ ඵරහ පන ඉන්න ඵළිස අභහරුපන් ඉන්පන්. පම්  

ස ිළිස්  අඹ්ම. ඒ අිළ ිළිතන්නහ. විපලවපඹන්භ පභටු 

වන් පනහ 2011 දී  ආනඹන අඳනඹන ඳයතයඹ US  Dollar 

ියලිඹන ඍණ 9,714යි කිඹරහ. 2012 දී ඍණ 9,409යි.  

වඳුන්පන්ම ප භන්ත්රීසුරභහ වන් ශහ Gateway ආඹතනඹ 

ළන. ඇ්මත භ සුරභහ ඒ ආඹතනඹ උදහවයණඹ  අයපන 

කිේපේ දරුප්  ඉඳදිරහ ඉන්නහ කිඹරහ. සුරභහ කිේහ ඒ 

ආඹතනඹ හප ද කිඹරහ පොඹහ න්න ඵළිස ත්ම්මඹ්  

 පපඵනහ කිඹරහයි. මරහනහරඪ රු භන්ත්රීසුරභිව,  භහ 6  

ඳභණ පඳය භභ පම් රු බහ  පල්නඹ්  ඉදිිසඳ්ම ශහ. ඒ 

පල්නප  ිනයසතරඹ පභන්න පම්යි: 

  “…. and Family Members May Get US 1.2 - 1.8 

Billion Dollars as Commissions for Chinese Projects 

During 2005-2015”  

ඒප්   පපඵන නභ භභ වන් යන්පන් නළවළ. පභොද, 

ප්රධහන ඳවුර  අඹ්ම නභ්  සටු වන් න්පන්. වඳුන්පන්ම ප 

භන්ත්රීසුරභහ ඒ ළන කිේහ. දළන් පම් ඵදු වන පදන්න ඹන්පන් 

අවුරුදු 25 . ඒ හප භ ආපඹෝජනඹ යන මුදල් ප්රභහණඹ 

ඇපභිසහනු පඩොරර් ියලිඹන 4,000යි. පභොනහද ඒ ආඹතන? 

Mitchell Consortium: Mitchell Group of Australia, Salva 

Corporation, Asset Holdings (Pvt.) Limited, Brazilian 

Partner. භභ පම් පල්නඹ භහ 6  ලින් ඉදිිසඳ්ම යන වි   

ආණ්ඩු ඳළ්මපතන් විලහර පෝයනහඩු්  සල්ර වුණහ. 

වඳුන්පන්ම ප භන්ත්රීසුරභහ පම් නභ වන් යන වි  භභ බහත 

යරහ  පපඵන ලිඹවිල්ර පඳොඩ්ඩ්  අයපන  ඵළලුහ. පම් 

ලිඹවිල්ර ඉදිිසඳ්ම යරහ  පපඵන්පන් ඉන්දිඹහපේ ලර්භහ කිඹන 

ආර්ථි විපලවඥපඹහ. පභටු විපලවපඹන්භ පභපව වන් 

පනහ. I quote: 

“…who began his life by testing his luck in the tinsel world as an 

extra and clambered the political ladder with ruthless ease, is not a 

man of the masses as he presents himself with an earthy brown 

shawl to remind his interlocutors of his rural roots. ” 

තදුය ්ම සටු පභපව වන් නහ. I quote: 

"As the African experience with Bamboo capitalism shows, China's 
investment is not benign but is aimed at cornering raw materials, 

markets and profits. It is also routed through middlemen to reduce 

risks. 

The ... Family in Sri Lanka context, the gateway appears to be a 

close family friend of the..." 

ඳවුපල් නභ වන් නහ මරහනහරඪ රු භන්ත්රීසුරභිව. 

විපලවපඹන්භ, it goes on to state, I quote:  

"And the friend has the word "gateway" in the name of his very 

company." 

That is the Rajapaksa family කිඹරහ පභටු වන් පනහ 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීසුරභිව. [ඵහධහ කිරීභ් ] භභ බයා්මඹ්  

ඇ ප ඉදිිසඳ්ම යන්පන්. 2012 ඔ් පතෝඵර් භහප  26 පිව 

දිනළ ප ලිඹවිල්ර භභ ඳහර්ලිපම්න්ුර  ඉදිිසඳ්ම ශහ. සටු වන් 

නහ ශ්රී  රවහ ප ට්පේ  පුද්ලි භහභ  විලහර මුදල් 

ප්රභහණඹ වන රඵහ පදනහ කිඹරහ. විපලවපඹන්භ ඵදු වන. 

පම් යපට් ඕනෆ තයම් ඉන්නහ ණඹ ඵිසන් ියිසකුු  පද්ශීඹ 

යාහඳහිසපඹෝ. පම් යාහඳහිසයින්  කිිනභ වනඹ්  නළවළ. පම් 

යාහඳහිසයින් සන්න සන්න පම් දළර  වසු පනහ. පම් ඹ  ඹන, 

ළප න යපට්, අඳනඹන අඩු න යපට්, ආනඹන ළඩි න යපට්, 

දිලිඳු බහඹ විලහර ලපඹන් ළඩි න යපට් පම් යාහඳහිසයින් 

ඉදිිස අනහතඹ ම්ඵන්ධපඹන් විලහර ප්රලසනඹ  මුහුණ දීරහ 

ිනටිනහ. මරහනහරඪ රු භන්ත්රීසුරභිව, සටුදී විපලවපඹන්භ 

CHEC, Sinohydro Corporation Limited, HQCEC කිඹන 

භහම් වයවහ බිලිඹන 1,500 ණඹ රඵහ පන  පපඵනහ. 

භවය පරහ  ඒහප  පඳොලිඹ 6.8යි; 7.2යි. පම් ආහයප  

විලහර මුදල් ජහහයභ්  ිනදු පනහ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීසුරභිව, විපලවපඹන්භ අටුව 

ජනතහ තභයි පම් යපට් යුද්ධඹ  තභන්ප  අටුව දරුන් බිලි 

පශව. 25,000්  පම් යුද්ධපඹන් ියඹ ගිඹහ. 39,000ප  අ්ම ඳහ 

නළ ප වුණහ. මරහනහරඪ රු භන්ත්රීසුරභිව, ඔඵුරභහප  

පවෝදයඹහ්ම, භප  පවෝදයඹහ්ම, වඳුන්පන්ම ප 

741 742 



ඳහර්ලිපම්න්ුර 

භන්ත්රීසුරභහප  පවෝදයඹහ්ම, අජි්ම භන්ත්රීසුරභහප  

පවෝදයඹහ්ම, ජනහධිඳ පුරභහප  පවෝදයපඹ් ්ම, අිළ 

හප ්ම  දරුප් ්ම පම් යුද්ධඹ  බිලි වුපණ් නළවළ. නමු්ම 

විලහර ළඳ කිරීභ්  යරහ පම් යපට් ජනතහ ඵරහපඳොපයෝමුර 

වුණහ යුද්ධඹ අන් වුණහ  ඳසු වර්ධනඹ ඇ ප පයි කිඹරහ. 

විපලවපඹන්භ චීනඹ, ඉන්දිඹහ, භළපල්ිනඹහ, තහයිරන්තඹ හප  

ය ල් පම් දලඹ, පම් ලත ර්ඹ වඳුන්න්පන් ආිනඹහපේ ලත 

ර්ඹ ලපඹන්. මරහනහරඪ රු භන්ත්රීසුරභිව, සපවභ නම් අිළ 

ඵරහපඳොපයෝමුර වුු වර්ධනඹ පෝ? ඇ්මත ලපඹන්භ යුද්ධඹ 

අන් වුණහ  ඳසු ඹිත ඳදිවික කිරීභ ම්ඵන්ධපඹන් අිළ 

ආණ්ඩු  අපප් ප්රලවහ පම් අසථහපේදී රඵහ පදනහ. ඹිත ඳදිවික 

කිරීභ පවො  ශහ. ඒ අිළ නළවළ කිඹන්පන් නළවළ. ඒ හප භ 

යුද්ධඹ පවො  ශහ. ඒ අිළ නළවළ කිඹන්පන් නළවළ. නමු්ම 

ආර්ථිප  මුහපන් ස ිළිස්  ඳභණ්  විලහර මුදල් 

ප්රභහණඹ්  දණඹ  ර්  යන වි  අඳ    වපන ඉන්න 

ඵළවළ මරහනහරඪ රු භන්ත්රීසුරභිව. 

විපලවපඹන්භ පම් යපට් දුප්ඳ්ම ජනතහ ඉතහ අභහරුපන් 
ජී්ම පන්පන්. ඔවුන්  තභන්ප  රයිට් බිර, ුරය බිර පහ 
න්න විධිඹ්  නළවළ. තභන්ප  දරුන් ඳහල් ඹහ න්න 
විධිඹ්  නළවළ. ඔවුන් ළටුඳ ලපඹන් න්පන් රුිළඹල් 25,000් , 
නළ්මනම් රුිළඹල් 30,000්  හප  මුදර් . 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීසුරභිව, වම්ඵන්පතො  යහඹ්  ඉදි 
යරහ  පපඵනහ. වම්ඵන්පතො  යහඹ  නළේ සන්පන් නළවළ 
කිඹන ස අරුභ පුදුභ පදඹ්  පනොපයි. ඒ අඳ ිනඹලු පදනහභ 
ිළිතන්නහ පදඹ් .  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීසුරභිව, ඒ හප භ පම් න පො  
පනොපයොචිපචෝපල් තහඳ විදුලි ඵරහහයප  axle ස 
ම්ඵන්ධපඹන් ප්රලසනඹ්   පපඵනහ. පනොපයොචිපචෝපල් තහඳ විදුලි 
ඵරහහයඹ ඇුරශ  ඉවජිපන්රු භව්මරු ඹන්පන් නළවළ, ඒ 
පුපුයයි කිඹරහ. පභහපොට් 300්  ිවඳදන්න  පබුු 
පනොපයොචිපචෝපල් තහඳ විදුලි ඵරහහයපඹන් පම් න පො  
ිවඳදන්පන් පභහපොට් 150යි. ඉදිිස අනහතප දී 
පනොපයොචිපචෝපල් තහඳ විදුලි ඵරහහයඹ නළත චීනඹ  බහය පදයි 

කිඹරහ විලහර බඹ්  රවහපේ ජනතහ ුරශ  පපඵනහ, 
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීසුරභිව.  

ඒ විතය්  පනොපයි, භ්මතර ගුන් පතොටු පඳොශ ඵරන්න. අද 
න පො  භ්මතර  ගිටුල්රහ සන්න රුිළඹල් 4,900  ගුන් 
ඳවසුම් ඳඹනහ. මරහනහරඪ රු භන්ත්රීසුරභිව, භ්මතර  
ගිටුල්රහ සන්න intercity bus ස ්ම මී  ළඩි මුදර්  
පන්න ිනදු නහ.  

සඹහර් රවහ ගුන් භහභ ස අවුරුද්ද  රුිළඹල් බිලිඹන 

19 ඳහඩු්  රඵනහ. ඔ් පොභ සුර යරහ ඵළලුපෝම ඳහඩු 

රුිළඹල් බිලිඹන 50්  ඳභණ නහ. යජප  ආඹතනලින් 

ඳභණ්  ස අවුරුද්ද  රුිළඹල් බිලිඹන 125 හප  මුදර්  

දණඹ  ර්  නහ. මරහනහරඪ රු භන්ත්රීසුරභිව, උඩින් ඒ 

උදහවයණඹ විසඹ  පනොපදන අසථහපේදී ඒ දණඹ ඳවශ  රහ 

පන සනහ. මරහනහරඪ රු භන්ත්රීසුරභිව, පභය  ිවදවස යපු 

අපප් යණ විරුන් පනුපන්, අපප් යපට් දුප්ඳ්ම ජනතහ 

පනුපන්, ඉදිිස අනහතඹ පනුපන් පම් පද්ල් ශ් න්න 

කිඹරහයි අිළ ඉල්රහ ිනටින්පන්. ආිනඹහ දියුු න අසථහපේදී 

අපප් ය ්ම දියුු යන්න අඳ   කීභ්   පපඵනහ. 

විපලවපඹන්භ දිලිඳු ජනතහ පනුපන් ඒ යන්න ඕනෆ. 

ඳහර්ලිපම්න්ුරපේ ිනටින ඇභ පරු ඔ් පොභ දුප්ඳ්ම න්න ඕනෆඹ 

කිඹරහ අිළ කිඹන්පන් නළවළ. ය   ළඩ්  නළ ප ආපඹෝජන වහ 

විලහර පඳොලිඹ   ණඹ ළනීපභන් පර්  නළවළ, මරහනහරඪ 

රු භන්ත්රීසුරභිව. 7.2්  කිඹරහ කිඹන්පන් විලහර පඳොලී 

ප්ර පලතඹ් . පම් ණඹ පීපම්දී අඳ  අවුරුදු 10 grace period 

ස්   රළපඵන්පන් නළවළ. පම් ණඹ පන්න අඳ  රළ පඵන්පන් 

අවුරුදු 30 හරඹ් . ඒ හප භ පඳොලී අනුඳහතඹ ඉතහ අධියි. 

හභහනයාපඹන් ඵ ටුය ය ලින් ණඹ න්නහ නම්, LIBOR 

අනුඳහතඹ  ිනඹඹ  පද්  සුර පශෝම ිනඹඹ  2.5 පඳොලිඹ , 

ළඩිභ වුපණෝම ිනඹඹ  3 පඳොලිඹ  සවරන්තඹ, ඇපභිසහ, 

ජර්භිවඹ හප  ය ලින් අඳ  ණඹ න්න පුුවන්. සපවභ ණඹ 

න්පන් නළ ප පම් විධිඹ  චීනපඹන් ණඹ ්මතහභ ඉදිිස 

අනහතප දී අපප් ය  චීනඹ  උස නහ. අිළ ටුතනහ, චීනඹ 

කිඹන්පන් ඵ ටුය ය ්  පනොපයි,  අඳ  ටුතහදී ය ්  කිඹරහ. 

චීනප  ක්රිෂඹහදහභඹ ඵළලුපෝම යකුප්  හප  මුුව පරෝඹභ 

පරහ න්නහ ත්ම්මඹයි චීන ආණ්ඩු ිනටින්පන්. 

විපලවපඹන්භ චීන ආණ්ඩු ඔවුන්ප  ඵළවකු වධර්ඹ්ම 

යනහ. අිළ ණඹ න්පන් චීන ආණ්ඩුපන් පනොපයි, 

පඳෞද්ලි ඵළවකුලින්. මරහනහරඪ රු භන්ත්රීසුරභිව, පම් 

යපට් ස පුද්රපඹකු ිළ  ය    පපඵන ණඹ ප්රභහණඹ දළන  

රුිළඹල් ර්  වතයයි. විපලවපඹන්භ ආදහඹම් රඵහ න්න ඵළිස 

භ්මතර ගුන් පතොටු පඳොශ, ඒ හප භ වම්ඵන්පතො  යහඹ,  

පනොපයොචිපචෝපල් තහඳ විදුලි ඵරහහයඹ, සිසඹළ ක්රිෂට් 

්රීආඩහවනඹ ළිව පඹෝජනහ ක්ර භ ිවහ ඉදිිස අනහතප දී සඹ ළඩි 

නහ.  වම්ඵන්පතො  ක්රිෂට් ්රීආඩහවණඹ වහ ළඹ වූ මුදර 

රුිළඹල් බිලිඹන 5.8යි. මරහනහරඪ රු භන්ත්රීසුරභිව, පම් හප  

විලහර ආපඹෝජන ුරිතන් ඉදිිස අනහතප දී ය  විලහර 

ණඹඵයතහ  පඹොමු නහ.  

2008, 2009, 2010 හප  අවුරුදුර ආර්ථි ර්ධන පේඹ 
ිනඹඹ  7.8්  ඵ අිළ දළ් හ. යුද්ධඹ අන් වූ හනුපේදී සඹ 
ිනඹඹ  8 ද් හ ඉවශ ගිඹහ. මරහනහරඪ රු භන්ත්රීසුරභිව, 
වළඵළයි අද පන පො  පම් ආර්ථි ර්ධන පේඹ ිනඹඹ  6 
ද් හ ඳවශ  ඵළවළරහ  පපඵනහ. ඉදිිස අනහතප දී පම් ආර්ථි 
ර්ධන පේඹ මී ්ම ඩහ ඳවශ ඵසීවි කිඹන බඹ අඳ   පපඵනහ. 
වඳුන්පන්ම ප භන්ත්රීසුරභහ කිේහ, ඇභ පුරභහ පම්හ  ිළිතුරරු රඵහ 
පදයි කිඹරහ. භභ්ම ිළිතන්නහ,  අිවහර්ඹපඹන්භ සුරභහ ිළිතුරරු 
පදන්න ඕනෆ කිඹරහ. සුරභහ පම් රු බහ  ඉදිිසඳ්ම යන 
ඳන්ම පටුම්ඳ්ම ම්ඵන්ධපඹන් ඳළළ්මපන විහදරදී  බහ 
ළපේ රැඳී ිනීභ භභ වළභ පරහපේභ අඹ යනහ.   

විපලවපඹන්භ ඔඵුරභන්රහ කිඹන පම් ප ට්පේ ආඹතනඹ  
අයි ප හ ද, පම්ප්  පො සරුන් වුද, පම්ප්  ආපඹෝජනඹ 
කුභ් ද, පම්ප්   පපඵන ඵළවකු ගිුම් පභොනහද කිඹහ  
විිවවිදබහඹ්  ඇ ප ඔඵුරභන්රහ රුු ඉදිිසඳ්ම පශෝම 
අිවහර්ඹපඹන්භ අිළ කිඹන පද් ම්ඵන්ධපඹන් ඉදිිස අනහතප දී  
අඳ ්ම ඹභ්  දළන න්න වළකි පේවි.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීසුරභිව, භ  ත විනහඩි කීඹ්  
 පපඵනහද? 

 
මරහනහරඪ භන්ත්රීසුරභහ 
(மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ත විනහඩි වතයයි. 

 
රු සුජී පවනිනවව භවතහ 
(ரண்தைறகு சுஜல பெணெறங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීසුරභිව, විපලවපඹන්භ ආපඹෝජන ව 

අඳනඹන ළන ථහ යද්දි භභ  ත්ම ලිිළඹ  ඔඵුරභහප  

අධහනඹ පඹොමු යනහ.  සභ  ලිිළප   titled  ස “Export 

strategy: Time to re-think and re-focus”  ඹන්නයි.  භභ සභ 

ලිිළඹ   බහත* යනහ.  

743 744 

[රු  සුජී පවනිනවව  භවතහ] 

————————— 
*  පුසතහරප  තඵහ ඇත. 
*  தணறமனத்றல் மக்கப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 
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It states, I quote: 

"The keynote was delivered by Australian National University 
Professor of Economics Dr. Premachandra Athukorala, who stressed 

on the need for Sri Lanka to improve its productivity and its basket 

of exports." 

ඇභ පුරභිව, පප්රවභචන්ද්ර( අුරපෝයශ භළ පුරභහ  රවහපේ 

අඳනඹන ම්ඵන්ධපඹන් අදවස ඉදිිසඳ්ම යරහ  පපඵනහ. 

ඔඵුරභහ  භභ පම් ලිිළඹ පඹොමු යනහ. පභටු වන් න 

ළද්ම රුු කීඳඹ්  ඳභණ්  භභ ඉදිිසඳ්ම යන්නම්. 

It further states, I quote: 

“He added: „There has been a precipitous fall in Sri Lanka‟s share in 

exports from developing countries and the country has failed to 

share in the great transformation of  world trade - the dramatic shift 
in manufacturing exports from developed to developing countries. 

So, Sri Lanka‟s export problem is fundamentally home grown,......"  

පම් යපට් ප්රලසනඹ් . පරෝප  ප්රලසනඹ්  පනොන ඵ  

පභටු වන් යරහ  පපඵනහ ඇභ පුරභිව. He further states, I 

quote: 

" '...we shouldn't be blaming the markets.'  

පම් ලිඹවිල්පල් තදුය ්ම පභපව වන් පනහ.  I quote:  

"There has been deterioration in the country's investment climate as 

well, he observed. On the topic of labour, Athukorala pointed out 

that the country's unemployment is a misguided indicator as the 
Government has become the major employment generator and there 

has also been a rapid increase in overseas employment. 

When you take these figures and adjust the unemployment rate, it is 
very high. Sending your people to work in other countries is a 

reflection of a failed state. We are heading towards the situation of 

the Philippines where no one has trust in the Government,'  ......" 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීසුරභිව, ඒ හප භ අඳනඹනඹ ළඩි 

ය න්න සුරභහ අදවස පද්  ඉදිිසඳ්ම යරහ  පපඵනහ. භභ 

පම් ඇභ පුරභහ  පඹොමු යනහ. According to him, Sri 

Lanka has two options. The first option is, the document 

states, I quote: 

"As per the East Asian experience, Sri Lanka can try and fit into 
global production sharing within vertically integrated global 

industries, mostly in machinery and transport equipment." 

විපලවපඹන්භ ඹන්පත්රුෝඳයණ ව ප්රහවන ඹන්ත්රු 

ම්ඵන්ධපඹන් අිළ අධහනඹ පඹොමු පශෝම රු ඇභ පුරභිව, 

අද පන පො  -ආර්ථිඹ ම්ඵන්ධපඹන් න ළද්ම ඇභ පරු 

පදපදපන්  අද පභතළන ඉන්නහ- රවහපේ three-wheeler ස්  

වදන්පන් නළවළ; අද රවහපේ පභෝ ර් යිරඹ්  වදන්පන් 

නළවළ; අද රවහපේ push bicycle ස්  වදන්පන් නළවළ; අද 

රවහපේ පඵෝට්ටු්  වදන්පන් නළවළ; අඩුභ ණපන් අද රවහපේ 

අ්ම ට්රැළ්  යඹ්  වදන්පන් නළවළ. 

 
රු ඵළිනල් පයෝවණ යහජඳෂඅ භවතහ (ආර්ථි වර්ධන 
අභහතයාුරභහ) 
(ரண்தைறகு ததஸில் பரய ரஜதக்ஷ - ததரதபரர 

அதறறதத்ற அமச்ெர்) 

(The Hon. Basil Rohana Rajapaksa - Minister of Economic 

Development) 

වදන තළන  ඔඵුරභහ ස් පන ඹන්න ද? 

රු සුජී පවනිනවව භවතහ 
(ரண்தைறகு சுஜல பெணெறங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

අිවහර්ඹපඹන්භ ස් පන ඹන්න. ගිටුන් අඳ  පඳන්න්න. 

ඇභ පුරභිව, ඒහ වදන තළන  ඹනහ  ඩහ ඒහ ඳහපර් ඹන්න 

සඳහ ඹළ. අිළ හවන වදරහ අඳනඹනඹ යන්පන් නළවළ පන්. ඒ 

හවන ඳහපර් ඹනහ අඳ  පඳන්න්න. විපලවපඹන්භ ඒ කිඹන 

හවන රවහපේ ඳහයල්ර ඹනහ  නම් අිළ න්පතෝ පනහ. 

ඔඵුරභහ කිඹන විධිඹ  අපප් රවහපේ වදන three-wheelers 

"Made in Sri Lanka" කිඹරහ වන් යරහ අපප් ඳහයල්ර 

ඹනහ නම්, ඒ හප භ පභෝ ර් යිල් ඹනහ නම් "Made in Sri 

Lanka" කිඹරහ වන් යරහ අිළ න්පතෝ පනහ. භභ ඒ 

දළනපන ටුටිප  නළවළ ඇභ පුරභිව. පඵොපවොභ සුර පයි. 

ඔඵුරභන්රහ  පුුවන් නම් අඳ  ඒහ පඳන්න්න. අන්න 

සතපො  ඔඵුරභන්රහ ඹම් කිින ළඩ්  යරහ  පපඵනහ කිඹරහ 

අඳ  පඳපන්වි. රවහපේ three-wheeler ස්  වදනහ නම්, 

රවහපේ පභෝ ර් පඵෝට්ටු්  වදනහ නම්, රවහපේ සන්ජින් 

වදනහ නම් අිළ න්පතෝ පනහ. අිවහර්ඹපඹන්භ ඒහ අඳ  

යන්න පුුවන් පද්ල් මරහනහරඪ රු භන්ත්රීසුරභිව. 

 
රු ඵළිනල් පයෝවණ යහජඳෂඅ භවතහ  
(ரண்தைறகு ததஸில் பரய ரஜதக்ஷ) 

(The Hon. Basil Rohana Rajapaksa) 

අිළ නහවි වමුදහ  US Dollars ියලිඹන 65 මුදර  

ප න්ඩර් ස්  ්මතහ. 

 
රු සුජී පවනිනවව භවතහ 
(ரண்தைறகு சுஜல பெணெறங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

පඵොපවොභ පවොයි රු ඇභ පුරභිව. ඔඵුරභහ කිඹන විධිඹ  

අිළ ඉදිිස අනහතප දී ඵරහපඳොපයෝමුර පනහ,- 

 
රු ඵළිනල් පයෝවණ යහජඳෂඅ භවතහ  
(ரண்தைறகு ததஸில் பரய ரஜதக்ஷ) 

(The Hon. Basil Rohana Rajapaksa) 

අිළ ඉන්දිඹහ  ඹනහ. 

 
රු සුජී පවනිනවව භවතහ 
(ரண்தைறகு சுஜல பெணெறங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

නළවළ, ඉන්දිඹහ  ගිඹ ඒහ අඳ  පවොඹන්න ඵළවළ. රවහපේ 

ඹන්න පුුවන් හවන, නළ්මනම් අඩුභ ණපන් ටුයභනඹ්  විස 

වදරහ අඳ  පඳන්නුපෝම අිළ අඹ යනහ. පභොද, අඳ  

පප්පනන්න  පපඵන පදඹ්  පන්න ඕනෆ. රවහපේ පප්පනන්න 

ඳහවිචිික යන්න පුුවන් පදඹ්  පන්න ඕනෆ. විපලවපඹන්භ 

push bicycle ස්  පවෝ වදන්න. ඉන්දිඹහ  ඹන්න 

ඉසපල්රහ රවහපේ push bicycle ස්  පවෝ වදන්න කිඹහ අඳ 

කිඹනහ. ස් ්ම ජහ ප ඳ් ප  ටු පු ද්  ඇභ පයපඹ්  

තභයි ආපඹෝජන භණ්ඩරඹ ම්ඵන්ධපඹන් ඉන්පන්. අපප් 

ඇභ පුරභහ  අඳ කිඹනහ, ඔඵුරභන්රහ  push bicycle ස් , 

සපවභ නළ්මනම් three-wheeler ස් , සපවභ්ම නළ්මනම් 

පභෝ ර් ඵයිිනල් ස්  පම් අවුරුද්ද, අවුරුදු පද ුරශ වදන්න 

පුුවන් වුපණෝම ආර්ථිප  ඉදිිස අනහතඹ පනුපන් 

ඔඵුරභන්රහ ඹභ්  යරහ  පපඵනහ කිඹහ අඳ  ටුතන්න පුුවන් 

කිඹහ. 

රු ඇභ පුරභිව, විපලවපඹන්භ ඔඵුරභන්රහ ඵරහපඳොපයෝමුර 

න වර්ධනඹ ඔඵුරභන්රහ ඵරහපඳොපයෝමුර න ආහයපඹන් 

ිනද්ධ පන්පන් නළවළ. විපලවපඹන්භ වම්ඵන්පතො  යහඹ  ඹ  

745 746 



ඳහර්ලිපම්න්ුර 

ශ මුදල් ප්රභහණඹ අඳ  දහ්ම න්න ඵළවළ. ඒ වහ 

ඇපභිසහනු පඩොරර් ියලිඹන 1,300්  ළඹ ශහ. ඒ හප භ 

භ්මතර ගුන් පතොටු පඳොශ වහ ඇපභිසහනු පඩොරර් ියලිඹන 

300්  ළඹ ශහ. පම් හප  මුදල් ම්බහයඹ්  ඹ  ශහ , අිළ 

ඵරහපඳොපයෝමුර වුු වර්ධනඹ අද ඇ ප පරහ නළවළ 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීසුරභිව. 

විපලවපඹන්භ ියලිඹනඹ  ඩහ විපද්ශීඹ වචහය ිළිස්  

අිළ ඵරහපඳොපයෝමුර වුණහ. අඩුභ ණපන් ියලිඹන සවභහය 

වචහය ිළිස්  පම් ය   සයි කිඹරහ අිළ ඵරහපඳොපයෝමුර වුණහ. 

වළඵළයි, අද ඒ විධිප  වචහය යින් ප්රභහණඹ්  පම් ය   ඇවිල්රහ 

නළවළ මරහනහරඪ රු භන්ත්රීසුරභිව.  

රු ඇභ පුරභිව, විපලවපඹන්භ අඳනඹනඹ, ආනඹනඹ 

ම්ඵන්ධපඹන් න ඳයතයඹ  භභ ඔඵුරභහ  ඉදිිසඳ්ම යනහ. 

භභ ඒ ඔඵුරභහප  අධහනඹ  පඹොමු යනහ. ඔඵුරභන්රහ 

කිඹනහ නම් ඉන්දිඹහ ්ම අඳනඹනඹ යනහ කිඹරහ, සපවභ 

නම් පම් ද්මත පනස පන්න ඕනෆ; පම් ද්මත ළයදි පන්න 

ඕනෆ. විපලවපඹන්භ අඳනඹන ව ආනඹනර  පපඵන පන 

පම් ද්මතර වන් පනහ. රු ඇභ පුරභිව, භභ සඹ 

ඔඵුරභහප  අධහනඹ ්ම පඹොමු යනහ. 

 
 
මරහනහරඪ භන්ත්රීසුරභහ 
(மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

රු භන්ත්රීසුරභහ, ඔඵුරභහ  ථහ යන්න ත විනහඩිඹ 

හරඹ්  ඳභණයි  පපඵන්පන්. 

 
රු සුජී පවනිනවව භවතහ 
(ரண்தைறகு சுஜல பெணெறங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

රු ඇභ පුරභිව, භහ ශඟ  පපඵන "Sri Lanka's Export 

Revenue reducing" ඹන ිනයස තරඹ දයන ලිඹවිල්පල් පභපව 

වන් පනහ: “According to the Central Bank of Sri 

Lanka‟s External Sector Performance Report for 2012 issued 

Tuesday, the country‟s export earnings reduced by 7.4 per 

cent in 2012.” 

අිළ දන්නහ, පම් ඉන්දිඹහ විලහර ආර්ථි අහධඹ  ඹන 

අසථහ්  ඵ රු ඇභ පුරභිව. ඉදිිස අනහතප දී පම් 

රවහ  ඵරඳහන්න පුුවන්. සන අවුරුද්ද විතය පන පො  

ඵරඳහන්න පුුවන්, දළන්භ ඵරඳහන්පන් නළවළ. පභඹ ඉන්දිඹහපේ 

රුිළඹර ඉතහ අධි පර ඳවත ළප න අසථහ් . ඒ හප භ 

ඇපභිසහනු පඩොරයඹ ඉවශ ඹන අසථහ් . ඇපභිසහපේ 

ආර්ථිඹ ල්  පභ්ම පරහ  පපඵනහ. ඉ පන්, ඉදිිස අනහතප දී 

පම් අඳ ්ම ඵරඳහනහ. විපලවපඹන්භ අපප් රුිළඹර 

ඇපභිසහනු පඩොරයඹ්ම ස්  ළඳුහභ විලහර පර අඹ අඩු 

ීභ්  ිනද්ධ පරහ  පපඵනහ. දළන් ඇපභිසහනු පඩොරයඹ රුිළඹල් 

135යි. ඒ 140 පන්න පුුවන්. දළන් අිළ ඉදිිසඳ්ම ශ ද්මත 

අනු රවහ  මී  ළඩිඹ අහිනදහඹ පර ඵරඳහන්න පුුවන්. 

ඇපභිසහනු ආර්ථිඹ ල්  පභ්ම ීභ්ම, යුපයෝපීඹ ය ර 

ආර්ථිඹ ල්  පභ්ම ීභ්ම, විපලවපඹන්භ ඉන්දිඹහ ඇද ළීභ්ම 

ුරශ ඔඵුරභන්රහ විස ආහයපඹන් ක්රිෂඹහ පනොපශෝම ඉදිිස 

අනහතප දී රවහ විලහර ආර්ථි අහධඹ  බිලි පන්න 

පුුවන්. ඒ ම්ඵන්ධපඹන් ඔඵුරභන්රහප  අධහනඹ පඹොමු 

යනහ. පඵොපවොභ සුර පයි. 

[3.39 p.m.] 
 
රු අල්වහජ් ඒ.සචි.සම්. අසර් භවතහ 
(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

Bismillahir Rahmanir Raheem. 

Hon. Presiding Member, I take great pleasure in 

saying a few words on the Regulations and Order placed 

before the House by the Hon. (Dr.) Sarath Amunugama: 

the Regulations under the Imports and Exports (Control) 

Act, No. 1 of 1969 and the Order under the Strategic 

Development Projects Act, No. 14 of 2008. Those 

Regulations and Order envisage a great transformation in 

the economy of this country.  

The Statement of Legal Effect on the Order under the 

Strategic Development Projects Act states, I quote: 

“Under the Strategic Development Projects Act, No. 14 of 2008 as 

amended, the Board of Investment of Sri Lanka which is 
established by the Board of Investment of Sri Lanka Law No. 04 of 

1978 as amended, has identified a project for development, 

operation and management of a special zone for heavy industries in 
Sampur Area and inter-alia sourcing and establishing other Board 

of Investment of Sri Lanka approved projects of which the 

envisaged investment of United States Dollars Four Thousand 
Million (US$ 4,000 Mn.) through its own investment and/or 

procure the investment by prospective investors and do the 

necessary physical and social infrastructure including education and 
health facilities, modern settlement with leisure and recreation 

facilities, constructed deep water jetty and stock pile yard and other 

facilities such as internal roads, provision of power requirements, 
water supply, sewerage and water treatments conducive to attach 

and facilitate investment by the investors within the Heavy 

Industrial Zone at Sampur situated within the administrative District 
of Trincomalee in the Eastern Province, as a Strategic Development 

project in consultation with the relevant line Ministries.” 

Sir, after the rapid development introduced under the 

“Nagenahira Udanaya” and “Uthuru Wasanthaya”, this is 

most significant. This paves the way for multifarious 

forms of development even in a place where the Tigers 

reigned supreme - a place called Sampur. When you think 

of Sampur, on the other side is Mavil Aru. We shudder to 

think about Mavil Aru. We know what happened there. It 

is the water that the people there asked for; they asked to 

solve that problem. Thirty five thousand acres of paddy 

were not allowed to be harvested. Not a mammoty was 

laid on that muddy ground or the paddy fields. It was an 

area of terror controlled by the Tigers for years and years 

- for 30 years. That place was redeemed by our heroic 

soldiers.  

Today, I am very happy to mention in this House that 

the person who was directly involved in the battle there - 

Major General Nanda Mallawaarachchi has been 

appointed as the first Secretary to the Ministry of Law 

and Order by His Excellency the President. Major 

General Nanda Mallawaarachchi is a man who had seen 

the worst times; he is a person who had seen the ravages 

of war. He is a great gentleman who can hold the scales 

even. Therefore, we are very happy that Major General 

747 748 



2013  ළප්තළම්ඵර්   03  

Mallawaarachchi has been given the onerous task of 

maintaining law and order in this country and the people 

have grown in them a great sense of confidence that he 

will do justice to the people. It is to the credit, the far-

sightedness and the wisdom of His Excellency the 

President that Major General Mallawaarachchi was 

chosen for that post after spending about six long years in 

Indonesia as our country‟s Ambassador, where he earned 

a very good name whence he brought large benefits to our 

country.  

Then, coming back to the subject, Sir, what is the 

rationale for declaring the project as a Strategic 

Development Project.  

I further quote the Statement of Legal Effect: 

“This project is to set up a Heavy Industrial Zone in 

Sampur, Trincomalee and will consist of three phases with an 

investment of US$ 4000 Mn and it will be undertaken in the 

following manner: 

Phase I: Construction of a Deep Water Jetty and Stock Pile Yard. 

US$700 Mn will be invested within a period of three (03) years by 

SLGIPL in this Phase. 

Phase II: Development of infrastructure facilities in the Zone with 

internal roads, provision of power requirement, sewerage and water 
requirement etc. and establishment of Iron Ore Pellet Plant and 

Coke Production Plant for export. US$ 1,300 Mn will be invested 

within a period of Two (02) years by SLGIPL in this Phase.  

Phase III: Establishment of heavy industries within the Zone such as 

ship building…” 

We know that Busan in South Korea is famous for 

ship building and such an industry is to be brought into 

our country to make “ආලසචර්ඹ්ම රවහ් ” in the future.  

“..and repair facility, plan and machinery manufacturing, automotive 

assembly plant, smaller support industries etc. US$ 2,000 Mn will 

be invested within a period of Two (02) years by the prospective 

investors in this phase.” 

So, investors are coming. They have built up 

confidence over the years on the economic and political 

stability of Sri Lanka under the dynamic leadership of His 

Excellency Mahinda Rajapaksa. The Statement of Legal 

Effect further states, I quote: 

“The provision of essential economic infrastructure in a dedicated 

special infrastructure Zone will underpin the future development of 
the North Eastern Province. A Special Industry Zone will diversify 

the economic base of Sri Lanka through the attraction of new high 

value industries with further opportunities for the development of 
light industries and support services.” 

Now, the North and the East is to be further 

developed. You will be amazed to know that even foreign 

loans,  large amounts of money, were diverted for the 

development of the Northern Province than to the other 

areas. In this scenario, I am more than surprised to find 

that the chief ministerial candidate for the Northern 

Province, Justice C. V.Vigneswaran says that 

developments are being made, roads are being opened 

and railway lines are being laid to enable the Sinhalese to 

go to the North. Do you not think it is a very silly 

statement for an ex-judge to make? He also says that the 

roads are built and developed for the Sinhalese army to 

go to the North. Even a baby would tell you that there are 

so many ways that the army and the public can go there. 

They can go there by air; they can go there by sea. 

Sir, his statement shows that he has fallen from the 

sublime to the ridiculous. Can the diaspora or others who 

are helping him to become the Chief Minister through the 

backdoor, condone this? Our people and the Tamil people 

are also laughing about it. "To send the Sinhalese people 

to the North", what a racialist statement! And it had been 

said in a public meeting. Therefore, Sir, a judge also              

can falter, if he is not in the Bench. That is                             

what is  happening  to   Mr. Vigneswaran. "ரமணக்கும் 

அடி ெதக்கும்" ன்த றறல் எத  ததரற உண்டு. இந் 

றக்கறபணஸ்ன் ன்ந ரமணறன் அடி ெதக்கறறட்டது; 

கரல் தொநறந்துறட்டது. இப்ததரளது TNA கட்ெறமச் 

ெரர்ந்ர்கள் அந் கரல் தொநறந் ரமணறன் ரலில்ரன்           

தரங்கபண்டி     றர்ப்தந்த்துக்கு       ஆபரகறத்ள்பரர்கள்.  

That is why I say your place is not there, Mr. 

Vigneswaran. You are honoured and respected by all of 

us as a good judge, as an academic, one who even 

mesmerized the crowds at Kamban Vizha held at 

Ramakrishna Mission and Colombo Tamil Sangam in 

Wellawatta. To what an abysmal depth he has fallen into! 

This is not your job. The popular cry, the popular demand 

was for the Hon. Mavai S. Senathirajah. We are not 

agreeing with his politics, but he is a man with the 

people. He is working at grass-roots level.  Even the 

Tamils across the Palk Strait are asking whether Mr. 

Vigneswaran knows the geography of the Jaffna 

Peninsula. Has he visited Kilinochchi, Mullaitivu, 

Vavuniya and Mannar Districts? 

Now, Sir, the title of this article is most remarkable: 

"Eighty-five per cent of the loans spent on developing the 

North" Who says this? It is our able, most hardworking 

and forward-looking Minister, the Hon. Basil Rajapksa. I  

quote from the "Harimaga" newspaper of 30th May, 

2013: 

"Economic Development Minister Basil Rajapaksa said on Tuesday 

that the government was committed to bringing peace and 

prosperity to all Sri Lankans and stressed that 85 percent of foreign 
loans to the country was spent on developing the North and 

resettling the people displaced by the war." 

Does the Hon. R. Sampanthan know this? Does he 

recognize this? Does Mr. C.V. Vigneswaran know this? 

Does he want this development or does he not? Let him 

tell that to the Tamil people, the common people, the 

suffering people of the North. Children from the North 

are coming down to Colombo. They are playing cricket 
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with boys of the Ananda College and Nalanda College 

who do not know a single word of Tamil. Also, the boys 

of the Ananda College, Nalanda College and Zahira 

College are travelling to the North. That is the scenerio 

today. We have full confidence in the youth of the North. 

The country has no confidence in the present decaying 

leadership of the TNA.  

 

The article further states: 

"Minister Rajapaksa was addressing the large crowd which attended 
the opening of the first stage of the 106 km Medawachchiya - 

Thalaimannar railway line at the Madhu Road railway station. With 

the completion of the first stage of 43km of railway track trains now 
can reach Madhu from Medawachchiya." 

Who destroyed this passenger transport line in the 

North? Who deprived the passenger transport to the 

Northern people? Is it not the Tigers, Mr. C.V. 

Vigneswaran? Can you restore the railway lines? 

Therefore, I  say that even at this late hour, you must 

withdraw from contesting. This is a serious appeal that I 

am making in this House. It would safeguard your self-

respect and maintain your former honour and dignity 

because you do not know politics and you can never do 

politics. You are there to satisfy the diaspora. What is this 

diaspora? There is no diaspora now. People can come 

home freely; they are coming. When we travel in the  

States, the Tamil people who went away due July riots  

told us this.         

தொன்ணரள் ஜணரறதற பஜ.ஆர்.ஜர்ண அர்களுமட 

ஆட்ெறக்கரனத்றல், 1983ஆம் ஆண்டு கதப்தை தமன ரட்கபறல் 

இந் ரட்மடறட்டு தபறபநற பற்கத்ம ரடுகளுக்குச் 

தென்ந றழ் க்கள், "அஸ்ர் ர, ங்களுமட தக்கள், 

பதன், பதத்றரதடன் ரங்கள் லண்டும் ரழ்ப்தரத்துக்கு 

 றதம்தைகறபநரம்;  அங்கு ங்களுமட வீடுகள் குண்டு 

துமபக்கப்தட்ட றமனறல் இப்ததரளதும் இதக்கறன்நண; 

லங்கள் ங்களுமட வீடுகமபப் தரதுகரத்துத் ரதங்கள்;  

ங்களுமட தறள்மபகள் கதத்க் தகரளம்தரன் ரம்தத் 

மபர தணங்கறங்கு, எடில் ஆகறற்மநபர கரர 

ர்கள். தணரட்டு ன்நரல் ன்ணதன்த அர்களுக்குத் 

தரறரது." ன்த  ன்ணறடம்   அரக்குமநரகக்  பகட்டுக் 

தகரண்டிதக்கறன்நரர்கள்.  இதுரன் இன்மந  international 

குல். 

This is the cry of our dear Tamils and I tell them from 

this House, "Please do come". You will be 

accommodated.  This is a country of great hospitality. 

This is the country of which the leader is His Excellency 

Mahinda Rajapaksa; he loves people, he loves children.  

He is a person with a humane outlook. Therefore, we 

must wake them up now. What is there today is not a 

diaspora. It is  “dias poraya”. පඳොයඹ්  ඹනහ. ඒ තභයි, 

'ඩඹස පඳොයඹ'. "Diaspora" කිඹරහ ස්  නළවළ දළන්. ඒ 
පඳොයපඹනු්ම ඒ අඹ අන්ත ඳයහජඹ  ඳ්ම න ඵ භහ පම් රු  
බහපේදී කිඹන්න  ළභළ පයි.  

It further states, I quote: 

"Reconstruction of the line began on March 27, 2011 after LTTE 

terrorism caused the train service to  stop in 1991."  

This is the story. Let the “dias poraya” know it. It is 

the international “dias poraya” - පඳොයඹ්  පම්; අයරඹ්  

පම්. 

This goes on to state, I quote: 

“The second stage of 63 km will be completed within the next four 

months and is scheduled to be opened on September 23. (The 
British colonial government introduced railways to Sri Lanka in 

1867).”  

That is a bit of the history that I was quoting.  
 
මරහනහරඪ භන්ත්රීසුරභහ 
(மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

Hon. Member, you have one more minute.  
 
රු අල්වහජ් ඒ.සචි.සම්. අසර් භවතහ 
(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

No, Sir. I will be taking the time allotted to the Hon. 

Felix Perera. 
 
මරහනහරඪ භන්ත්රීසුරභහ 
(மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

Okay. 
 
රු අල්වහජ් ඒ.සචි.සම්. අසර් භවතහ 
(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

Thank you..  

It further states, I quote: 

“Following the reconstruction of the line up to Madhu, the first train 

left Anuradhapura at 9.48 a.m. on May 14 and reached the Madhu 

Road station at 10.48 a.m. via Medawachchiya, passing the 
Periyakulam and Wedtikulam stations. Throughout the journey, the 

Maha Sangha chanted Seth Pirith while Hindu, Catholic and Islamic 

religious dignitaries gave their blessings.” 

They have been blessed by all the religious leaders. It 

is because our President loves the people of the North and   

the Minister of Economic Development also loves the 

people of the North that such a large amount of money 

has been spent. It is not a joke. Let the international “dias 

poraya” know this.  

It states further, I quote: 

“Joining Minister Basil Rajapaksa on the train ride were Transport 

Minister Kumara Welgama,.."  

The name “Welgama” would go into history as a 

remarkable Minister of Transport who re-established the 

railway line built by the Britishers. So, he is only re-

751 752 

[රු  අල්වහජ් ඒ.සචි.සම්. අසර්  භවතහ] 



2013  ළප්තළම්ඵර්   03  

enacting a historic scenario. The Britishers built the 

railways; the Tamil Tigers destroyed it, but the Hon. 

Kumara Welgama is rebuilding it.  He is really a 

kumaraya,  a raja. That is the new story of the North.  

Then, who else was there? The then Indian High 

Commissioner in Sri Lanka, Shri Ashok K. Kantha and 

the General Manager of Sri Lanka Railways, Mr. B.A. 

Ariyaratne were there. Mr. B.A. Ariyaratne is doing a 

very good job as the General Manager of Sri Lanka 

Railways. We are going to see a new world, a new Sri 

Lanka. The blind are not the people who cannot see but 

those who refuse to see. That is what is happening to the 

Opposition today.  

The report further states, I quote: 

“People standing on either side of the railway line cheered as the 
train passed by. Thousands of Catholics who wish to attend this 

year‟s Madhu festival can now travel by train to Madhu unlike in 

the past when pilgrims had to seek the LTTE‟s permission to visit 
the Madhu shrine.” 

The LTTE wanted the Muslims to take permission 

when they come to Colombo passing  the Manampitiya 

Bridge. Now, they are relieved and freed from all those 

impediments by our Government. It further states, I 

quote: 

“Minister Rajapaksa further said re-opening this railway line after 

23 years was a historic occasion. He recalled the LTTE domination 

of the area during the farcical ceasefire period until the President 
defeated Tiger terrorism and paved the way for peace and 

prosperity, although some people are trying to ignore the past. He 

expressed confidence that the new railway line would help 
strengthen economic, social and cultural ties between the people of 

the South and North.” 

The agriculture is thriving in the North. Onions and 

bananas - as big as the stump of a banana tree - are all 

coming to Colombo. They are getting the wealth from 

down South. It is now like the era that we saw economic 

development in the past.  

It further states, I quote: 

“He added that the Government succeeded in resettling 300,000 

people who were in refugee camps in the North.” 

I want to ask now whether the Human Rights High 

Commissioner for United Nations, Mrs. Navanethem 

Pillay visited this area. She should have visited. I will 

come to that later.  It further states, I quote: 

“He emphasized the need for every one to work as one for the 
development of the North. The Minister further said that 

government was not working with elections in mind.” 

There was no election at that time. Nobody was 

talking about it; nobody was asking for an election and 

now the election is going to be held. The mere fact that 

Navaneethem Pillay was allowed to come to Sri Lanka 

and that she visited the North and the East and 

everywhere without any constraint and also the very fact 

that the President has declared an election for the 

Northern Provincial Council is a great victory for 

democracy in this Island. Come on! Let us now play the 

game fairly and squarely. Let us see who wins. Do not 

take this election easy, Mr. Vigneswaran, the chief 

ministerial candidate of the TNA. I know for certain that 

you will taste the bitter pills  because there are                  

Tamil      widows    whom     you    have   not   cared   

for.  

றமகள் 19 பதர் என்தபெர்ந்து றக்கறபணஸ்ன் 

அர்களுக்கு றரகப் பதரட்டிறடுகறன்நரர்கள். தைற ரர் 

இக்கம் என்த அங்பக உதரகறறதக்கறன்நது. ன்? றழ் 

கட்ெறகள்லது, றக்கறபணஸ்ன்லது அர்களுக்கு ம்தறக்மக 

இல்மன! இந் அெரங்கம் தெய்கறன்ந ல்ன டடிக்மககள் - 

அதறறதத்றகள் லதுரன் அர்களுக்கு ம்தறக்மக 

இதக்கறன்நது.   

What does Batticaloa and Trincomalee Diocese 

Bishop who chants blessings say at the ceremonial 

opening of the new church in Vakarai? Sir, it is a 

wonderful speech that he made.  The front page report of 

the "Daily News" of  3rd September, 2013 states, I quote: 

"Trinco Bishop: President a bridge builder, fair by all 

You have brought all communities together. Army doing wonderful 
work in this region."  

The front page of “Thinakaran” and  “Dinamina” and 

not to be outdone, "Virakesari" and "Thinakkural" have 

also reported what the Bishop said. The "Thinakkural"  of 

3rd September, 2013 states, I quote: 

“ரட்மடக் கட்டிதளப்த க்கறப்தடுரத ஜணரறதற 

அமப்தை”  

ெரரணம், ெகரழ்வு, ல்லிக்கம் என்ததட்டு 

ரழ்ற்கு அெறம் ன்த ஜணரறதற கூநறத்ள்பரகவும் 

அறல் தரறறக்கப்தட்டுள்பது. இது அந்ப் தத்றரறமகறல் 

தகரட்மட ளத்துக்கபறல் ளப்தட்ட lead story. ஆகப, 

இப்ததரளது அர்கள்கூட உண்மம உர்ந்து றழ் க்க 

மபச் ெரறரண தொமநறல் றடத் தொன்ந்றதக் 

கறன்நரர்கள்.  

“கறக்கு க்கள் துன்த துங்கமப அததறக்க இணறபல் 

அதறபரம்; அமணதம் என்நறமந்து ரட்மடக் 

கட்டிதளப்தைபரம்" - ரகமறல் ஜணரறதற யறந் 

அமப்தை"  

ன்த 'வீபகெரற' கூதகறன்நது.  

“ெகன ெதோகங்கமபத்ம் என்நறமப்தற்கு ஜணரறதற 

யறந் தரனம் அமக்கறன்நரர்"  

ன்த ட்டு. மநரட்ட ஆர் கனரறற பஜரெப் 

ததரன்மணர  அர்கள் கூநறத்ள்பரகவும் அந்ப் தத்றரறமக 

றல் தரறறக்கப்தட்டுள்பது. அபபதரன்தரன் 'றணகன்' 

ஆெறரறர் அர்கள் தொற் தக்கத்றபன தகரட்மட ளத்துக் 

கபறல் தெய்ற தபறறட்டிதக்கறன்நரர். ஆகப, இற்மந 

ல்னரம் தரர்க்கும்ததரளது ன்ண அதமரண எத றமன 

ற்தட்டிதக்கறன்நது. தரதங்கள்!  
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“ெகன ெதோகங்கமபத்ம் என்நறமக்க ஜணரறதற ெறநந் 

தரனரகத் றகழ்கறன்நரர்”  

“சுணரறரல் அறந் பததுதரணர் ஆனத்மப் தைண 

மக்க அெரங்கப உறது”  

இம ரங்கள் தெரல்னறல்மன. ட்டு. மநரட்ட 

ஆர் அர்கள் கூதகறன்நரர்.  

"ரகம க்கள் ெரர்தறல் தமட வீர்களுக்கு ன்நற தரறறப்தை"  

ன்தம் அந்ச் தெய்றறல் தரறறக்கப்தட்டுள்பது. 

இவ்ரதநல்னரம் 'றணகன்' தத்றரறமகறன் தொற்தக்கத்றல் 

தகரட்மட ளத்துக்கபறல் ளப்தட்டுள்பது. டஸ் 

பதரரக்கள் அற்மந ரெறக்க பண்டும். றக்கறபணஸ்ன் 

அர்களும்  றழ்ப் தத்றரறமககபறல்  தகரட்மட ளத்துக் 

கபறல் இதப்தற்மநக் கண்மத் றநந்து ரெறத்துப் தரர்க்க 

பண்டும்.   

It is very interesting, Sir, to listen to Bishop Ponniah. I 

again quote the “Daily News” of 3rd September, 2013: 

“ He appreciates what President Mahinda Rajapaksa is doing for the 

country to make it into one nation, one people and one family, 

Batticaloa and Trincomalee Diocese Bishop Most Rev. Joseph 
Ponniah said, as the spiritual leader of the Eastern Province. „You 

treat everyone as equals. You want everyone to be united as one 

people and live in peace and harmony.‟ ” 

Come on Bishop!  

He further states, I quote: 

“ „We wish and pray that your dreams be realised and we assure you 

our full support and cooperation.‟ ” 

This is the voice of the intelligentsia of the North - the 

people who have wisdom in them. Again I quote: 

“   „I see you are as a bridge builder. It is not only that you have 
made easy travel from one place to another, but also you have 

brought all the communities together irrespective of their language, 

religion and ethnicity,‟ he said. 

     „ I urge you to take the spiritual guidance and support of those 

around you so that you can liberate this country from all bondages 

where all can live in freedom as brothers and sisters,‟”  

How nice, how fine, how refreshing! This is what the 

Trincomalee Diocese Bishop said at the ceremonial 

opening of the new church, which was destroyed by the 

tsunami.  

We also went to Vakarai. When we went to Vakarai 

for the first time with His Excellency the President after 

winning the war, the Rev. Poosari from the Kovil in 

Batticaloa came and garlanded him. Then, what 

happened? The Tigers mercilessly killed him on the 

following day. This is how they treated even their 

religious dignitaries. We must tell this to "ඩඹස පඳොයඹ".  

Then, I again quote: 

“He also thanked all Army officers and soldiers starting from 
General Lal Perera up to Brigade Commander Vakarai for their 

assistance day and night from  the day when church officials 

announced   about the opening and the feast.” 

 
මරහනහරඪ භන්ත්රීසුරභහ 
(மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

Your time is over.  
 
රු අල්වහජ් ඒ.සචි.සම්. අසර් භවතහ 
(ரண்தைறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

Sir, there are only two other speakers and I will take 

some time allotted to the Hon. Minister also. 

I further quote:  

“Hundreds of soldiers together with officers started planning and 

working day and night to bring this to completion. Our Parish Priest 
Fr. Jeyakanthan will testify  to it. I too can witness that the Army is 

doing wonderful work in this region.” 

ඒ අඹ තණ පොශ නහඹ කිඹරහ යවි රුණහනහඹ 

භන්ත්රීසුරභහ කිඹනහ. පම් තයම් උදහයශීලි අපප් යණ විරුන්  

අඳවහ කිරීභ  තභයි සුරභහ පම් ඳහර්ලිපම්න්ුර ඳහවිචිික 

යන්පන්.  

The news item further says, I quote: 

 “'They are with the people and reach out to help the people 

in many areas', Bishop Ponniah said.”  

Sir, I addressed a communication to Ms.Navanetham 

Pillay. I think Ms.Navanetham Pillay is an extremely 

contradictory character in nature.  

An article in the "The Sunday Observer" of 1st 

September, 2013 states, I quote: 

 “Pillay finally branded LTTE,  a ruthless organization.”  

Then, she goes to garland the so-called heroes. How 

could she do that? She herself admitted that Dr. Neelan 

Tiruchelvam was murdered by the LTTE  and she  came 

here to deliver the memorial lecture and then she goes to 

garland them. We have to twist and say, "Here is Dr. 

Jekyll and Mrs. Hyde". 

What does our gallant great soldier, the Defence 

Secretary, Gotabhaya Rajapaksa says?  
 

ඊප  "දිනියණ" පු්ම ඳත කිඹන්න. 2013.09.02 "දිනියණ" 

පු්ම ඳප්ම මුල් ිළටුපේ ප්රධහන ිනයසතරඹ පර පභපව ඳශ ී 

 පපඵනහ: 
 

"පොටින්  භල්ඩම්  පඹන්න ිළල්පල්  ඉඩ පදන්න ඵෆ. ආය්  

පල්ම්ප  භළදිව්මීපභන් පොටි උඳවහයඹ නීන.  

උඳවහයඹ  පේඵහ නම්; භවජනඹහ ළරපමනහ.  

පොභහිසසුරියඹ නයාහඹ ඳත්රුපඹන් ිළ ඳළනරහ NGO පජයඹන් වමු 

පරහ."  
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*  Placed in the Library. 
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A news item in the “Daily Mirror” of 2nd September 

2013,  states, I quote: 

“Pillay Exceeded  Mandate” 

It is a statement made by the  Government and I would 

like to table* it to be included in  Hansard. 

I addressed a  communication to Ms. Pillay. In it I 

have asked her, “Have you not visited Kattankudi? Have 

you not heard of Kattankudi? Do you not know the road 

to go to Kattankudi, Eravur, Alingipotana and also 

Aranthalawa? Why? If you are so biased, how can you 

write a report? How can you write an unbiased report for 

the UNO?” 

I ask the UN Secretary-General, Ban Ki-moon to 

investigate into her activities. She has met Tiger 

supporters on the sly; she has met so many people.  

Therefore, I would only ask this much: “Madam 

Navanethem Pillay, do you know the  road to  Kattankudi, 

to Eravur, to Alingipotana and also to Aranthalawa? Do 

you know the road leading to the refugee camps where  

100,000 Muslims were chased away within a few hours 

from Jaffna - their land of birth - by the Tigers?  If you 

need any help to take you to these spots, where human 

rights were devastatingly crushed, I am prepared to show 

you the way”. 

I told her the best place for her to visit  is Palestine, 

where for over 50 years brazen violation of human rights 

are taking place. Unabated this crime is still being 

continued despite United Nations resolutions requesting 

the Israelis and Zionists to stop the holocaust. Why not 

Ms. Pillay clear her conscience by producing a top most 

report on the massacre of women and children in the Holy 

land of Palestine by the Zionists forces? Has she not 

heard of the brutal killing of people in Chechnya, Bosnia, 

Herzegovina and such areas?  

Lastly, I say this: "Be true to thyself, physician cure 

your ailment first. Ms. Pillay you can no more remain a 

pillai, you should be grown up by now. Please do not hurt 

the feelings of our countrymen. You can safely say au 

revoir and leave our country happily, unhurt and 

unscathed as you came in. You know we are a lovely and 

peaceful people living on earth. You may come, enjoy our 

hospitality and remember the Sri Lankans forever. Be 

assured that we have a dynamic and an affectionate leader 

in President Mahinda Rajapaksa to look after the 

Sinhalese, Tamils, Muslims, Malays, Burghers, Memons, 

Borahs and all others. Good bye, Ms. Pillay!" 

Thank you, Sir. 

 

මරහනහරඪ භන්ත්රීසුරභහ 
(மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

Hon.  Ravi Karunanayake, you have 20 minutes. 

[4.09 p.m.] 

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ரண்தைறகு ற கதரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

Good bye, Hon.Azwer, and thank you for the 

statement you made. I am happy to take on from where 

he stopped.  

The Debate today is related to economic affairs. As 

usual, his interpretation or translation has got 

misinterpreted. These are the problems that are there. - 

[Interruption.] 

Well, it is the Government that invited Ms. Pillay and 

got the works by Ms. Pillay herself. What did she 

basically do? She came here on an invitation and met 

people, not of this nature, but people like the Hon. Rauff  

Hakeem, the Hon. Sampanthan, His Excellency the 

President, the Hon. Ranil Wickremasinghe and Mr. 

Gotabhaya Rajapksa. She did not meet "on and off" 

people. What happened? It is nobody else but the 

Government that invited her. She went into all the 

matters; the only thing that was told in the final statement 

was that we are moving towards a dictatorial, despotic 

state. This is what you call -  

ඒ  ිනවවර බහහපන් කිඹනහ, "ඉල්ර  පන ෆහ" 

කිඹරහ. ඒ ළන අලයාතහ්  නළවළ. ආණ්ඩුපේ ිළිසිනදු ඳහරනඹ්  

 පපඵනහ නම් කිින පව්මභ පම් හප  පද්ල් ිනදු න්පන් නළවළ. 

දළන් ථහ යපු මුසලිම් ජහ ප අසර් භන්ත්රීසුරභහපන් භහ 

අවනහ, ග්රාෆන්ඩ්ඳහසර මුසලිම් ඳල්ලිඹ ළඩුපේ වුද කිඹහ. ඇයි 

ඒ ළන මුකු්ම පශව නළ්මප්ම? ළලිපේිසප  ජනතහ ුරය 

ඉල්ලුහභ පඩි  පඹන ආදයණීඹ නහඹපඹ්  ද අලයා න්පන්? 

පව අර්ථ හධ අයමුදර ආය් හ යන්න ඕනෆ කිේහභ 

පයොපන් චහන  පඩි  පඹන ස ද යන්න ඕනෆ? භන්දනහ 

සභයිල් අපේවික්ර භප  ිව  පඳොලීිනපඹන් සරහ, ඊ  ඳසපව 

ඒ භළයපඹ්  විිනන් ශ පවොයභ්  කිඹරහ ද කිඹන්පන්? ඒහ 

පනොපයි අඳ  අලයා න්පන්. අද යපට් ආර්ථිඹ බඹහන 

ත්ම්මඹ  ළටිරහ  පපඵනහ.  ඔඵුරභහ දළන් පභපවභ යිහරු 

ළහුහ  ර් සභන් ඹහඳහ ඇභ පුරභන්රහ අඩු ණපන් භවන්ින 

පරහ ළඩ යන්න වදනහ. ඒ භහ කිඹන්න ඕනෆ. පභුරභහප  

ඒ අව ප්රඹ්මනඹ  අඳ පභතළනදී සපේචිඡහපන් අඩු ඳහඩු 

පඳන්රහ විපේචනඹ යන්පන් යපට් වර්ධනඹ පනුපන්. පම් 

හප ්ම ආර්ථිඹ්  පනොපයි. පම් අපප් ශ්රී  රවහ ආර්ථිඹ. 

පම් අපප් භේ බිභ. ඔඵුරභන්රහ පම් න න නළ විල්ර ුරිතන් 

අපප් යපට් ආර්ථිඹ ඉතහභ බඹහනහරී ත්ම්මඹ  ඹනහ.  

ය   ආපඹෝජන පපනනහ. ඒ පවොයි. අද පම් රු 

බහ  ඉදිිසඳ්ම යරහ  පපඵනහ, Strategic Development 

Projects Act ස ඹ ප්ම ිවපේදනඹ. 

 
මරහනහරඪ භන්ත්රීසුරභහ 
(மனமரங்கும்  உதப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

විනහඩිඹ්  ිවලසලේද න්න. පම් අසථහපේදී රු ිවපඹෝජයා 

ථහනහඹුරභහ මුරසුන න්නහ ඇත.  
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ඳහර්ලිපම්න්ුර 

අනුරරු අජි්ම පී. පඳපර්යහ භවතහ මරහනපඹන් ඉ්ම වුපඹන්, 
ිවපඹෝජයා ථහනහඹුරභහ මුරහනහරඪ විඹ. 

அன் தறநகு, ரண்தைறகு  அஜறத் தே. ததபர அர்கள் 

அக்கறரெணத்றணறன்த அகனப, தறறச் ெதரரகர் அர்கள் 

மனம கறத்ரர்கள். 

Whereupon THE HON. AJITH  P. PERERA left the Chair and MR. 

DEPUTY SPEAKER took the Chair. 

 
ිවපඹෝජයා ථහනහඹුරභහ 
(தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

රු භන්ත්රීසුරභහ, ථහ යන්න. 

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ரண்தைறகு ற கதரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
රු ිවපඹෝජයා ථහනහඹුරභිව, ඔඵුරභහ පම් අසථහපේ 

මරහනඹ  ඳළියණීභ  භහ අඹ යනහ. පභොද, යපට් ආර්ථිඹ 

ඉතහභ්ම ළඹුරු ත්ම්මඹ  ළී  පපඵන පභොපවොත 

ටිනහභ්   පපඵන භහතිහ්  ළන චන සල්ඳඹ්  ඔඵුරභහ 

මුරසුපන් ිනටින වි   භ  ථහ යන්න රළපඵන ිවහ. 

රු ර් සභන් ඹහඳහ අපේර්ධන ඇභ පුරභිව, ඔඵුරභන්රහ 

ළට් ුරිතන් ඉදිිසඳ්ම යනහ, අය  නහ; පම් නහ කිඹරහ. 

අද Strategic Development Projects Act ස ඹ ප්ම ඉදිිසඳ්ම 

ය  පපඵනහ, ිවපේදනඹ් . ඒ ඹ ප්ම ඔඵුරභන්රහ හම්පර්ර 

අ් ය 819්  ඵදුයඹ  දීරහ  පපඵනහ, පඳෞද්ලි අවලඹ . 

දළන් පම්හ ස ඳළ්මතකින් ආපඹෝජනඹ  පවො ඒහ කිඹරහ අඳ  

පඳන්නහ හප භ, අපන්  ඳළ්මපතන් ඔඵුරභන්රහප  ආණ්ඩු 

පඳෞද්ලීයණඹ  අත නරහ  යුුර ය පන ඹන ස තභයි 

යන්පන්. දළන් ඒ නළවළයි කිේහ නම්, ඔඵුරභන්රහ ඒපන් 

තභයි ආපඹෝජපඹෝ ට් න්පන්. ආණ්ඩු  සඹ යන්න ඵළිස 

ිවහ පඳෞද්ලි අවලඹ  දීරහ  පපඵනහ. දළන් ඒ පඳෞද්ලි 

අවලඹ  අයි ප BOI ස්  හපයි. ඒ පවො වල්ඳඹ් . [ඵහධහ 

කිරීභ් ] නළවළ පනොපයි. නමු්ම ඒ පොයි ආහයපඹන්ද පිව 

ඹන්පන් කිඹන ළ ලු  පපඵනහ. 

දළන් පම් ිවපේදනඹ ඹ ප්ම ඵදු වියහභඹ්  දීරහ  පපඵනහ. ඒ 

ඵදු වියහභඹ යපට් දළන්  පපඵන පොම්ඳළිවර  දුන්නහ නම් ඊ  

ඩහ පොතයම් පවොද ඇභ පුරභිව. භහ සදහ ඉන්භ කිේපේ, 

පම්යි.  අිළ විඳ් ප  වුණහ  පම් යපට් ආර්ථිඹ ළනයි අිළ 

ථහ යන්පන්. ඔඵුරභන්රහප  ඇභ පරුන්  ළඩිඹ විඳ් ප  

ඉන්න අිළ පම් ය  ආය් හ යන්න, ආර්ථිඹ වදන්න උදවු 

යනහ කිඹන ස ඔඵුරභහ දන්නහ. ඒ ිවහ, රුණහය පම් 

ය   ආපඹෝජපඹෝ පන්නහ  ළඩිඹ පම් යපට් ඉන්න 

ආපඹෝජපඹෝ ආය් හ යන්න. භහ ටුතන්පන් ඒ ඩහ ළද්ම 

කිඹරහයි. ඔඵුරභහප  හර්ඹ බහයඹ ුරිතන්, විඹ ඳද්ධ පඹ ුරිතන් 

BOI ස අලු්ම භන පන ඹන්න වදනහ. වළඵළයි පන 

ඹන්න අභහරුයි. පභොද, ආණ්ඩුපේ  පපඵන ප්ර පඳ්ම පඹ ුරිතන්. 

නමු්ම දළන් ඉන්න ආපඹෝජපඹෝ ආය් හ පශෝම භහ ටුතන 

විධිඹ  ඔඵුරභහ  ඊ  ඩහ ඳවසු භන්  ඹන්න පුුවන්. නළ්මනම් 

ඔඵුරභන්රහ යපට් ආර්ථිඹ ඩහ ළට්ටුහ  ඳසපව විඳ් ප  

ඉන්න අඳ  අපප් භන ඹන්න ඳවසු නහ කිඹන ස්ම භහ පම් 

අසථහපේදී භත්  යන්න ළභළ පයි. භහ පම් අදව දුන්පන් ඇයි? 

රුණහය ක්රිෂඹහ්මභ න්න. ආපඹෝජපඹෝ පන්හ න්න.  

මුදල් වහ ක්ර භ ම්ඳහදන අභහතයාහවලප යි, ශ්රී  රවහ ආපඹෝජන 

භණ්ඩරප යි ිවරධහිසන් අතය  පපඵන කට් නඹ ිවහ ප්රලසන 

 පපඵනහ. වයස ප්රලසන ණනහ්   පපඵන ිවහ ඔඵුරභන්රහ 

පන්හ පන, BOI ස  කිේහ හප  දස 100කින් අයඹ 

රඵහ න්න පුුවන් ළඩ ිළිතපශ්  ඇ ප යන්න. ඔඵුරභහ ඒ file  

ස පපනන්න. දස 100න් දුන්පන් නළ්මනම් ඇයි දුන්පන් 

නළ්මප්ම කිඹන ස ඔඵුරභහප  අභහතයාහවලඹ භඟින් දළනු්ම ය 

න්න. පභපවභ තභයි යන්න අලයා න්පන්.  

භහ ලින් කිේහ හප  පම් යපට් ිනටින ආපඹෝජඹන්  උදේ 

යන්න. ඔඵුරභන්රහ වළභ පරහපේභ සුද්දන්  ඵණි කනහ. සපවභ 

නම් පම්   යපට් ිනටින අඹ  උදේ යන්න. පම් යපට් රැකීය් හ ඇ ප 

යනහ ිය්   පපඹන ඒහ නළ ප යන්පන් නළවළ  පන්. 

ඔඵුරභන්රහ   පපඵන විපලව ප්රලසනඹ තභයි පම් යපට් ඉදිිස 

දළ් භ්  නළ ප ස. ඉසපල්රහභ පම් යපට් මලි ප්රලසන 

වින්න. ිනඹඹ  20, 22 පඳොලිඹ  ණඹ අයපන ආපඹෝජන 

යන්න පුුවන්ද? The cost of capital is extremely high. 

ඹටිතර ඳවසුම්ර  පීභ ඉතහභ්මභ අභහරුයි. ඒ 

ම්ඵන්ධ වි  පලව ළඩ ිළිතපශ්  ඇ ප යන්න. අද රුිළඹපල් 

අඹ ඩහ පන ළටිරහ. පම් ආපඹෝජඹන් පන්න්න පවො 

අසථහ් .  පභටු පදඳළ්මත්   පපඵනහ. ස ඳළ්මතකින් 

රුිළඹපල් අඹ ඩහ පන ළප න වි  අපන්  ඳළ්මපතන් 

ආපඹෝජඹන් පපනන්න අසථහ ඇ ප පනහ. පම් පද 

ුරිතන් භුරලිතතහඹ්  ඇ ප ය පන ඹන ස තභයි අලයා 

න්පන්. අද ඔඵුරභන්රහ ආණ්ඩු්  ලපඹන්, භව ඵළවකු 

ලපඹන් පොතයම් අතයා ප්රහල ශ්ම, පප්රෝඩහපන් ආර්ථිඹ 

වදරහ  පපඵනහඹ කිේ්ම ඉන්දිඹහපේ රුිළඹපල් අඹ 52 , 63  

අප්රභහණඹ ීභ ඉන්දිඹහ  න්මන්න ඵළිස පරහ  පපඵනහ. 

රුිළඹපල් අඹ  අප්රභහණඹ ීභ ඉන්දිඹහ  න්මන්න ඵළිස 

වුණහ නම් රවහපේ අපප් අජි්ම ිවහඩ් ේයහල් න්මන්පන් 

පොපවොභද? ඵහටුය ප්රලසන දළන පන, ඒ ම්ඵන්ධ ක්ර පභෝඳහඹ 

ඳහවිචිික ය පන පම් ය   ආපඹෝජඹන් පන්හ න්න 

පුුවන් භට් භ්  ඇ ප යන්න. ඉන්දිඹහපන් පම් ය   ආනඹන 

රහ පන සනහ. පම් යටින් අඳනඹන ඒ ය   ඹන ස 

ම්පර්ණපඹන් නළ ප නහ. ඉන්දු - රවහ ගිවිසුභ ුරිතන්, සදහ 

ඔඵ්ම අඳ්ම ිනටි ආණ්ඩු ුරිතන් පම් පුුවන් තයම් දියුු 

යන්න තභයි ඵළලුපේ. ඒ වහ ඳදනභ්  ඇ ප ශහ. නමු්ම 

ඇභ පුරභිව, අද ිනටින උදවිඹ  පම් ම්ඵන්ධපඹන් දළනු්මභ්  

නළ ප සයි  පපඵන දු. අද ඉන්දිඹහපේ ඳ පන අසථහ රහවකි 

ආපඹෝජපඹෝ ඳහවිචිික යන්පන් නළවළ; අඳනඹනරුන් 

ඳහවිචිික යන්පන් නළවළ. සතළන ප්රලසනඹ්  පද්   පබුණහභ ඒ 

ප්රලසනර  ඹන පරහ න්මන්න  යුුර ශහභ ඒ 

පොල්පරෝ ටුතනහ පම් ඳළ්මත  ගිටුන් ළඩ්  නළවළඹ කිඹහ. 

නමු්ම ඒ තභයි පරපවිනභ market ස. CIF ඵළලුපෝම සතළන 

ශඟභ   පපඵන්පන්. ඒ වහ freight ස්  නළවළ. පම්හ තභයි 

ඳහවිචිික යන්න අලයා න්පන්.  

හම්පර්ර  පපඵන පඳෞද්ලි පොම්ඳළිවඹ ළන භභ 

ළ හීභ්  රඵහ ්මතහ. ආපඹෝජන භණ්ඩරප  උදවිඹ අඳ දන්නහ 

පුද්රපඹෝ. නළවළ, ඵළවළ, නයයි කිඹහ ළඩ්  නළවළ. පභටු 

 පපඵන ඹටි අදව පභෝ ද කිඹන ස පරොකු පදඹ් . යජප  

BOI company ස හප භ භ භට් භ පඳෞද්ලි 

 පොම්ඳළිවර  දීරහ  පපඵනහ. ඒ පවො ආයම්බඹ් . නමු්ම 

පම් ඳහරනඹ යන්පන් පොපවොභද? ඹම් විධිඹ ඵදු වියහභඹ්  

පදනහ නම් ඒ පදන්පන් SAGT ස ද  නළ්මනම් SAGT 

සපන් සන පොම්ඳළිවඹ ද? පම් හප  ඒහ අඳ  කිඹන්න 

අලයායි. භභ කිේහ හප  රවහපේ අඳනඹනරුන්  පම් 

හ ප  අසථහ දුන්නහ නම් ඔ පේ ආර්ථිඹ මී  ඩහ විල්  පභ්ම 

යන්න පුුවන් භට් භ්  ඇ ප පනහ. ඒ ම්ඵන්ධපඹන් භභ 

හරුණි ක ඉල්රනහ. ඔඵුරභන්රහ පපනන වළභ ඵද්ද භ ඵදු 

වියහභඹ්  දීරහ  පපඵනහ. ිනටින උදවිඹ  පභටු  පපඵන වළභ 

ඵද්ද් භ දභහ  පපඵනහ. ඔඵුරභන්රහ රවහපේ පොඩිඹ ඵදහ 

පන ිනඹලුභ  පදනහ ජහ ප්මඹ ළන ථහ ශහ  

ම්පර්ණපඹන් අපන්  ඳළ්මත  ළඩ යන්පන්. ඒ ම්ඵන්ධ 

රුණහය අඳ  උ්මතය රඵහ  පදන්න.  
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2013.09.03 න දහ  “The Island” පු්ම ඳප්ම පභන්න 

පභපවභ වන් පනහ: 

“Cabinet approves USD 4 bn S‟pore investment………..” 

වළඵළයි, Singapore investment  ස  ළඩිඹ අඳ දන්නහ 

පවො අධයා් රු ිනටිනහ. පොම්ඳළිවඹ පවොයි. පම්  Krrish 

Towers හප  සන්න ඉඩ පදන්න පදන්න සඳහ. අිළ කිේහ, Krrish 

Towers රවහ  ඳළියණි කප  ඳළඹ 72කින් කිඹහ. අිළ ප්රලසන යන 

වි  ඒ අඹ පභො ද ඳළියණි කප  කිඹහ්ම  BOI ස දළන පන 

ිනටිප  නළවළ.  Krrish Towersර  පරහ  පපඵන පද් දන්නහ 

පන්. ඇයි ඔඵුරභන්රහ නළත පම්  හරඹ දුන්පන්? පම් ඹම් 

විධිඹකින් ඇභ පයපඹ්  දන්නහ ිවහද? ආපඹෝජන භණ්ඩරප  

පවෝ Securities and Exchange Commission  සප්  ිනටින 

පොඩපවවහ භව්මභඹහ කිඹහ  පපඵනහ "භභ දන්පන් නළවළ. භ  

පදන්න  පබුණහ. දීරහ  පපඵනහ. මුදල් ප්රභහණඹ්  ගිටුන් 

 පපඵනහ" කිඹරහ.  ඉඟිඹ්  දීරහ  පබුණහ. සදහ කිේපේ බිලිඹන 4්  

දීරහ  පපඵනහඹ කිඹහයි. දීරහ  පපඵන්පන් extension  ස් . සදහ 

පරොකු  ලේද ශහ, නළවළ පම් අිවහර්ඹපඹන්භ cancel 

යනහඹ කිඹහ. සපවභ cancel ය දස ුරන  ඳසු extension  

ස්  සනහ. සදහ දුන්පන් ජලි 31 .  

සභ පු්ම ඳප්ම තදුය ්ම පභපවභ වන් පනහ: 

“Krrish gets another extension to make final payment.”  

ඔඵුරභන්රහ රවහපේ ආපඹෝජපඹකු  විදුලි බිර පන්න 

භහඹ්  ල් පදනහද? නළවළ. පිතන්භ විදුලිඹ ඳනහ. 

අටුව ළඩ යන පුද්රපඹකු  රුිළඹල් 1000 බිර්  

 පබුපණෝම ඒ  අයඹ්  පදනහද, පම් සන භහප  

පන්න කිඹහ. සපවභ පදන්පන් නළවළ. නමු්ම, පභොද පම් 

සුද්දන්  ඉඩ පදන්පන්? පභන්න, ඔඵුරභන්රහ පම් යපට් 

ආපඹෝජන විජහ පයණඹ යපන ඹනහඹ කිඹන ස ඔප්පු න 

හධ. අඳ කිඹන්පන්, රුණහය පම් Krrish Towers ිළිතඵ 

ඳහර්ලිපම්න්ුරපේදි පවිතදයවු යන්න කිඹරහයි. දහද පම් 

ආපේ? අවුරුද්ද  ඉසය පරහ ආහ. සනපො  කිේහ, වහභ 

පන්න කිඹරහ. සනපො  කිේහ, පභටු four towers  පපඵනහ 

කිඹරහ. අද සඹ 3  අඩු පරහ. කිේපේ, පභටු තට්ටු 91්  

 පපඵනහ කිඹරහයි. අපන්  ඳළ්මපතන්, 70්  ද් හ අඩු පරහ 

භවල් ප්රභහණඹ. අන් පපම්දි, පභඹ භවල් 10්  11්  විතය  පපඵන 

පොම්ඳළිවඹ්  ඳභණ්  පන්න ඉඩ  පපඵනහ. ඔඵුරභන්රහප  

ඉදිිස දළ් භ ටුත රුණහය අඳ  පඳන්න්න යපට් ආර්ථිඹ 

ුරශ පම් පොයි ආහයපඹන්ද පන ඹන්න වදන්පන් කිඹරහ. 

Krrish Towers ම්ඵන්ධපඹන් අඳ  දළන න්න අලයායි. 

ඔඵුරභන්රහ පම් අඹ  පදන වනහධහයඹ අපන්  අඹ  පදන්පන් 

නළ්මප්ම ඇයි කිඹන ප්රලසනඹ භුර පරහ  පපඵනහ. ඔඵුරභන්රහ 

කිේහ, "පම් යපට් ආපඹෝජපඹෝ කිඹන පද් යන්පන් නළවළ, ඒ 

ිවහ පනභ ඳනත්  පනළල්රහ අිළ පම් අ්ම ඳ්ම ය ්මතහ" 

කිඹරහ. ඒ අසථහ රඵහ දුන්පන් නළ ප අඹ  පම් හප  

පර්හදර්ලඹ්  රඵහ දීභ පවොද? භහන අයි පහිනම් අනු 

අපන්  පොම්ඳළිව ගිටුල්රහ කිඹහවි, පම් සන්න ඉන්න අඹ  තභ 

පදන්පන් නළවළ කිඹරහ. පම් ුරිතන් පරොකු ප්රලසනඹ්  ඇ ප පනහ. 

ඒ හප භ තභයි රුිළඹර ම්ඵන්ධපඹන්  පපඵන 

ඔඵුරභන්රහප  ළඩ ිළිතපශ. රුණහය අඳ  පම් ළන 

කිඹන්න අලයායි. පභොද, අද රුිළඹර අප්රභහණඹ පරහ 

 පපඵනහ රුිළඹල් වතයඳවකින්. පම් ිත්රිoභ ලපඹන් 

 පඹහපන ඉන්නහ. නමු්ම දළළන්ත ආර්ථිඹ්   පපඵන මී  සවහ 

ය  න ඉන්දිඹහ රුිළඹල් 11කින් -ිනඹඹ  16කින්- ඉන්දිඹහනු 

රුිළඹර අප්රභහණඹ යරහ  පපඵනහ. ඉ පන් ඔඵුරභන්රහ පම් 

අසථහ්  යපන අඩු ණපන් ඉන්දිඹහපන් ආපඹෝජඹන් 

පම් ය   පන්න්න පුුවන් වළකිඹහ ඇ ප යන්න. අද රුිළඹර 

අප්රභහණඹ පන්න ඉඩ දුන්පනෝම ජීන විඹදභ අඩු ණපන් 

ිනඹඹ  22කින් ළඩි පනහභයි. පී.බී. ජඹසුන්දය කිඹනහ 

රුිළඹර අප්රභහණඹ ීභ ළන අඳ ඵඹ න්න ඕනෆ නළවළ කිඹරහ. 

සඹහ  ප්රලසනඹ්  නළවළ. පන්පන් අිළයි. සඹහ පොපවවද 

පන්පන්? ිවහඩ් ේයහල් ඒපනු්ම ල්ලි වදහවි. ඒ හප  

පවොරු තභයි දභරහ  පපඵන්පන්. අිළ පම්හ ළන කිඹනහ. අිළ 

අල්රස පවෝ දණ පචෝදනහ විභර්ලන පොියන් බහ  ගිටුල්රහ 

පම්හ ළන කිඹරහ  පපඵනහ. Pyramid Scheme ස පනහපු 

අඹ දළන් පභොනහද යන්පන්? භව ඵළවකුපේ අධිඳ පයඹහ පරහ 

ඉන්නහ. අද රවහපේ ජනතහප  රුිළඹපල් අඹ අප්රභහණඹ 

යරහ  පපඵන්පන් පම් හප  අඹයි. ස් ්ම ජහ ප ඳ් ප  අිළ 

ඔහු  අසථහ්  දුන්පන් නළ්මප්ම ඇයි? පභොද, අඳ  පඳනුණහ 

ඔහු  වළකිඹහ්  නළවළ කිඹරහ. අඳ අසථහ්  පනොදීපු පනකු 

ඒ ඳළ්මත  ගිඹහභ ඔහු  ආර්ථිඹ බහය දීරහ අද මුුව  යපට් ර්  

210 ජනතහ පම් පනුපන් ඳේ පනහ. පම් ුරිතන් 

ආපඹෝජඹන් ්ම පරොකු ප්රලසනඹ්  ඇ ප පනහ. රු 

ඇභ පුරභිව, ඔඵුරභහ්ම ඒ ඵ දන්නහ ඇ ප ආපඹෝජඹන් 

ඇවිල්රහ කිඹන පද්ලින්.  

රු ඇභ පුරභිව, ආර්ථිඹ ළන ථහ යන පො  භභ පම් 

අසථහපේදී අවනහ, Krrish Towers ළන, රුිළඹපල් අඹ ළන, 

CIFL Finance Company ස ළන. "් වි ප" ළන ථහ ශහ; 

"පෝල්ඩන් කී" ළන ද්ද ශහ. නමු්ම අද CIFL ස  පභෝ ද 

පරහ  පපඵන්පන්? ඒ පොම්ඳළිවඹ ආණ්ඩුපේ ිනටින 

ඇභ පරුන්ප  pictures වරහ, ල්ලි සුර යරහ, ඒ 

ආපඹෝජඹන් කී පදපනකු අද අනහථ පරහ ඉන්නහද? රු 

ිවපඹෝජයා ථහනහඹුරභිව, පම් ම්ඵන්ධපඹන් භත්  යියන් 

අිළ අවනහ, ලිඹහ ඳදිවික යරහ  පපඵන පම් finance company 

පභපවභ ඩහ ළප න්න භව ඵළවකුපේ අධිඳ ප ඉඩ පදනහ නම් 

භව ඵළවකු ලපඹන් සුරභහප  හර්ඹ බහයඹ පභෝ ද කිඹරහ. 

භව ඵළවකුපේ අධිඳ ප සහධීන නළ ප අද ශ්රී  රවහ ිවදවස ඳ් ප  

ප්රහලඹකු ලපඹන් ථහ කිරීභ ිවහ මුුව යපට් ආර්ථිඹ 

අදහනම් ත්ම්මඹ  තල්ලු යරහයි  පපඵන්පන්. අිළ                    

ශ්රී  රහවකිඹන් ලපඹන් ථහ යන්පන්. පම්හ ිවර්පද්ලඳහරනඹ 

යන්න. සපවභ තභයි ය ්  ඉදිිසඹ  පන ඹන්න පුුවන් 

න්පන්. සපවභ නළ ප, ර් සභන් ඹහඳහ ඇභ පුරභහ පභතළන  

ඇවිල්රහ ද්ද යරහ, භවන්ින පරහ ළඩ ශහ  විස ඹන්පන් 

නළවළ. ඔඵුරභන්රහප  ඇභ පරු වළ හු වභහය පභතළන 

ඉන්නහද දළන්? අඳ Quorum ස්  ළන ඇහුපෝම පභතළන 

Quorum ස්  නළවළ. පම් හයණඹ ම්ඵන්ධපඹන් ආණ්ඩු  

 පපඵන අලයාතහ පභයින් පඳපනනහ. අඳ රුණහය 

කිඹන්පන්, යපට් ආර්ථිඹ්ම ස්  පල්රම් යන්න සඳහ 

කිඹරහයි. ස් ්ම ජහ ප ඳ් ඹ සදහ යපට් ආර්ථිඹ වදරහ දුන්නු 

ිවහ තභයි අද පම් හප  අභහරුපන්්ම තල්ලු යපන ඹන්න 

පුුවන් න්පන්. පම් ආර්ථිඹ්ම ඒහධිඳ ප ඳහරනඹ  පන 

ඹන්න සඳහ. රුණහය ඔඵුරභන්රහ පම් ආර්ථිඹ ආය් හ 

යන්න කිඹරහ අිළ පම් අසථහපේදී භත්  යනහ.  

රු ිවපඹෝජයා ථහනහඹුරභිව, භහ භව ඵළවකුපේ ක්රිෂඹහ 

දහභඹ ළන නළත අවන්පන් පභොද? 2013.09.01 ළිව දින 

“Sunday Observer” පු්ම ඳප්ම Business & Finance සප්  

පඳන්නරහ  පපඵනහ, “Central Bank takes precautions : 

Indian rupee slumps……” කිඹරහ. "The slump of the rupee 

has impacted on Sri Lanka" කිඹරහ වන් ය  පපඵනහ. 

අපන්  ඳළ්මපතන්, 2013.09.01 ළිව දින “Sunday Island” 

පු්ම ඳත  “Sri Lanka not too worried over currency 

troubles”. කිඹරහ පී.බී. ජඹසුන්දය කිේහ , පම් පොපවොභද 

අපප් හභහනයා ආපඹෝජඹන්  උදවු න්පන්? අද  පපඵන 

අවිිවලසිකතබහඹ ුරිතන් රුිළඹපල් අඹ අධිප්රභහණඹ ීභ ිවහ පම් 

යපට් ිවසඳහදන ඹළපන්පන් නළවළ රවහපන් ිළ  .    
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ඳහර්ලිපම්න්ුර 

අවුරුදු ණනහ්   පසපව පම් යපට්  පබුු ප්ම අඳනඹනඹ අද 

ටුයපරහ  පපඵනහ. පභොද,  අද පඩොරර් ස  රුිළඹල් 130්  

රළපඵනහ. ඉන්දිඹහපේ සදහ රුිළඹල් 52  අද 63්  රළපඵනහ. 

ඒ ඳිසර්තනඹ ශහභ, අපන්  ය ල් ස්  න්න්දනඹ 

ශහභ රවහපේ ප්ම ර්භහන්තඹ අද අභහරු ත්ම්මඹයි 

 පපඵන්පන්.  පම් ළන දළනු්මභ්   පපඵන ඔඵ ිනඹලු පදනහභ 

සුර පරහ පම් ම්ඵන්ධපඹන් ථහ යන්න. පම්හ  උදවු 

පදන්න විඳ් ඹ වළටිඹ  අිළ සදහනම්. පභොද,  ආර්ථිඹ ඩහ 

ළීභ  පම් වළභ ස් භ ඵරඳහනහ. නමු්ම පභතළන පන්පන් 

පම්යි. විඳ් පඹන් කිේහභ ඵඹ පරහ දඟරනහ. අන් පභ  ඒ 

කිේ තළන  සනහ. සදහ අිළ කිේ පද් ශහ නම් ඔඵුරභන්රහ අද 

පම් හප  ශ  ළප න්පන් නළවළ.  

රු ිවපඹෝජයා ථහනහඹුරභිව, අද භභ හසුපද් 

නහනහඹ් හය ඇභ පුරභහ  අඹ යනහ. සුරභහ තභන්ප  

ක්රිෂඹහදහභඹ න්මරහ ිවලසලේද ඉරහ, නළත ඹථහ ත්ම්මඹ  

ගිටුල්රහ  යුුර යනහ. දවුරන්න ආණ්ඩුක්ර භ යාසථහ 

වපලෝධනඹ ළන සුරභහප  භතඹ ඉදිිසඳ්ම ශහ. සුරභහ ත්ම 

පදඹ්  කිඹරහ  පබුණහ. භහජහදී ය හ්  පන ඹන්න ඕනෆ 

කිඹරහ සදහ සුරභහ කිඹරහ  පබුණහ. නමු්ම අද පභොනහද 

කිඹන්පන්? භභ සුරභහ අඹ යනහ. සුරභහ අිළ කිඹන තළන  

ඇවිල්රහ  පපඵනහ. පම් කිඹන්පන් අඳනඹනරුන්, 

අපඹෝජඹන් දිිසභ්ම යන්න අලයා  ඵයි. The "Sunday 

Island" newspaper of 1st September, 2013 published an 

article titled "Capitalism and wealth creation - the only 

future". පම් ධනඳ පපඹෝ පනොපයි. පම් යාහඹඹන්  උදවු 

යන්පන් පොපවොභද? "Capitalism  without democracy will 

fail" කිඹහ තභයි සුරභහ කිඹන්පන්. අිළ්ම කිඹන්පන් ඒයි. පම් 

යපට් ප්රජහතන්ත්රුහදඹ්   පපඵනහ කිඹරහ ජනහධිඳ ප කිඹනහ. 

ටුට්රරු්ම ඡන්ද  පේඵහ. නමු්ම සපවභ ඡන්ද  පේඵහඹ කිඹරහ 

ප්රජහතන්ත්රුහදී පන්පන් නළවළ. ිනම්ඵහේපේ ජනහධිඳ ප පයොඵට් 

මුහපේ. සුරභහ්ම ඡන්ද  පේඵහ. නමු්ම සටු කිිනභ සහධීන්මඹ්  

නළවළ. ඔ් පොභ පවොයපභන්, වචහපන් ශහඹ කිඹනහ. 

ඡන්ද ඳ්මන ඳිතඹ  ප්රජහතන්ත්රුහදඹ්  ඇ ප පනහ නම්, 

සපවභ නම් වඵයහදුප්ම මී  ඩහ ුරටුදහඹ ත්ම්මඹ්  ඇ ප 

පනහ පන්ද, රු ිවපඹෝජයා ථහනහඹුරභිව. ඔඵුරභහ්ම පවො 

ඳහඩභ්  කිඹරහ  පබුණහ.  

 
ිවපඹෝජයා ථහනහඹුරභහ 
(தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

වඵයහද පවො භ ල්  පභ්ම පරහ  පපඵන්පන්. 

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ரண்தைறகு ற கதரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

පවො භ ල්  පභ්ම. ඊ ්ම ඩහ පවො පන්න පුුවන්. සදහ  

ඔඵුරභහ ප්රලසන අවන පො  භභ්ම ටුටිඹහ. යජප  ිවරධහිසන් 

ටුතනහ, පම් යාහඳි ප ඉදිිසඹ  පන ඹන්න භන්ත්රීසරු දන්පන් 

නළවළයි කිඹරහ. ඒ අඹ දළන පන ිනටිප  නළවළ, ඔඵුරභහ State 

Mortgage and Investment ඵළවකුපේ Chairman  වළටිඹ   යුුර 

ශහ කිඹරහ. යජප   ිවරධහිසන් ටුතන්පන් ස පො  - 

පදපදපන් , ුරන් පදපන් , වතය පදපන් , - අය ළබිනට් 

භණ්ඩරප   ඇභ පරු වතය පදනකු  විතය්  ඵරඹ  පපඵනහ 

හප  ඒ අඹ  විතය්  උදවු ශහභ යපට් ආර්ථිඹ වර්ධනඹ 

පනහ කිඹරහයි. ඒ ිවහ තභයි අද ආර්ථිඹ පො  උඩ 

ගිටුල්රහ  පපඵන්පන්.  

“Capitalism without democracy will fail. Capitalism 

with democracy is an opportunity for the people  - 

Vasudeva Nanayakkara August 26, 2013" කිඹහ 

2013.09.01න දින "Sunday Island" පු්ම ඳප්ම ඳශ වූ සභ 
ලිිළප  තදුය ්ම වන් පනහ. භභ පම් ුරන් වතය තහ්  
ඵළලුහ, පම් කිඹරහ  පපඵන්පන් හසුපද් නහනහඹ් හය 
ඇභ පුරභහ ද, සපවභ නළ්මනම් සුරභහප  භල්ලී ිවයන්ජන් 
නහනහඹ් හය ද කිඹරහ. පභළිව පනසම් ඇ ප ීභ ළන අඳ  
පඵොපවොභ ුරටුයි.  

රු ඇභ පුරභිව, ඒ හප භ  දළන්  ආනඹනඹ ළන ඵරන්න. 

පඳඵයහිස භහප  13 ළිව දහ සතපනෝල් න්පට්නර් පද්  පම් 

ය   ආනඹනඹ ශහ. ඒ ඔඵුරභන්රහ්ම දන්නහ. ඒ 

පනහහභ ඒ ළන පරොකු හු ඳ ඹ්   පබුණහ. සතපො  කිේහ, 

නළවළ, නළවළ, රවහ  ඒහ ආපේ නළවළයි කිඹරහ. ඊ  ඳසපව 

අන් පභ  සථහිළත වුණහ, පභවහ  තභයි ආපේ කිඹරහ. 

විඹට්නහභපඹන් කිේහ පම් ආනඹනඹ පශව භහතපල් තළන  

කිඹරහ. ඒ ආනඹනඹ ිවහ අන් පභ  පම් යපට්  පබුණ 

වන පබහඹ ම්පර්ණපඹන්භ පනස ශහ. පභපත්  

සතපනෝල් පවො නළවළ, ය   අටුතයයි කිේහ. පම් යපට් 

පොම්ඳළිව පද් , වළරී ජඹර්ධනප  ව දඹහ භප ප  

පොම්ඳළිව, යජඹ  ඳයහ ්මප්ම ඒ සතපනෝල් පන්න ස 

න්මන්න කිඹරහයි. ස ඳහය භ න්පට්නර් පද්  ආහභ   

යපට්  පපඵන මරයා ඳනුර්ම ම්පර්ණපඹන්භ පනස ශහ රු 

ිවපඹෝජයා ථහනහඹුරභිව. දළන් ඊ  ඩහ පරොකු ප්රලසනඹ්  ඇ ප 

පරහ  පපඵනහ. දළන් ඳහකිසතහනපඹන් කුරුණෆර  භ්මකුඩු -

පවපයොයින්- පන්නහ. ඒහප  ටිනහභ රුිළඹල් පෝටි 

260යි. සපව පභපව ප්රභහණඹ්  පනොපයි. පම්හ ඡන්ද හරඹ  

ප න්පන් ඇයි? දන්ළල් හප   පපඵනහලු, ල්ලි පදනහලු. 

අපප් යපට් ජනතහ  විදුලි බිර්  පහ න්න ල්ලි නළ ප 

ඉන්න පො   කුරුණෆර දිසත්රිo් ප  ශ්රී  රවහ ිවදවස ඳ් ප   

ඵහුතයඹ්   දන්ළල් දභහ පනයි ඉන්පන්. අපප් අපප්් ඹන්  

ස පේර්  න්න අභහරු ත්ම්මඹ්   පපඵනහ. පම් හප  

පද්ල් න්පට්නර්ලින් සන පො  ත යන්න  පපඵන්පන් 

පභොනහද? ඒ යපට් අඳනඹනඹ  උදවු පනහද? අපප් අටුව 

දරුදළිසඹන්ප , තරුණ තරුණි කඹන්ප  අනහතඹ  

ම්පර්ණපඹන්භ නළ ප පනහ පනොපයිද? පොශම 

දිසත්රිo් ප ්ම ඉන්නහ, ඔඹ හප  ළඩ යරහ භත නළවළයි 

කිඹන අඹ. පම් ුරිතන් පභොනහද පන්පන්? අටුව තරුණ 

තරුණි කඹන්ප  අනහතඹ නළ ප කිරීභ පන්, පන්පන්. ස් ්ම 

ජනතහ ිවදවස න්ධහනප  ඉන්න, පව  දින යජ යන්න ඉන්න 

අටුව තරුණ තරුණි කඹන් නළ ප යන ස තභයි පම් යන්පන්. 

පම් හප  අඹ  ඉඩ පදන්පන් ඇයි? ඒ ඉය පන පො  ත්ම 

න්පට්නර් පද්  ඳහකිසතහනපඹන් ආහ. ඳහකිසතහනඹ 

හභහනයා බහණ්ඩ අඳනඹනඹ යන්පන් නළවළ. පම් හප  පවොය 

භ්ම ද්ර(යා කුරුණෆර  ඇවිල්රහ  පපඵනහඹ කිඹරහ අද 

ඳ්මතයප   පපඵනහ.  

අද "ිසවිය" ඳ්මතයප   පපඵනහ, entrepot trading වයවහ 

භව  න්පට්නර් පද්  නළත ඇවිල්රහ  පපඵනහඹ කිඹහ. 

ඔඵුරභහ්ම පොතයම් භවන්ින පනහද, entrepot trading දියුු 

යන්න. ඹම් පද්ල්ර  අඳ ්ම උදවු ශහ. නමු්ම අඳ පිවන් 

ය ල්ර  පපඵන ඒහ පභවහ  පපනන්පන්  ඒහ පනළල්රහ 

අඳනඹනඹ යන්නයි. පම් භ්ම කුඩු පපනන්පන් පම් යපට් 

ඳහවිචිික යන්නයි. අලු්ම Director-General, Customs අඳ පම් 

අසථහපේදී ප්රහදඹ  ර්  යනහ. පභොද, අඩු ණපන් 

න්පට්නර් ිනඹඹ්  සන පො  ඉන් ස් , පද් ්ම අල්රරහ 

සුරභහ පවො ආදර්ලඹ්  තභයි රඵහ දුන්පන්. නමු්ම අිව්  ඒහ 

අල්රන්පන් නළවළ. සතපනෝල් වුද ආනඹනඹ පශව? පම් 

පවපයොයින් වුද පනහපේ? පම් හප  සපව පභපව න්පට්නර් 
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පද්  පම් ය   පපනන්න ඵළවළ. පම් ිවම් ිනයට් ඳළට් 

පද්  පපනනහ හප  පනොපයි පන්. න්පට්නර් පද්  පම් 

ය   සනහ. වුද L/C  ඇිසප ?  වුද ල්ලි සේපේ? වුද ඒ 

ඳළ්මපතන් පම් ඳළ්මත  ආපේ? Bill of Lading සප්  පභොනහද 

 පපඵන්පන්, පොයි යපට් පොයි අඳනඹනරුහද කිඹරහ ඒ 

පොල්රන් දන්නහ. රුණහයරහ ඇභ පුරභහ  අඳ කිඹනහ, ඒ 

 පතොයුරරු පවිතදයවු යන්න කිඹරහ. 

රු ිවපඹෝජයා ථහනහඹුරභිව, අඳ ස් ්ම ජහ ප ඳ් ඹ 

ලපඹන් ඉල්රනහ, සතපනෝල් ම්ඵන්ධපඹන් ව පම් 

පවපයොයින් ම්ඵන්ධපඹන්  පපඵන පම් අඳයහධඹ ළන රඵන 

ඳහර්ලිපම්න්ුර ළින හයප දී දස පද ුරන්  විහද යන්න අඳ  

අසථහ රඵහ පදන්න කිඹරහ. පම්හ වවන්න පවො නළවළ. 

වුරු ශ්ම පම්හ භයණීඹ දණ්ඩනඹ පදන්න ඕනෆ ළඩ 

 යු්මත්  පරයි අඳ පම් අසථහපේදී දකින්පන්.  

ිවපඹෝජයා ථහනහඹුරභහ 
(தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

අන් යන්න, රු භන්ත්රීසුරභහ. 
 

රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ரண்தைறகு ற கதரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
රු ිවපඹෝජයා ථහනහඹුරභිව, ත පේරහ පඳොඩ්ඩ්  

 පපඵනහ. අද  ථහ යන්න වුරු්ම නළවළ. ඔඵුරභහ ඉ් භන  

පදය ඹන්න ඕනෆ නළවළ පන්. හුඟ පදපන්  ථහ යන්පන් 

නළවළ, අවපන ඉන්නයි ඉන්පන්.  

 
ිවපඹෝජයා ථහනහඹුරභහ 
(தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ත වඹ පදපනකු ථහ යන්න ඉන්නහ. ථහ යන 

භන්ත්රීසරු ඳභණයි පම් රු බහපේ ිනටින්පන්.  

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ரண்தைறகு ற கதரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
සපවනම් අඳ bell ස ළහුපෝම Quorum ස නළවළ 

කිඹරහ්ම කිඹහවි. ත පඳොඩි පේරහ්  පදන්න, රු ිවපඹෝජයා 

ථහනහඹුරභිව. භහ ටුුරහ, ඔඵුරභහ ඩහපන ආපේ භ  ත 

ටි්  ථහ යන්න කිඹහ උදවු යන්න කිඹරහ.  

 
ිවපඹෝජයා ථහනහඹුරභහ 
(தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ඔඵුරභහ  විනහඩි පද්  ළඩිපුය දුන්නහ. 
 

රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ரண்தைறகு ற கதரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
අයිපඹෝ! සචිචයද  පපඵන්පන්? ඵරන්න, පම් දසර න ඵලු 

ළඩ. පඳොලීිනඹ ඉන්පන් ජනතහ ආය් හ යන්නයි. ළලිපේිසප  

ියිවසුන්  ආය් හ යන්පන් නළ ප ඵලු ළඩ යරහ පඩි  පේඵහ. 

අිව්  ඳළ්මපතන් ඵල්රන්  භඟුල් පුම් යනහ. පම් අඹ  

පන ළඩ නළද්ද? වුද පභළිව ළඩ යන්පන්? පම්හද භටුන්ද 

ිකන්තනප  පො ස? ියිවසසු භයඳල්රහ,  ඵල්රන්  භඟුල් පුම් 

යඳල්රහ කිඹන පම්හද  පපඵන ළඩ?  

රු ිවපඹෝජයා ථහනහඹුරභිව, අද අපප් ය   විටුුව 

භහජඹ්  ඵ  ඳිසර්තනඹ නහ. අපප් ය  දිනන් ද 

ිළිසපවනහ. ශ්රී  රවහ ළිව පඵෞද්ධ ය  පම් විධිප   යුුර ිනදු 

ීභ ුරිතන් අඳ වහයාඹ  ර්  පනහ. අිව්  ඳළ්මපතන් අපප්- 

ිවපඹෝජයා ථහනහඹුරභහ 
(தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

අන් යන්න, රු භන්ත්රීසුරභහ. 

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ரண்தைறகு ற கதரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ත ියිව්මුර ුරන්  පදන්න, රු ිවපඹෝජයා ථහනහඹුරභිව. 

අඳ අපප් ඳළ්මපතන් ඒ adjust ය න්නම්. ඵඹ පන්න සඳහ.  
 
ිවපඹෝජයා ථහනහඹුරභහ 
(தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

අජි්ම භහන්නප්පඳරුභ භන්ත්රීසුරභහ  විනහඩි 17්   පපඵනහ. 

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ரண்தைறகு ற கதரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
සුරභහ තභයි ළලිපේිසඹ ආය් හ ශ සභ පුද්රඹහ. 

සුරභහ  පේරහ දුන්පන් නළ්මනම් ඒ විසභ අඳයහධඹ් . අපප් 

විසන් ප්රනහන්දු භන්ත්රීසුරභහ ථහ යන්පන් නළවළ.  

 
ිවපඹෝජයා ථහනහඹුරභහ 
(தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

සුරභහ නළවළ. 

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ரண்தைறகு ற கதரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
සුරභහ නළවළ. ඒ පේරහ අඳ  න්න පුුවන්.  

 
ිවපඹෝජයා ථහනහඹුරභහ 
(தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

සුරභහප  පේරහ දීරහ  පපඵන්පන්.  

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ரண்தைறகு ற கதரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
නළවළ, තභ ඒ පේරහ ඳහවිචිික යරහ නළවළ. 6.30 න ුරරු 

ුරන් පදනහද ථහ යන්න ඉන්පන්? ත ඳළඹ පද්  

 පපඵනහපන්, රු ිවපඹෝජයා ථහනහඹුරභිව. [ඵහධහ කිරීභ් ] 

ඵහධහ යන්න සඳහ. ඔඵුරභහ ඔතළන ඉන්පන් අඳ  උදවු යන්න 

ිය්  අඳ - 

 
ිවපඹෝජයා ථහනහඹුරභහ 
(தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ඔඵුරභහ  ෆපවන - 

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ரண்தைறகு ற கதரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඔඵුරභහ  ථහ යන්න ඵළිස පද්ල් ළන අඳ ථහ 

යන්පන්. ඔඵුරභහ මරහනප  ඉපන ථහ  පශෝම පුටු්ම 

නළ ප පේවි. ඒ ිවහ තභයි අඳ ථහ යන්පන් පඳොලීිනප  ඵලු 

ළඩ ළන.  
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ඳහර්ලිපම්න්ුර 

ිවපඹෝජයා ථහනහඹුරභහ 
(தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

විනහඩිඹකින් අහන යන්න. 

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ரண்தைறகு ற கதரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
වුද පම් යන්පන් කිඹරහ ඵරන්න. භහ ියිව්මුර ුරන්  

ඳභණයි ඉල්රන්පන්. සචිචයයි. ඊ   ඩහ පේරහ න්පන් නළවළ.  

 
ිවපඹෝජයා ථහනහඹුරභහ 
(தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

අපප් අජි්ම භහන්නප්පඳරුභ භන්ත්රීසුරභහප  පේරහපන් අඩු 

යන්න පනහ.  
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ரண்தைறகு ற கதரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
නළවළ, භහ පේරහ සුරභහ  රඵහ පදන්නම්. [ඵහධහ කිරීභ් ] ඳසු 

ගිඹ තහපේ භහ පභතළන පම් හයණඹ ළන පඳන්රහ දුන්නහ. 

ඔඵුරභහ කිඹරහ  පබුණහ, යජප  ිවරධහිසන්  ව ඇභ ප 

භණ්ඩරඹ  රුණහය ඹල් ඳළනපු භහජඹ ජී්ම න්න  

සඳහඹ කිඹරහ.  

Then, Sir, "The Sunday Island" of 01.09.2013 

reported, I quote:  

"Pillay warns Sri Lanka becoming 'more Authoritarian'." 

පම් ය   සන්න කිඹරහ ආයහධනහ පශව  ඔඵුරභන්රහපන්, අඳ 

පනොපයි පන්. සුරියඹ  පම් ය   සන්න කිඹරහ ආයහධනහ පශව 

ඔඵුරභන්රහප  ආණ්ඩු. ජී.සල්. පීිසසරහ පභපවව ඇවිල්රහ 

පිවන් ඒහ ථහ ශහ  අන් පභ  ය  පනුපන් පභොනහද 

කිඹරහ  පබුපණ්? ඇඹ final stamp ස පර දුන්පන් "Pillay 

warns Sri Lanka becoming 'more authoritarian' " කිඹන සයි. 

පම් ය   ආයහධනහ යරහ, පම් හප  ඇභ පරු ුරන් පදපනකුප  

වතය පදපනකුප  වළිනරීභ අනු ය  භ අනම්බු්  පන්ද 

පනහපේ? යපට් ආර්ථිඹ ළන ථහ යන පම් අසථහපේදී ඒ 

හයණඹ ඳළ්මතකින්  පඹන්න පෝ. ඵරන්න, පම් "Target" 

magazine ස ළන. පම් ිවම් සනහ. පම් "Target" 

magazine සප්  ර් සභන් ඹහඳහ, රුණහ අම්භහන්, ිවපඹෝජයා 

ථහනහඹුරභන්රහ ළන විසතය සනහද? Insurance 

Corporation ස අඳ ඵදු පන ආඹතනඹ් . Sri Lanka 

Telecom කිඹන්පන් අඳ ඵදු පන ආඹතනඹ් . Sri Lanka 

Mobitel කිඹන්පන් අඳ ඵදු පන ආඹතනඹ් . ඒ ආඹතනලින් 

තභයි පම් වන්පන්. පම් "Target" magazine සප්   පපඵන්පන් 

වතය ඳස පදපනකු ළන ඳභණයි. භටුන්ද යහජඳ් , අපප් ඵළිනල් 

යහජඳ් , නහභල් යහජඳ් , චභල් යහජඳ්  කිඹන අඹ ළන 

විතයයි. ඵදු පන අඳ  පම්හ පභොකු්ම නළද්ද? විඳ් ඹ  

අසථහ සන්පන්භ නළවළ. UNP ස පම්ප්  ෆවිරහ්ම නළවළ.  

 
ිවපඹෝජයා ථහනහඹුරභහ 
(தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

අහන යන්න, රු භන්ත්රීසුරභහ.  

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ரண்தைறகு ற கதரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
අන්න! ඕ කිේ වළටිප  upset පනහ පන්. චුට් ්  ඉන්න.  

ිවපඹෝජයා ථහනහඹුරභහ 
(தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

Please conclude your speech.  

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ரண்தைறகு ற கதரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
Sir, please give me two more minutes.  

 
ිවපඹෝජයා ථහනහඹුරභහ 
(தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

You have taken almost five minutes more.  
 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ரண்தைறகு ற கதரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
Please give me two more minutes and I will finish.   

I am talking  about  the Oluvil Port. The Hon. 

Minister is here. He is working hard to open the port. He 

talks about creating 10,000 jobs. Hon. Minister, if you 

can, create 50 jobs. Sir, I challenge him to do so. 

Innocent people who were trying to move into the 

democratic stream  have been pushed out. If the Oluvil 

Port can create 500 jobs,  it will be a miracle; 10,000 jobs 

by 2015.  I do not think such things will happen.  
 
ිවපඹෝජයා ථහනහඹුරභහ 
(தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ඊශඟ  රු යි.ජී. ඳද්භිනිස භන්ත්රීසුරභහ. 

 
[අ.බහ. 4.34] 

 
රු යි.ජී. ඳද්භිනිස භවතහ 
(ரண்தைறகு ம.ஜல. தத்ெறரற) 

(The Hon. Y.G. Padmasiri) 

රු ිවපඹෝජයා ථහනහඹුරභිව, ඔඵුරභහ  සුර පන්ත 

නහ, භ  පභභ විහදඹ  වබහගි ීභ  අසථහ රහ දීභ 

ිළිතඵ. අද දපව හචිඡහ යන ිවපඹෝ ව ිවපේදනඹ 

අතිසන් 1969 අව 1 දයන ආනඹන වහ අඳනඹන (ඳහරන) ඳනත 

ඹ ප්ම 2013 අපෝසුර භ 01න දින රු ජනහධිඳ පුරභහ විිනන් 

ඳශ ශ ිවපඹෝ භහරහ  අදහශ රුු කිටුඳඹ්  පම් රු 

බහ වමුපේ තඵන්න භහ ඵරහපඳොපයෝමුර නහ. 

රු ිවපඹෝජයා ථහනහඹුරභිව, ඳිසයඹ , පොඵහදවභ  

ආදයඹ යන වුරු්ම පභභ ිවපඹෝ භහරහ  සඟ නහ. 

විපලවපඹන් ළප්තළම්ඵර් 16න දහ ජ්ම ඕපෝන් දිනඹයි. ඒ 

දිනඹ්ම ඉදිිසඹ  සන පම් හනු  ුරශ ඊ  අදහශ ළද්ම 

ිවපඹෝ කිටුඳඹ්  පභභ රු බහ ම්භත කිරීභ ඉතහභ ළද්ම 

වළටිඹ යි භහ දකින්පන්.  

රු ිවපඹෝජයා ථහනහඹුරභිව, ියිවහප  වජ ක්රිෂඹහශීලි 

සබහඹ ිවහභ පභොපවො පන් පභොපවොත, දිනන් ද ියිවහ 

දියුු යහ භන් යනහ. ඒ භපන්දී ඇතළම් ක්රිෂඹහදහභ  

තභන් භ, තභ ර්ඹහ භ, ඒ හප භ තභන් ජී්ම න 

ඳිථිවිඹ භ වහිවය න විධිඹ ්ම ිනද්ධ නහ. අද පභභ 

හචිඡහ  බහජන යන්පන්, සළිව ක්රිෂඹහදහභ  ිවහභ මුුවභව්ම 
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ඳිසයඹ භ, ජීීන් භ ිනදු න වහිවය ක්රිෂඹහලිඹ භළඩ 

ඳ්මන්න, ඳහරනඹ යන්න, සීභහ යන්න ජ්ම වවිධහනඹ්  

වළටිඹ  වවිධහනඹ පරහ ක්රිෂඹහ්මභ යන ක්රිෂඹහදහභඹ  අපප්  

කීභ ඉස  කිරීභ ිළිතඵයි. 

රු ිව පඹෝජයා ථහනහඹුරභිව, මී  ය වළ්මතෆ ණන  

ඳභණ පඳය තභයි පම් ඕපෝන් සතයඹ ිළිතඵ පරෝඹ  

අනහයණ පරහ  පපඵන්පන්. ඳිථිවි තරප  ින  කිපරෝමී ර් 

10්ම, 50්ම අතය උකින්  පපඵන ඕ පෝන් විඹන ිළිතඵ මුල් 

ය  අනහයණ ය  පපඵන්පන් ප්රවල ජහ ප පබෞ ප විදයාහඥපඹන් 

පදපඳොශ්  න චහර්ල්ස ෂළේිස ව පවන්ිස ේවිපොන් විිනන් 1913 

දීයි.  1913 දී සඹ අනහයණ  වුණ්ම, ඒ ිළිතඵ පනොපඹකු්ම 

ඳර්ප ණ  විලසපල්ණ යියන්  පබුණ්ම, 1976 දී තභයි ස් ්ම 

ජහීනන්ප  ඳිසය ළඩ වපන් ඳහර භණ්ඩරඹ විිනන් සටු 

අනුරරුදහඹ ත්ම්මඹ ිළිතඵ ප්රථභ තහ  හචිඡහ ය 

 පපඵන්පන්. 

1913 ින  1976 ද් හ වූ ය 63 හර සීභහ ්මපතෝම, 

පරෝප  ර්භහන්ත ් පවත්රුඹ ඉ් භිවන්භ -ඉතහභ පේපඹන්- 

දියුු වූ අධිඹ් . ඒ දියුු්ම ස් භ භහ මුලින් කිේ පරෝඹ  

න වහිවඹ, ජීීන්  න වහිවඹ ඒ හප භ ර්ධනඹ පරහ 

 පපඵනහ. 1977 දී ඕපෝන් විඹන ිළිතඵ විපලවඥප මුුව්  

ඳළළ්මීපභන් ඳසු, සඹ ආය් හ ය න්න අදහශ න 

පනොපඹකු්ම පඹෝජනහ වහ අදවස ිළිතඵ හචිඡහ යරහ ඒහ 

අධයාඹනඹ  වහ ඳර්ප ණඹ  ර්  ය  පපඵනහ. ඉන් ඳසු 

තභයි ඕපෝන් විඹන සුරැකීභ වහ වූ විඹහනහ ම්මු පඹ ඇ ප 

පරහ  පපඵන්පන්. විඹහනහ ම්මු පඹ 1985 දී ඇ ප වුණ්ම අපප් 

යපට් සඹ  ඵරහ්මභ ය  පපඵන්පන් 1989 දීයි.  

ඊශඟ  සඹ භ ම්ඵන්ධ න ළද්මභ ම්මු පඹ න්පන්, 

භහන පෞයා වහ ඳිසයඹ පපයටු අටුතය පර ඵරඳහන 

ඕපෝන් විඹන ් ඹ කිරීභ  පවවුර හය න ප්රහීණහිස ද්ර(යා 

ුරයන් කිරීභ ිළිතඵ වූ පභොන්ට්රිරඹල් න්ධහන ම්මු පඹයි. ඉතහභ 

සුප්රිනද්ධ පභොන්ට්රිරඹල් න්ධහනඹ 1987 දී බිටු වුණහ. 

පභටු ළද්ම භ අයමුණ ් ඹ හය බහවිතඹ වහ  ිවසඳහදනඹ 

අඩු කිරීභ්ම, අහනප  ඉන් ඵළවළය  ීභ්ම. පභඹ, ියිවස ඳයපුපර් 

අනහතඹ සුය් ක ත කිරීභ වහ, ියටුතරප  සුය් ක තබහඹ 

වහ ඇ ප පරහ  පපඵන ළද්මභ ම්මු පඹ් .  පරෝප  

ය ල් 195  ළඩි ප්රභහණඹ්   සුර පරහ ඒ ළද්ම 

ම්මු පඹ  අ්මන් ය  පපඵනහ. අිළ ඒ ම්මු පප  පො ස 

රුපෝ වළටිඹ  ඕපෝන් ් ඹහය වහ බහණ්ඩ පර  වඳුනහ 

පන  පපඵන ඒහ ක්ර භපඹන් බහවිතපඹන් ඉ්ම කිරීභ්ම, සභ ද්ර(යා 

පර වඳුන්හ දී  පපඵන වයිපොෝ පරොපයොෂසපරෝපයෝහඵන්   - 

HCFC - ව අදහශ ඒ  ද්ර(යා සීභහ කිරීපම් ළඩ ිළිතපශ  ඒ 

ආහයපඹන්භ දහඹ න ඵ භහ කිඹන්න ළභළ පයි.  

ඒ හප භ පභොන්ට්රිරඹල් න්ධහනඹ පරෝඹ  යහජයා භට් ියන් 

භනහ භ පඳන්ීභ්  රඵහ පදනහ. පම් අතය අඳ  ඳළවළදිලි පන 

පදඹ්  තභයි, ඇපභිසහ ප්රමු  ඵ ටුය  යුපයෝඳහ ය ල් අුරුව  

ිනඹලුභ හර්ිය ය ල්  පරෝ  පශපඳො ශ  ිවසඳහදනඹ යන 

විවිධ  බහණ්ඩ ිවහ ඕපෝන් විඹන  ඵර්ම පව  වහිව  ිනදු 

පනහඹ කිඹන ස.  

ශ්රී  රවහ වහ භහන ය ල්  ඕපෝන් ප්රහීණහය කිින්  

ිවසඳහදනඹ යන්පන් නළ ප වුණ්ම, ඳිසපබෝජන අලයාතහ වහ 

අිළ ඒ බහණ සඩ ආනඹනඹ යනහ.  සභ ිවහභ තභයි අිළ පම් 

ආනඹන ඳහරන නී ප, ිවපඹෝ, අණඳන්ම  ම්ඳහදනඹ කිරීභ 

අලයා න්පන්.  පම් ් පවත්රුඹ  අදහශ අඳ ජඹග්රාවණ රඵහ පන 

 පපඵනහ.  විපලවපඹන්  2010  ර්ඹ න වි  CFC කිඹන 

හඵන් ිවසඳහදනඹ අඩු කිරීභ  පභොන්ට්රිරඹල් න්ධහනඹ ීනයණඹ 

ශ්ම, 2008 ර්ඹ න වි ්ම අපප් යපට් සඹ ක්රිෂඹහ්මභ ය 

 පපඵනහ. ඒ හප භ අපප් ඇතළම් ර්භහන්ත කිටුඳඹ්  ඕපෝන් 

ටුතහමී  තහ් ණඹ  ඳිසර්තනඹ ය  පපඵනහ. 2030 ර්ඹ 

න වි  වයිපොො ් පරොපයො ෂසපරෝපයෝ හඵන්-HCFC-   

ිවසඳහදනඹ ව බහවිතඹ  ඳහරනඹ කිරීභ   ඉඩ්  රඵහ න්නහ  

පරයි අද ම්භත යන පම් ිවපඹෝ ක්රිෂඹහ ්මභ යන්න 

ඹන්පන්. ියිවස ර්ඹහප  ඹවඳත පනුපන් පරෝඹ පන 

ඹන ළඩ ිළිතපශ  අපප් ය  ලපඹන් අඳ  ම්ඵන්ධ පනහ. 

භසත පරෝප භ ජනවනඹ පද ඵළලුපෝම, ිනඹඹ  20්  

න අධි ආදහඹම් රඵන ිළිසපව අධිඳිසපබෝජනඹ  ිවහ  තභයි 

පම්  ද්ර(යා ළඩි ලපඹන් ඳිසවයණඹ යියන් පම් විනහලඹ  මුර 

පුයහ  පපඵන්පන්. ඒ අධි ආලහ ඳහරනඹ කිරීභ පරපවින ඳවසු 

ළඩ්   පනොපයි.  සභ අධිඳිසපබෝජන භහනින්මපඹන්  

පරෝප  ජනතහ රහ න්න  නී පරී ප  ම්ඳහදනඹ කිරීභ 

හප භ, ආල්ඳභඹ ලපඹනු්ම විලහර පන්   ිනදු විඹ යුුරඹ  

කිඹන සයි අඳ දකින්පන්.  

රු ිවපඹෝජයා ථහනහඹුරභිව,  පම් ිළිතඵ අපප් ය  

දළනු්ම  කිරීභ  පන  පපඵන ළඩ ිළිතපශ  ම්ඵන්ධපඹන්  

ඳිසය වහ පුනර්ජනනීඹ ඵරල්  ප අභහතයාහවලඹ ්ම, ජහ ප 

ඕපෝන් ඒඹ ්ම පම් අසථහපේදී විපලවපඹන් සුර පන්ත 

පන්න  ඕනෆ. දිසත්රිo්  භට් ියන් ඒ හප භ ප්රහපද්ශීඹ භට් ියන් 

අපප් ඳහල්ර ඳිසය වවිධහන ආදිඹ ඇ ප  යියන්, විවිධ 

පද්ලන ඒ හප භ ප්රහලන  ආශ්රි ත පනොපඹකු්ම ජන විවපේදන 

අවල ඳහවිචිික යියන් අපප් යපට් ජනතහ, ෂ්යා ඳයපුය, ඵහර 

ඳයපුය  දළනු්ම කිරීභ  පන ඇ ප ළඩ ිළිතපශ අඹ යනහ. 

ඒ හප භ පම් යපට්  ඳිසය වවිධහන, භහධයා අවල පම් යපට් 

ජනතහ දළනු්ම යියන් ඳිසය ටුතහමීබහඹ ර්ධනඹ කිරීභ  

දයන  උ්මහවඹද අඹ යන අතය, පම් ිවපඹෝඹ   අපප්  වහඹ 

ඳශ යියන්  භප  චන සල්ඳ අන් යනහ. 

 
[අ.බහ. 4.43] 

 

රු අජි්ම භහන්නප්පඳරුභ භවතහ 
(ரண்தைறகு அஜறத் ரன்ணப்ததத) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
රු ිවපඹෝජයා ථහනහඹුරභිව, භ  පම් අසථහ රඵහ දීභ 

ළන  භහ ඔඵුරභහ  සුර පන්ත පනහ.  අද දින අනුභ පඹ වහ 

ඉදිිසඳ්ම ය ඇ ප   ිවපේදනඹ  අදහශ අව 1819/3  ළට් ඳත්රුඹ 

ළන ථහ යද්දී, සඹ අනුභත යන්න උ්මහව යද්දී ම්ඳව 

ප්රපද්ලප  අඹ ලපඹන් අිළ  හුඟ්   බඹ පනහ. පභොද, 

ර්භහන්තලහරහ ඇ ප යනහඹ කිේහභ, ර්භහන්ත  රහඳ ඇ ප 

යනහඹ කිේහභ, අඳ  භත්  පන්පන් පඩි  පඹන ස ළන. 

පම් ර්භහන්තලහරහ  ආය් හ යන්න, පම් ධනඳ ප ඳන් පඹ 

ආය් හ යන්න, ටුවතීය ධන්ම අඹ ආය් හ යන්න 

ආණ්ඩු ජනතහ  පඩි   පඹන්න ඳ න් ්මතහ. දළන් ර්භහන්ත 

පුයඹ්  ආයම්බ යනහඹ කිේහභ අඳ ටි්   බඹයි. පභොද, අඳ 

ඒ  ී පපඹන් පිතරහ ටුටිඹ ිවහ.  

ඒ විතය්   පනොපයි රු ිවපඹෝජයා ථහනහඹුරභිව, ඒ 

පද්ල්රදී ආණ්ඩු උ්මහව යන්පන් ජනතහ යකින්න 

පනොපයි, ර්භහන්තරුහ යකින්නයි කිඹරහ අඳ   ප්මපයනහ. 

යුරඳසර ප්රලසනඹ දිවහ ඵළලුහභ අඳ  සඹ ප්මපයනහ. 

පිවපග්රාොස ම්වපල් ප්රලසනප දී, "අඳ  ුරය පඵොන්න ඵළවළ, පම් 

ුරය ඇිනඩ් පරහ" කිඹරහ ියිවසසු ෆ ළහුහභ උ්මතයඹ වුපණ් 

ඳහල් දරුන් පදපදපනකු ඇුරුව ුරන් පදපනකු භයහ දළමීභයි. 

ළලිපේිසඹ ප්රපද්ලප  සදහ ඒ පශව යුද්ධඹ්  තභයි.  

රු ිවපඹෝජයා ථහනහඹුරභිව, හම්පර් ප්රපද්ලප  

ර්භහන්ත රහඳඹ්  ඇ ප යනහ කිේහභ, අඳ  ටුපතනහ 

ආණ්ඩුපේ ට්ටිඹ පම්හ ආය් හ යන්න ් පල්පභෝ පඵෝම්ඵ 

වයිද දන්පන්ම නළවළ කිඹරහ. ඒ තයම් බඹහන පදඹ්  පර 

769 770 



ඳහර්ලිපම්න්ුර 

තභයි අ ඳ  පභඹ පඳපනන්පන්. යුරඳසර ප්රපද්ලප   පබ පභභ 

ර්භහන්තලහරහ ිවහ ඒ  ඹහඵද කුඹුරු අ් ය 30්  අවුරුදු 

15්   පසපව ඳහුව පරහ  පපඵනහ. ඒ කුඹුය  ඵළවළපු ියිවසුන් 8 

පදපන්  දළන  ියඹ පොස  පපඵනහ.  ර්භහන්තලහරහ ආයම්බ 

යද්දී අඳ පන ඹන ප්ර පඳ්ම පඹ පභෝ ද? ඒ විතය්  පනොපයි, 

ඒ ඵළයල්ර  පබුු යහඹන ද්ර(යා ුරය්ම ස්  ියේ යරහ  

පඵොන්න ියිවසසු පුරුදු පරහ, ඒ වයු පඹ පනස වුණහ කිඹරහ 

ස දි භ ියිවසුන් 17 පදපන්  භළිසරහ  පපඵනහ. ඒ ිවහ 8 

පදපනකු  ළඩි ප්රභහණඹ්  අන්ධබහඹ  ඳ්ම පරහ  පපඵනහ. 

ුරය ඇිනඩ් පරහ, Factory  ස  වන්න කිඹරහ ියිවසසු ෆ 

වන පො , ඳහල් දරුන් පදපදපනකු ඇුරුව ුරන් පදපනකු 

භයරහ  පපඵනහ. ඊ  ඩහ අේඵහතඹන්, පොරුන් ඇ ප පරහ 

 පපඵනහ. පම් ිනද්ධිපඹන් ුරහර පරහ පඩි උණ්ඩඹ න්න 

ඵළිස තභ්ම ඇ පේ පඩි උණ්ඩඹ  පපඵන පුද්රඹන් ඉන්නහ.   

ඳසු ගිඹ දිනර පභළිව රහඳ ුරශ ිනදු වුු ිනදු ීම් අඳ 

දළ් හ. පම් පොල්රන්  හින  සන පො  ස ස පද්ල් 

යනහ.  පරොකු හින සනහ දළ් හභ, ඒ පොල්පරෝ පරෝපඹන් 

සඳහ යපු ර්භහන්ත පම් රහඳ ුරශ  පනළ්ම  පපඵනහ. 

සපවභ පනළ්ම පම් ඳිසයඹ දණඹ ය  පපඵනහ. ඳිසයඹ 

විනහල න ආහයඹ පනොඵරහ ඇව   ිළඹහපන ඉන්න 

ආණ්ඩුපේ පරොකු අඹ උ්මහව යද්දී, පඳොඩි අඹ ටි පඳෝස ර් 

වනහ. ම්ඳව ප්රපද්ලප  පම් ප්රලසනඹ ඇ ප වුණහ  ඳසු ඒ 

ප්රහපද්ශීඹ බහර  පද්ලඳහරනඥපඹන් පඹොදහ පන, "ීණඹ 

ුරයන් ශ වමුදහ  වහ ජර ප්රලසනඹ විූ  ජනහධිඳ පුරභහ  

සුර පයි" කිඹරහ ආණ්ඩු පඳෝස ර් වන්න ඳ න් ්මතහ. නමු්ම 

යුරඳසර , ළලිපේිසඹ  වමුදහ පනහපේ වුද කිඹරහ ියිවසසු 

ප්රලසන යියන් ිනටිඹදී පඳෝස ර් ලිඹනහ, "ීණඹ ුරයන් ශ 

වමුදහ .." කිඹරහ. වහ්මඳිනන්භ පන්ම අදව්  පදන්න 

ආණ්ඩු උ්මහව යනහ. "ජර ප්රලසනඹ විූ  ජනහධිඳ පුරභහ  

සුර පයි" කිඹරහ පම් පඳෝස ර්ර වන් ය  පපඵනහ. නමු්ම 

ියිවසුන්   පපඵන ජර ප්රලසනඹ කිිනභ පපන්  තභ විහ නළවළ. 

ළලිපේිසඹ, යුරඳසර, කිිසකි්මත, භවය ඹන ප්රපද්ලර ජර 

ප්රලසනඹ ආණ්ඩු විරහ නළවළ. ියිවසසු ඉල්රන්පන් පම් 

ර්භහන්තලහරහ පන්ම ආණ්ඩු බුදිඹහපන ඉරහ ජරඹ ඇිනඩ් 

ඵ  ඳ්ම ශහ නම්, ජරඹ ඳිසවයණඹ යන්න ඵළිස ත්ම්මඹ  

ඳ්ම ශහ නම් මලි පීභකින් පතොය ඒ අඹ  ුරය පදන්න 

කිඹරහයි.  "මලි පීභ පන්න ඵළවළ, අඳ පම්  ඳිත නළවළ, 

අඳ  ල්ලි නළවළ" කිඹරහ ඔවුන් කිඹනහ. සදහ පේර වම්ඵ ය 

න්න්ම ඵළිස ියිවසසු යි පම් ප්රපද්ල ර ඉන්පන්. ඒ ියිවසුන්  

පදන්න කිඹන අභ පීභ රුිළඹල් 18,000යි. භවය වි  ඒ 

රුිළඹල් 45,000්  පන්න පුුවන්. 50,000්  පන්න්ම පුුවන්. 

ුරය නශ සලුහ , පම් ආණ්ඩු යපු ළරැද්ද  මලි පීභ්  

අයපන -ල්ලි අයපන- ුරය පදන්න වදන ස අහධහයණයි 

කිඹරහ ඒ ියිවසසු ප්රහල යනහ. නමු්ම ආණ්ඩුපේ පවන්චයිඹරහ 

පඳෝස ර් වනහ, "ජර ප්රලසනඹ විූ  ජනහධිඳ පුරභහ  සුර පයි" 

කිඹරහ. භභ  කීපභන් කිඹනහ අද පන පත්  ජර ප්රලසනඹ 

විරහ නළ ප ඵ. පභපවභ පද්ල් යන්න සඳහ.  

දළන් හම්පර්ර ඇ ප යන්න ඹන්පන්්ම ටුනහඹ 

 පපඵනහ හප  පපශ රහඳඹ් . පභටුදී අඳ  ත්ම ිනද්ධිඹ්  

භත්  පනහ. තභන් උඳඹපු අර්ථ හධ අයමුදර රැ න්න 

පයොපවන් චහන ඇුරුව අිවකු්ම පවඹන්  න් ශහ. 

උ්මතයඹ ලපඹන් රළබුපණ් පඩි උණ්ඩඹ් . පම් 

ර්භහන්තලහරහ ඇ ප යනහ කිඹරහ ආණ්ඩු කිේහභ ජනතහ 

අයිීනන් ළන පවොඹන්පන් නළ ප, පඩි උණ්ඩ ඳහවිචිික යරහ 

ජනතහ කහතනඹ යන්න, භර්දනඹ යන්න ඹන ිළිතපශ තභයි 

පම් ිවපඹෝ, ිවපේදන ම්භත  ය න්න ඹන පො  අඳ  භත්  

න්පන්. පිවපග්රාොස ආඹතනඹ ිවහ ඳිසයඹ  වහිව පනහ 

කිඹරහ කිඹන්න ගිඹ අඹ  පභොද වුපණ්? ආණ්ඩු 

ර්භහන්තලහරහ යකින්න ජනතහ  දිගින් දි  පඩි  පඹනහ; 

ියනී භයනහ. භවය වි  පම් ිවපඹෝර  අඳ අද විරුද්ධ 

වුපණෝම පභෝ  පයිද? "පම් සීභහටුත ශ්රී  රවහ ප ට්පේ 

(පුද්ලි) භහභ  පභපවභ ඵරතර පදන්න ඵළවළ, පභපවභ ඵදු 

වන පදන්න ඵළවළ, අඳ විරුද්ධයි" කිේපෝම, සිතප දී අඳ  

පඩි  පඹන්න ඳහ පුුවන්. ආණ්ඩු අද ඒ තළන  ඇවි්ම 

 පපඵනහ කිඹන ස භභ  කීපභන් ප්රහල යනහ.  

සදහ භ  භතයි, ස් ්ම ජහ ප ඳ් ඹ  විඹදම් ශහ කිඹන 

යද ුරශ දඹහ භප  භව්මභඹහප  ඳළර්මත සීිව ම්වර 

ආණ්ඩු ඳළඹ 24න් ඳයහ ්ම ආහයඹ. නමු්ම  පම් ප්රපද්ලප  

ඳවුල් 15,000් , 20,000්   ෆ වනහ, පම් ර්භහන්තලහරහ 

වන්න, අපප් ුරය වි වුපණ් පම් ිවහයි කිඹරහ. ඒ  නී ප 

වදහ න්න ආණ්ඩු  තභ ඵළිස පරහ  පපඵනහ. පම් ළන 

හර්තහ පන්හ න්න ඔවුන්  ඵළිස පරහ  පපඵනහ.   

සදහ ජනහධිඳ ප භන්දි යප  දී  කි  යුුර ඇභ පරුන් සුර 

පරහ ප්රහල ශහ,  ප පදකින් පම් ර්භහන්තලහරහ  අදහශ 

හර්තහ පන්නහ කිඹරහ; ඒ හර්තහ පවො වුණ්ම, 

ර්භහන්තලහරහ පවොයි කිඹරහ ිළිත්මත්ම, ඒ්ම පභභ 

ර්භහන්තලහරහ පභතළිවන් ඉ්ම යරහ සභ ර්භහන්තලහරහ 

ආපඹෝජන භණ්ඩර රහඳඹ ුරශ  පන ඹනහ කිඹරහ; සපවභ 

නළ්මනම් පම් ර්භහන්තලහරහ හ දභනහ, ආපඹ්ම ආයම්බ  

යන්පන් නළවළ කිඹරහ. නමු්ම දළන් භහ පද්  තපරහ 

 පපඵනහ,  අද න ුරරු පම් වහ හර්තහ ඉදිිසඳ්ම යන්න  

ආණ්ඩු අපඳො පවෝම පරහ  පපඵනහ.  සපව්ම පම් හර්තහ 

රළබිරහ  පපඵනහ කිඹරහ අඳ  ආයවික පරහ  පපඵනහ. පම්හ 

විිවවිද බහඹකින් පතොය දිහඳ පුරභහප  මලි්මපඹන් 

හචිඡහ යනහ කිඹරහ්ම දළන න්න  රළබිරහ  පපඵනහ. 

ජනතහ  ඒ හචිඡහර   වබහගී න්න  ඉඩ පදන්පන් නළවළ 

යි කිඹරහ්ම දළන න්න  රළබිරහ  පපඵනහ.  භහධයාපේදීන්  පම් 

අසථහ   වබහගී  න්න  ඉඩ පදන්පන් නළවළ යි කිඹරහ්ම 

අඳ  දළන න්න  රළබිරහ  පපඵනහ.  

රු ිවපඹෝජයා ථහනහඹුරභිව, විස ළරළසභ්  නළ පයි 

පම්  යුුර යන්පන්. පම් ර්භහන්ත පුයල් වළදුහ , 

ර්භහන්තලහරහ වළදුහ , පම්හප  අඳ ද්ර(යා දභන්පන් පොපවව ද 

කිඹන ස ආණ්ඩු ළරසුම් යරහ නළවළ. පභොද, හපන් විස 

ල්ලි පොඩ්  රළබුණහභ ආණ්ඩුපේ පම් ිවරධහිසන්, ආණ්ඩුපේ 

පද්ලඳහරනඥපඹන් ව ළප නහ. ඒහ  වළටිරහ  යුුර 

යන්න  ඹනහ. ුරිළටිර ආපඹෝජන රහඳප   පපඵන අඳ 

ද්ර(යා විනහල යන්න  දළන  පන ඹන්පන් පු්මතරභ පවොල්ිනම් 

ස යි. ඒ විතය්  පනොපයි, යුරඳසර  පපඵන පිවපග්රාොස 

ආඹතනප  අඳ ද්ර(යා්ම විනහල යන්න  පන ඹන්න  ඕනෆ 

පු්මතරභ පවොල්ිනම් ස යි. නමු්ම පම් වහ ප ොන් ස  

රුිළඹල් 20,000  ආන්න මුදර්  විඹදම් නහ. නමු්ම අිළ 

දකිනහ, භවය ර්භහන්තලහරහ පම් යන්පන් නළවළ.  

පිවපග්රාොස ආඹතනඹ ජනතහපන් පචෝදනහ රඵනහ, පම් 

ළපඩ් විසඹ  යන්පන් නළවළ කිඹරහ. පිවපග්රාොස ආඹතනපඹන් 

ද  ප ොන් ුරන්  අඳ ද්ර(යා බිටු පනහ. නමු්ම පම් අඳ ද්ර(යා 

ප ොන් ුරන ප්රභහණඹ පවොල්ිනම් පත පන ඹනහ කිඹන්න 

කිිනභ හ් ක ඹ්  නළවළ; කිිනභ ද්මතඹ්  නළවළ. පම් අඹ පශව  

පම් ියිවසුන් ය රහ  රුිළඹල් 50,000්  දීරහ පම් ුරර  

පම් අඳ ද්ර(යා ශරන්න  ඳ න් ළනීභයි. නමු්ම ආපඹෝජන 

භණ්ඩරඹ පම්හ ළන දන්පන් නළවළ. පම් ම්ඵන්ධපඹන් 

ආපඹෝජන භණ්ඩරඹ ල්  පභ්ම නළවළ.   

ඒ විතය්  පනොපයි, පම් ආඹතනඹ ුරශ  සභ ඹන්ත්රු පවදීභ  

පඹොදහ ්ම  නයිපිට් ඇිනඩ්  ලී ර් 4,000්  දිනඳතහ ඉ්ම යියන් 

 පබුණහ. පම්හ  පභොනහද පශව කිඹරහ අද න ුරරු හර්තහ 

රළබිරහ නළවළ.  අ  ිතව 15්  අයපන ද  ලී ර් ර්  06්  

771 772 

[රු අජි්ම භහන්නප්පඳරුභ  භවතහ] 
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ජරඹ ඇද්දහ. Water table ස ඳවශ  ළීභ ිවහ ප්රපද්ලප  ජර 

ටුඟඹ්  ඇ ප පරහ  පබුණහ. පම් වහ ්ම ක්රිෂඹහ භහර් කිින්  

නළවළ. සපවභ නම් පම් ළන පොඹහ ඵරන්න කිඹරහ අිළ 

විපලවපඹන්භ කිඹනහ. පම් ර්භහන්තපුය ඇ ප යන්න  ඉසය 

පරහ පම් ර්භහන්තලින් ය   ිනදු න වහිවඹ ළන ටුතන්න. 

පම් ර්භහන්තපුය ඇ ප යන්න  ඉසය පරහ ආපඹෝජන 

භණ්ඩරඹ ල්  පභ්ම යන්න. අද න පො  ආපඹෝජන 

භණ්ඩරඹ ල්  පභ්ම නළවළ. පම් හර්තහ ඳඹන ආඹතනර  

ල්  පඹ්  නළවළ. පම් හර්තහ ඳඹන ආඹතනර  පද්ලඳහරන 

අතපඳීම්  පපඵනහ. පම් අඹ ිවළයදි හර්තහ ඳඹන්පන් නළවළ. 

ඳඹපු හර්තහ සිතඹ  සන්පන් නළවළ. ඒ ිවහ පම් ර්භහන්තලහරහ 

ඇ ප යනහ හප භ ඳිසයඹ සුයකින  ආඹතනර   ඳිසයඹ 

සුරැකීභ වහ ිවදවපව  යුුර යන්න්ම අසථහ රහ 

පදන්න කිඹරහ භහ විපලවපඹන්භ ඉල්රනහ. අිළ දකිනහ,  

සහධීන ආඹතනඹ්  විධිඹ   යුුර  යන්න ය ඳරී්  

පදඳහර්තපම්න්ුර ළිව ආඹතනර  අද ඉඩ රළබිරහ නළ ප ඵ. ඒ 

ආඹතනර  පද්ලඳහරන අතපඳීම්  පපඵනහ. සපවභ නම් පම් 

පද්ලඳහරන අතපඳීම් පොපවොභ  පබුණ්ම, ඒ පද්ලඳහරන 

අතපඳීම් ුරශ පම් ර්භහන්තලහරහ ඇ ප කිරීපභන් සටු විිවවිද 

බහඹ්  අඳ  දකින්න  රළපඵන්පන් නළවළ. අිළ දන්නහ, පම් 

ය   ර්භහන්තලහරහ ඕනෆ ඵ. යපට් විරැකිඹහ උඳිසභඹ  ගිටුන් 

 පපඵනහ. ියිවසුන්  ජී්ම න්න  විධිඹ්  නළවළ. ඒ ත්ම්මඹ  

ය  ඳ්ම පරහ  පපඵනහ. දළන   පපඵන ර්භහන්තලහරහ්ම 

ියන්  පපඵනපො , පවඹන්  ළටුප් පනොපන 

ත්ම්මඹ්   පපඵද්දී, ර්භහන්ත ලහරහ ආයම්බ යන්න  

ආපඹෝජඹන් පන්හ ළනීභ වහ ආණ්ඩු පපවපනහ 

නම් පවොයි. නමු්ම ඒ ඵ්  අඳ  පඳපනන්න  නළවළ.   

අද ඉදිිසඳ්ම ය  පපඵන පම් ක්ර පභෝඳහඹ වර්ධන යාහඳි ප 

ඳනත ඹ ප්ම ිවපේදනඹ ුරිතන්  අිළ  දකිනහ, සීභහටුත ශ්රී  රවහ 

ප  ට්පේ (පුද්ලි) භහභ  අවුරුදු 25 ඵදු වන රහ 

 පපඵනහ. සභ භහපභන් අවුරුදු 25 හරඹ්   ඵදු අඹ 

යන්පන් නළවළ.  ඕනෆ තයම් වම්ඵ ය න්න ඉඩ දීරහ  පපඵනහ.  

පම් අවුරුදු 25 හරඹ අවුරුදු 27්  පන්න්ම පුුවන්. අවුරුදු 

පද්  ත පරහ කිේපෝම, අද ඉන්  තභයි පම් භහභ  රහබ 

රඵන්පන් කිඹරහ, සදහ ඉරහ අවුරුදු 25 හරඹ  ආදහඹම් 

ඵදුලින් පම් භහභ ිවදවස යනහ. ඒ විතය්  පනොපයි, පම් 

ආඹතනඹ ුරශ ිනටින 20 පදපනකු  උඳඹන මුදර  tax අඹ 

යන්පන් නළවළ. ඒ අඹ  අවුරුදු ඳව්  ද් හ ඵදු වන දීරහ 

 පපඵනහ.  ඒ විතය්  පනොපයි පම් භහපම් building ස 

වදන්න පන්න ම්බි, ිනපභන් ප වහ්ම ඵදු වන දීරහ 

 පපඵනහ.  සපවභ නම් අපන්  අඹ  ඩහ විපලව මුදර  පම් 

අඹ  ිනපභන් ප රළපඵනහ; ම්බි රළපඵනහ.  පම් ර්භහන්ත 

ලහරහපේ  යුුර කිරීභ වහ පන්න ඹන්ත්රු සත්රු වහ ඵදු 

වන රඵහ දීරහ  පපඵනහ.  

ඇස ිළඹහපන ටුටිපඹෝම  පම්හ ප්මපයන්පන් නළවළ.  අද 

ගිටුල්රහ ඵළලුපෝම, පම් යපට් කුඩහ ර්භහන්ත ිනඹල්රභ ළටිරහ. 

පම් ිනල්රය පඩ් ඉරහ, පප්න්ට් යන ළඩ පඳොපශව, යහජ් 

සප්  ඉරහ,  පම් ඩු ර්භහන්තඹ, භළහුම් ර්භහන්තඹ ද් හ 

පම් ිනඹලුභ ර්භහන්ත  ඇදළටිරහ  පපඵනහ.  

සපව පද්දී ආණ්ඩු පරොකු පරොකු අඹ  ඵදු වන රඵහ 

පදනහ. පම් පම් යාහඳහය ළන ආණ්ඩු ඵරන්පන් නළවළ.  

පඵොපවෝ පදපන්  තභන්ප  බහර්ඹහප  ය්මතයන් නය උස 

 පඹරහ යාහඳහය ඳ න් ්මතහ. සපව ඳ න් ්මතහ වුණ්ම, ඒහ 

රැකීපම් ළඩ ිළිතපශ්  නළවළ. ය්මතයන් ියර අඩු වුණහ. පවන් 

ළටුු ියිවවහ  පොනහ ඇන්නහ හප  ය්මතයන් ියර අඩු පන 

පො  පභොද වුපණ්?  "ඔඹ පොල්රන් ්මත ණන ළඩියි, දළන් 

ය්මතයන් ියර අඩුයි, වහභ  ල්ලි පභචිචය්  පන්න" කිඹරහ 

ඵළවකුපන් ිවපඹෝ යනහ. ඒ ියිවවහ  ඒ පහ න්න 

විධිඹ්  නළවළ. අපන්  ඳළ්මපතන් යාහඳහය ළටිරහ. ඒහ රැ 

න්න විධිඹ්  නළවළ. ආණ්ඩු පශව ය්මතයන්ර  tax ස්  

වන ස විතයයි. Tax ස්  ළහීපභන් වුපණ් පරෝ පපශ 

පඳොපශව ය්මතයන් ියර අඩුීපම් ප්ර පරහබඹ ජනතහ  රඵහ න්න 

 පබුු අසථහ නළ ප ීභයි. ආණ්ඩු පම් යාහඳහිසඹහ ය් ණඹ 

යරහ, යාහඳහිසඹහ රැ න්න ක්ර භඹ්  වදරහ, අය පරෝ 

පපශ පඳොපශව ය්මතයන් ියර අඩු ීපම් ප්ර පරහබඹ පම් යපට් 

ජනතහ  රඵහ න්න  පබුණ අසථහ අටුිය ශහ.  

ඒ විතය්  පනොපයි, අද අිළ දන්නහ, පම් කිඹන පරොකු 

යාහඳහයර  one-stop shops  පපඹන ඵ. නමු්ම පම් කුඩහ 

යාහඳහිසඹහ  සපවභ නළවළ. ඒ භනුයාඹහ ප්රහපද්ශීඹ බහ  

ඹන්න ඕනෆ; ප්රහපද්ශීඹ පල්ම් හර්ඹහරඹ   ඹන්න ඕනෆ; ඳිසය 

ඵරඳත්රුඹ න්න ඊ  අදහශ ආඹතනර  ඹන්න ඕනෆ. පම් හප  

වතය පට් දුන්න පරහ. සපවභ දුරහ අභහරුපන් පොඩ නඟහ 

්මත යාහඳහයඹ පිවඹන්න ඒ භනුසඹහ  ඉඩ පදන්පන් නළවළ. 

යාහඳහයඹ ටි්  ල්  පභ්ම පචිච භන් EPF පේහද කිඹරහ 

අවන්න සනහ; අර්ථ හධ පේහද කිඹරහ ඵරන්න ිවරධහිසන් 

යාහඳහයඹ  ඩහ ඳිවනහ; ගිටුල්රහ පවපඹෝ අයපන ප්රලසන 

යනහ. අපන්  ඳළ්මපතන් ඵදු අඹ ය න්න පදය  ලියුම් 

සනහ. සපවභ නළ්මනම් පවොපයන් ඳළනරහ රහචිචුපේ  පපඹන 

ල්ලි ටි්ම උසහපන ඹනහ. සපවභ නළ්මනම් ඳිසය 

ඵරඳත්රුඹ ්මතහද කිඹරහ අවරහ ප්රලසන යනහ, උදවු කිරීභ්  

නළවළ. නමු්ම අද ථහ යනහ, "පරොකු යාහඳහයර   වන රඵහ 

පදන්න ඕනෆ, ඒ පොල්රන්පන් ඵදු අඹ යන්න ඕනෆ නළවළ"යි 

කිඹරහ. සපවභ නම් භභ කිඹනහ, ආණ්ඩුපේ පම්  පපඹන 

අනුම්ඳහ ිළ ය  අඹ  විතය්  පනොපයි, රවහපේ අඹ ්ම රඵහ 

දිඹ යුුර ඵ. ිළ  ය  ල්ලි පපනන්න තභයි ඉසය ඵදු වන 

දුන්පන්. අද රවහපේ  පරොකු ියිවසුන්  විතය් ,  ඵදු වන 

පදන්න ඳ න් අයන්. නමු්ම පඳොඩි යාහඳහිසඹහ   නළවළ. පම් 

පරොකු යාහඳහිසඹහ යකින්න  පපඹන උනන්දු පඳොඩි 

යාහඳහිසඹහ යකින්න ආණ්ඩු  නළ්මප්ම ඇයි කිඹරහ 

විපලවපඹන්භ ප්රලසන යනහ. ඒ ළන විපලවපඹන් ටුතන්න 

කිඹරහ කිඹනහ.  

භවය පරහ  අඳ  වම්ඵ පනහ, කුඩහ යාහඳහය යන 

දුප්ඳ්ම ඳවුල්. තමුන්ප  සහියඹහ වම්ඵ යන ල්ලි භදි ිවහ 

පඳොඩි යාහඳහය ඳ න් න්නහ. ඒ පදය හන්තහ දිිසඹ 

හන්තහ්  නම් භවන භළක න් ස්  අයපන ඇඳුම් ටි්  

භවන්න රළවළස ප යනහ. නළ්මනම්  oven  ස්  අයපන 

ඩඹ  ෆභ දහන්න රළවළස ප පනහ. නමු්ම පම් යාහඳහයඹ  

ණඹ්  න්න ගිඹහභ පම් පරොකු යාහඳහිසඹහ  පදන ඵදු වන ඒ 

අටුව දිිසඹ හන්තහ  රළපඵනහද? භවන භළක න් ස්  

න්න රුිළඹල් 35,000, 40,000 ණඹ්  න්න ගිඹහභ 

කිඹනහ, යජප  පවපඹෝ පදන්පන්  පපනන්න, ඇඳ 

අ්මන් යන්න කිඹරහ. නමු්ම යජප  පවපඹෝ පදන්පන්  

ඇඳ අ්මන් යන්න සනහද? සඹ ්මතදහ  ඳහු දහ ඉරහ tax 

ලියුභකු්ම සනහ. අිළ කිඹනහ, පම් ර්භහන්ත්ම ල්  පභ්ම 

යන්න ඕනෆ කිඹරහ. පරොකු  ර්භහන්තලහරහර  ඉඩ දුන්නහ  

භ්  නළවළ, රැකිඹහ ප්රලසනඹ වි පයි. නමු්ම පභන් බිටුපන 

ර්භහන්ත ආය් හ යන්න්ම ආණ්ඩුපේ ළඩ ිළිතපශ්  

 පපඹන්න ඕනෆ.  

අිළ දන්නහ, 'පල්ඩින්' ළඩ පඳොශ්  දභන්න පුද්රපඹ්  

රළවළස ප වුපණෝම, ඔන්න විදුලිඵර භණ්ඩරපඹන් කිඹනහ, 'ඹර් 

ස පම් තයම් දුය  අදින්න ඕනෆ,  රුිළඹල් 50,000්   නළ්මනම් 

75,000් , නළ්මනම් 1,50,000්  පන්න ඕනෆ" කිඹරහ. ඒ 

ියිවවහ  අපන්  උඳයණ ිනඹල්ර භ ඹන විඹදභ ්ම ඩහ ළඩි 

විඹදභ්  පම් 'පල්ඩින්' ළඩ පඳොශ  'යන්ට්' ස න්න  

ඹනහ. පභළිව අඹ ආය් හ යන ළඩ ිළිතපශ්  ආණ්ඩු 

වදරහ නළවළ.  

773 774 



ඳහර්ලිපම්න්ුර 

ඳසු ගිඹ ද අිළ ශ්රී  රවහ විදුලිඵර (වපලෝධන) ඳන්ම 

පටුම්ඳත ම්භත ශහ. සටු  පපඵනහ, "කිිනඹම් පපන්  

විදුලිඹ ඉල්රන්පන් නම්,  ඒ අඹ  ඒ වහ අලයා  මලි හසුර 

සය පන්න  ඵළිස නම් සභ මුදර ළභළ ප විධිඹ  පො ස 

ලපඹන් පඳොලිඹ යටුත පවිඹ වළ" කිඹරහ. පම් වනඹ 

පරොකු යාහඳහිසඹහ  විතයද පදන්පන්? කුඩහ යාහඳහිසඹහ  ඇයි 

පම් වහ වන පදන්පන් නළ්මප්ම?  ශ්රී  රවහ විදුලිඵර 

(වපලෝධන) ඳනත  අිළ සදහ විරුද්ධ වුණහ. පම් පීපම් ක්ර භඹ  

විදුලිඹ  රඵහ දීපම්දී  ඒ මලි හසුර පවිඹ යුුර හරඹ්  වන් 

න්පන්  නළවළ.  පොයි හරඹ්  ුරශද පභඹ යන්පන් කිඹන ස 

ළන නළවළ. පභොන පඳොලිඹ් ද අඹ යන්පන් කිඹන ස නළවළ. 

පරොකු යාහඳහයර  විදුලිඹ න්න රුිළඹල් ර්  ඳනව්  ළඹ 

නහ නම් ඒ මුදර අවුරුදු ඳනව්  ුරශ පඳොලී යටුත පන්න 

පම් ඳනපතන් අනුභළ පඹ දුන්නහ. අිළ දකිනහ, පම් ආණ්ඩු සන්න 

සන්නභ පවොයම් යනහ විතය්  පනොපයි,  පවොයම් කිරීභ 

නී පත යන්න්ම පම් ආණ්ඩු  යුුර යනහයි කිඹන ස. ඒ 

ළන විපලවපඹන්භ අධහනඹ පඹොමු යනහ.   

ඒ විතය්  පනොපයි, පරොකු ආඹතන ඇ ප න පො  කුඩහ 

ආඹතන ළපවනහ. ඒහ යකින්න ආණ්ඩුපේ ළඩ ිළිතපශ්  

නළවළ.  ර්භහන්ත රැකීභ  අදහශ ආඹතන යහෂ්ඹ්  පම් යපට් 

 පපඵනහ. හර්ිය වර්ධන භණ්ඩරඹ, විදහතහ භධයාසථහන ළිව 

ආඹතන 10්  විතය පම් කුඩහ ර්භහන්ත යකින්න නහිය වදරහ 

 පපඵනහ. නමු්ම පම්හ ළන හප ්ම අධහනඹ්  නළවළ. ඒහ 

ඒ පොල්රන්  ඕනෆ ඕනෆ විධිඹ  ඳ්මහ පන ඹනහ. ඒ 

ිවරධහිසන්  ඕනෆ ඕනෆ විධිඹ ,  පුුවන් විධිඹ  ළඩ යනහ.  

ිවරධහිසන්  භභ ඵණි කනහ පනොපයි. නමු්ම පම්  පපඹන උනන්දු 

ද් රහ, ඒ ආඹතන ටි සුර යරහ, "ඔඹ පොල්පරෝ පල්ඩින් 

අවලඹ ළන ළඩ යන්න,  ඔඹ පොල්පරෝ ඇඳුම් භළසීපම් 

් පවත්රුඹ ළන ළඩ යන්න, ඔඹ පොල්පරෝ ෆභ ිළසීපම් 

් පවත්රුඹ ළන ළඩ යන්න" කිඹරහ ඒ හප ්ම ඒ අඹ පඹොමු 

යරහ පම් ආඹතන ස ඳිසඳහරන රවඹ්  ුරශ  න්න 

ආණ්ඩු  කිිනභ ඕනෆභ්  නළවළ.  ියනී භයරහ විස අය පරොකු 

යාහඳහිසඹහ ල්  පභ්ම යන්න උ්මහව යන ස විතයයි 

යන්පන්.  

රු ිවපඹෝජයා ථහනහඹුරභිව, ක්ර පභෝඳහඹ වර්ධන 

යාහඳි ප ඳනත ඹ ප්ම ිවපේදනඹ  ළන  ථහ යද්දී 

විපලවපඹන්භ අිළ දකිනහ, පම් ුරිතන් උ්මහව යන්පන් යපට් 

ර්භහන්ත ඇ ප යන්න ද  සපවභ නළ්මනම් යපට් ල්ලි පවොයම් 

යන්නද කිඹන ස.  ඒ ළන්ම භ  අවිලසහඹ්  ඇ ප පනහ.  

පභොද, Trincomalee Power Project ස  පම්  ුරිතන් බිටු වුණ 

ස් . අද න ම් ඒ ප්   ගිවිසුම් අ්මන් යරහ නළවළ.  දළන  

අවුරුදු ස වභහය්  පනහ. අද න ම් ක්රිෂඹහ්මභ යරහ 

නළවළ. ඉන්දිඹන් යජඹ්ම, ශ්රී  රවහ යජඹ්ම සුර පරහ  යන්න 

ඹන පම් යාහඳි පඹ ඇයි පභචිචය  ප්රභහද  පන්පන්? පම්ප්  

ප න්ඩර් කිරීභ්  නළවළ, රු ිවපඹෝජයා ථහනහඹුරභිව. සදහ  

විදුලිඵර ඳනත පනහපු පරහපේදී  සවරී යහජයාඹකින් සන 

පඹෝජනහ්   ුරශ ප න්ඩර් කිරීභ අලයා නළවළයි කිඹහ ම්භත   

ය ්මතහ. දළන් ඉ පන් ප න්ඩර්ලින් පතොය පම්   යුුර 

යන්න ඹනහ. විදුලි ඵරහහයඹ  අලයා න භළක න් ස ප්  ණන 

රුිළඹල් පෝටි 5්  නම් රුිළඹල් පෝටි 15   වුණ්ම ඒ න්න 

පුුවන්. පභොද, ප න්ඩර් කිරීභකින්   පතොය  තභයි පම්  යුුර  

ිනදු න්පන්.  භභ රුණහපන් අධහනඹ පඹොමු යනහ, පම් 

යාහඳි පඹ ුරශ යන ළඩ  යුුර ප න්ඩර් යරහ, ජනතහ  

වනඹ්  රළපඵන විධිඹ  පම් ආපඹෝජන  යුුර යන්නඹ 

කිඹන හයණඹ ළන.    

ිවපඹෝජයා ථහනහඹුරභහ 
(தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

අන් යන්න රු භන්ත්රීසුරභිව.  

 
රු අජි්ම භහන්නප්පඳරුභ භවතහ 
(ரண்தைறகு அஜறத் ரன்ணப்ததத) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
අන් ලපඹන්, “භන්දනහ සභයිල්  පභොද පශව?” කිඹන 

ප්රලසනඹ අියන් භභ ිවවඩ  පනහ.  

 
ිවපඹෝජයා ථහනහඹුරභහ 
(தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

මීශඟ  රු අජි්ම පී. පඳපර්යහ භන්ත්රීසුරභහ. ඔඵුරභහ  විනහඩි 

ඳව හරඹ්  ිවඹියත  පපඵනහ.  

 
[අ.බහ. 5.00] 

 
රු අජි්ම පී. පඳපර්යහ භවතහ 
(ரண்தைறகு அஜறத் தே. ததபர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

රු ිවපඹෝජයා ථහනහඹුරභිව,  පම් වළභ පදඹභ අයමුණ 

පරහ  පපඵන්පන් ආර්ථිඹ දියුු  යන සයි. ය  ආර්ථිඹ 

දියුු යන්න නම් නී පඹ වහ හභඹ අතයාලයා හධඹ්  

පනහ. අද පම් ඳහර්ලිපම්න්ුරපේ අනුභළ පඹ  ඉදිිසඳ්ම 

පනොවුණ්ම ඳහර්ලිපම්න්ුර භන්ත්රීසරුන්  දළනුම් දී  පපඵනහ, 

නී පඹ වහ හභඹ ිළිතඵ අභහතයාහවලප  පල්ම්යඹහ විධිඹ   

පම්ජර් ජනයහල්  විේහිය සන්. භල්රහයචිික ඳ්ම ය  පපඵනහඹ 

කිඹහ. සල්සල්ආර්සී හර්තහපන් කිේහ, පම් යපට් පඳොලීිනඹ 

වමුදහයණඹ  ර්   කිරීභ ළශළ් ීපම් ිළඹය්  විධිඹ  ඒ  

ිනවිල් ඳහරනඹ්  ඵ  ඳ්ම යන්නඹ කිඹහ. ිනවිල්   ඳහරනඹ්  

ඵ  ඳ්ම යන්නඹ කිේහභ පනභ අභහතයාහවලඹ්  වදහ  

ර්නල් පෝාහබඹ යහජඳ්  පනු  පම්ජර් ජනයහල් නන්ද 

භල්රහයචිික ඳ්ම යනහ. පදපදනහ තනුරිසන් පනස වුණ්ම 

වුද  පරෝ හ, වුද පඳොඩ්ඩහ කිඹහ අිළ දන්නහ. අහනප  

හද පම් ය න්පන්? නනීදන් ිළල්පරයි රැටුණහද? නළවළ. 

අන්තර් ජහ ප ප්රජහ රැටුණහ ද? නළවළ. රවහපේ ියිවසසු්ම 

රැ ප න්පන් නළවළ. නමු්ම රවහපේ ියිවසසුන්  ිනවිල් ඳහරනඹ්  

අලයායි. පම් ය  දියුු යන්න පුුවන් පන්පන් 

ප්රජහතන්ත්රුහදඹ තවවුරු කිරීපභන් විතයයි. පම් යපට් ආර්ථි 

වර්ධනඹ්  ඇ ප යන්න පුුවන් පන්පන් ප්රජහතන්ත්රුහදී 

ඳහරන ක්ර භඹ්  ඇ ප කිරීපභන් ඳභණයි. වමුදහයණඹ  වයවහ 

පවෝ  ඒහධිඳ ප ඳහරනඹ්  වයවහ පවෝ ආඥපහදහඹ්මඹ්  වයවහ 

පම් ය  දියුු යන්න වළකිඹහ්  රළපඵන්පන් නළවළ. පරෝප  

සපවභ පරහ්ම නළවළ. තහහලි ඹම් තළන සපවභ වුණ්ම ඒ 

දියුු තහහලි දියුු්  ඳභණයි. ඳසු හරඹ භව 

විනහලඹකු්ම ස්  තභයි ඒ අන් පන්පන්.  

රු ිවපඹෝජයා ථහනහඹුරභිව, ඒ හප භ රු 

ජනහධිඳ පුරභහ ප්රහල ශහ, පම් යපට් ඒහධිඳ ප ඳහරනඹ්  

නළවළ; පම් යපට් භළ පයණ ඳළළ්මපනහඹ; භළ පයණ 

ඳළළ්මපන ය  ඒහධිඳ ප ඳහරනඹ්   පපඵන්න ඵළවළ  කිඹහ.  

නමු්ම ඊජිප්ුරපේ ටු පු ජනහධිඳ ප පවොසිව මුඵහය් ; ඒහධිඳ ප 

වමුදහ ඳහරපඹ් . ඔහු්ම භළ පයණ ඳළළ්මවුහ. භළ පයණ 

දිනුහ. වළඵළයි අිළ දන්නහ,  ඔහු ඒහධිඳ පපඹ් ඹ කිඹහ.  අපප් 

රු ජනහධිඳ පුරභහ ඳහු ගිඹ දසර පඵරරුස යහජයාඹ  ගිඹහ. මුුව  

යුපයෝඳප භ ඉන්න ඒහධිඳ ප ඳහරඹහ තභයි ඒ යපට් ජනහධිඳ ප. 

දළන  ඔහු වතය තහ  ඩහ ජඹග්රාවණඹ යරහ  පපඵනහ.  

ගිඹ තහපේ ඔහු  ිනඹඹ  80්  ඡන්ද ්මතහ.  ඒ යපට්  භළ පයණ 

ඳ්මනහ. වළඵළයි ඔහු ඒහධිඳ ප ඳහරපඹ් . 

775 776 

[රු අජි්ම භහන්නප්පඳරුභ  භවතහ] 
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රු ිවපඹෝජයා ථහනහඹුරභිව, ය  ආර්ථි වර්ධනඹ 

ඇ ප කිරීභ වහ ව ියිවසුන්ප  අයි පහිනම් ආය් හ කිරීභ 

වහ ළද්ම න්පන් භළ පයණ ඳළළ්මීභ පනොපයි,  හධහයණ  

භළ පයණ - free and fair elections - ඳළළ්මීභයි. අපප් යපට් 

ආණ්ඩුක්ර භ යාසථහපේ  103(2) අනු යාසථහපන් කිඹළපනහ  

ිවදවස වහ හධහයණ භළ පයණ ඳළළ්මීපම්  කීභ  භළ පයණ 

පොියන් බහ ුරඹ කිඹහ. භළ පයණ පොියන් බහපේ 

හභහජිඹන් 3 පදපන්  ඉන්නහ. ලින් 5 පදපන්  ිනටිඹහ. රු 

ජනහධිඳ පුරභහප  අදව  අනු ර්තභහන ආණ්ඩු ඒ 5 

පදනහප  වයාහ, 3 පදපන්  ඵ  ඳ්ම ශහ. ඒ, දවඅ න 

ආණ්ඩුක්ර භ යාසථහ වපලෝධනපඹනුයි. අිළ දවඅ න ආණ්ඩුක්ර භ 

යාසථහ වපලෝධනඹ  සඟ පනොවුණ්ම දළන  යපට්  

ඵරඳළළ්මපන්පන්  සඹයි. ඒ අනු භළ පයණ පොියන් බහ  

හභහජිඹන් 3 පදනහ ඳ්ම ශ යුුරයි. වළඵළයි අද නපත්  

හධහයණ භළ පයණඹ්  ඳළළ්මීභ වහ ආණ්ඩුක්ර භ යාසථහපේ  

103(2) අනු යාසථහපන් ඇ ප ය  පපඵන භළ පයණ  පොියන් 

බහ පම් ශ්රී  රවහ ප්රජහතහන්ත්රිo භහජහදී ජනයජඹ ුරශ ඳ්ම 

යරහ නළවළ.     

හධහයණ භළ පයණ ඳළළ්මීභ වහ අලයා වූ ආඹතනඹ 

පොඩ නඟරහ නළ්මනම් හධහයණ භළ පයණ ඳ්මන්පන් 

පොපවොභද? සපවභ නම් පම් ඳ්මන ඒහ භළ පයණ පනොපයි; 

නී පප  අර්ථපඹන් භළ පයණ පනොපයි. භළ පයණඹ්  ඵ භුර 

ිළටින් පඳනුණ්ම අදවස ප්රහල කිරීපම් අයි පඹ ඹ ඳ්ම යරහ, 

ියිවසුන්ප  පතොයුරරු දළන ළනීපම් අයි පඹ ඹ ඳ්ම යරහ, යහජයා 

ම්ඳ්ම ඉතහභ ඵයඳතශ විධිඹ  අයුුර විධිඹ  ඳහවිචිික යරහ 

ඳ්මන භළ පයණයි. පම් භළ පයණ යපට් ළඵෆ ත්ම්මඹ 

පඳන්නුම් යන්පන් නළවළ; යපට් ජනතහ  තභන්ප  භතඹ 

ිවදවස ඳහවිචිික යන්න පුුවන්භ්  ඇ ප යන්පන් නළවළ. ඒ 

ිවහ පම් ය  ඒහධිඳ ප යහජයාඹ්  පනොන ඵ කිඹන්න නම් 

උදහවයණඹ්  විධිඹ  ආණ්ඩුක්ර භ යාසථහ ඹ ප්ම 

ජනහධිඳ පුරභහ පත ඳළිසරහ  පපඵන යුුරභ ඉස  යන්න අඩු 

ණපන් ඊශඟ භළ පයණඹ ඳ්මන්න ්ම ලින් භළ පයණ 

පොියන් බහ ඳ්ම ශ යුුරයි. සතපො  අඳ  රහ ඵරන්න 

පුුවන් පම් ඳහරනඹ ඒහධිඳ පද, නළද්ද කිඹරහ; පම් ඳහරනඹ 

ආඥපහදහඹද, නළද්ද කිඹරහ.  

රු ිවපඹෝජයා ථහනහඹුරභිව, නනීදන් ිළල්පල් 

පනෝනහප  වළභ පද් භ අිළ සඟ නළ ප වුණ්ම සභ ස 

හයණඹ්  ළන අඳ   සඟ පන්න පුුවන්.  

 
ිවපඹෝජයා ථහනහඹුරභහ 
(தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

අන් යන්න රු භන්ත්රීසුරභහ. 
 

 
රු අජි්ම පී. පඳපර්යහ භවතහ 
(ரண்தைறகு அஜறத் தே. ததபர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

ඒ හයණඹ තභයි පම් ය  ආඥපහදහඹ්මඹ්  යහ ඹියන් 

ඳ පනහඹ කිඹන ස. ිළටින් සන ට්ටිඹ ්ම ඒ පඳපනනහ. 

වළඵළයි සුරියඹ  පඳනුපණ් අිළ ය ණනහ්   පසපව කිඹන 

ථහ් . පම් යපට් ආර්ථිඹ දියුු යන්න නම් පම් යපට් නී පඹ, 

හභඹ ක්රිෂඹහ්මභ ශ යුුරයි; ආණ්ඩුක්ර භ යාසථහ තවවුරු ශ 

යුුරයි. පඵොපවොභ සුර පයි. 

 
ිවපඹෝජයා ථහනහඹුරභහ 
(தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

The next speaker is the Hon. M.L.A.M. Hisbullah.  

You have five minutes.  

ஈ 

[தற.த. 5.05] 

 

රු සම්.සල්.ඒ.සම්. ටුසබුල්රහ භවතහ (ආර්ථි වර්ධන 
ිවපඹෝජයා අභහතයාුරභහ) 
(ரண்தைறகு ம்.ல்..ம். யறஸ்தைல்னரஹ் -  ததரதபரர 

அதறறதத்ற தறற அமச்ெர்) 

(The Hon. M.L.A.M. Hisbullah - Deputy Minister of 

Economic Development)  
தறஸ்றல்னரயறர்  ஹ்ரணறர்  யலம். 

தகப தறறச் ெதரரகர் அர்கபப, இந் றரத்றல் 

கனந்துதகரள்மறட்டு ரன் றகவும் கறழ்ச்ெற 

மடகறன்பநன். அறபகு ஜணரறதற யறந் ரஜதக்ஷ 

அர்கள் 30 தடகரன தகரடூ த்த்த்ம தொடிவுக்குக் 

தகரண்டுந்ன் தறன்ணர், இந் ரட்மடக் கட்டிதளப்தை 

கறன்ந டடிக்மககபறன்தோனம், குநறப்தரக தபறரட்டு 

தொலீட்டரபர்கபறதெடரக து ரட்டில் தரரற தொலீடு 

கமபச் தெய்ன்தோனம், ஆெறரறன் ஆச்ெரறறக்க ரடரக 

இனங்மகம ரற்தற்கு டுத்துதகறன்ந அர 

தொற்ெறகளுக்கும் டடிக்மககளுக்கும் ங்களுமட 

தரரட்டுகமபத்ம் ன்நறமத்ம் தரறறத்துக்தகரள் 

கறன்பநரம்.  

இந் பமனத்றட்டத்றதெடரக, றதபகரமன - ெம்தர் 

தறபெத்றல் ரன்கு தறல்லின் அதரறக்க தடரனர்கள் 

தெனறல் தல்பததட்ட ததபறக பங்கமபக் கட்டிதளப் 

தைற்கரண தொலீடுகபறதெடரக, தரரற தரறற்ெரமனகமப 

றதவுன்தோனம் இனட்ெக்கக்கரண இமபஞர் - 

த்றகளுக்கு அந்ப் தறபெத்றபன தரறல் ரய்ப்தைக்கள் 

கறமடக்கறதக்கறன்நண. குநறப்தரக, டக்கு, கறக்கு த்த்த் 

றபன றகபரெரகப் தரறக்கப்தட்ட ெம்தர் தறபெம் 

இவ்ரநரண தரரற தொலீடுகபறதெடரக றர்தம் ந்து 

ஆண்டுகபறல் அதறறதத்ற அமடறதக்கறன்நது. இந் 

பமனத்றட்டத்றமண தொன்தணடுத்து தகறன்ந தொலீட்டு 

ஊக்குறப்தை அமச்ெர் ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் ரப்தர 

அபதர்ண அர்களுக்கு கறக்கு ரகர க்கபறன் ெரர்தறல் 

ரன் இச்ெந்ர்ப்தத்றபன தரரட்டுக்கமபத் தரறறத்துக் 

தகரள்ப றதம்தைகறன்பநன். இந் பமனத்றட்டத்மக் கூடி 

றமறல் அந் ண்றல் மடதொமநப்தடுத்துதெடரக 

அந்ப் தறபெத்றல் பமனரய்ப்தைக்கமபத்ம் அதறறதத்ற 

கமபத்ம் தொன்தணடுப்தபரடு, அது இனங்மகறன் ததரதபர 

ர தொன்பணற்நத்றலும் தரரற தங்கறமண கறக்கக்கூடிரக 

இதக்கும். குநறப்தரக, ங்களுமட ரட்டிபன தரரற இந்ற 

உதகங்கமப உற்தத்றதெய்கறன்ந தரறற்ெரமனகமப 

றதவுற்குத் பமரண ததபறக பங்கமப து 

அெரங்க றறகமபப் தன்தடுத்றப் ததற்தக்தகரள்ப 

தொடிர றமனறல், தபறரட்டிலுள்ப ணறரர் றதணங் 

கபறன் எத்துமப்பதரடு, இப்தைற பமனத்றட்டரணது 

மடதொமநப்தடுத்ப்தடறதக்கறன்நது. ஆகப, இந்த் 

றட்டத்றதெடரக து டக்கு, கறக்கு ரகரம் ரத்ற 

ல்ன தொள ரடும் தரரற அதறறதத்றம அமடறதக் 

கறன்நது. அபபம், தொள ரட்டிதமட ததரதபர 

ரத்துக்கும் இந் பமனத்றட்டம் றகப் ததரற தங்மக 

கறக்கறதக்கறன்நது. கடந் கரன த்த்த்றபன அறவுற்ந து 

ரட்மடக் கட்டிதளப்தைற்கு ரங்கள் ல்பனரதம் 

என்ததட்டரக பண்டும்.  

இன்த டக்கு ரகரத்றபன எத பர்ல் இடம்ததந 

றதக்கறன்நது. டக்கு ரகர க்கள் இந்த் பர்மன 
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றகவும் கணரகப் தன்தடுத் பண்டும். குநறப்தரக கடந் 

கரனங்கபறல் தட்ட துன்ததுங்கமப ரங்கள் கணத்றல் 

தகரள்ப பண்டும். ன்ணரர் ரட்டத்றபன கடந் எத ர 

கரனரக ரன் பர்ல் தறகபறல்  ஈடுதட்டிதந்பன். அங்கு 

க்களுமட அடிப்தமடத் பமகள் றமநவுதெய்ப்தட 

பண்டும். அர்கள் லள்குடிபற்நப்தட்டரலும் அர்களுக்கு 

வீட்டு ெறகள் ற்தம் னெனகூடங்கள் இல்மன. அரது, 

அடிப்தமட ெறகள் இன்ணதொம் றமநவுதெய்ப்தடறல்மன. 

ட ரகரத்றபன லள்குடிபற்நப்தட்ட இனட்ெக்கக்கரண 

றழ், தொஸ்லிம், ெறங்கப க்கபறன் தல்பததட்ட பமகள் 

றமநபற்நப்தடபண்டிறதக்கறன்நண. இற்மநச் தெய்க் 

கூடி, அந் க்களுமட ரழ்க்மகறல் எபறபற்நக்கூடி, 

அர்கபறன் அடிப்தமடத் பமகமப றமநவுதெய்க்கூடி 

எத ரகர றதரகத்ம அந் க்கள் தரறவு 

தெய்தெடரக அர்களுமட தறச்ெறமணகளுக்குத் லர்வு 

கர தொடித்ம். ரநரக அெரங்கத்துடன் ெண்மட தெய்து 

தகரண்டு, ததபண ரர்த்மகமப அள்பறவீெற, றர் 

கரனத்றலும் எத குபரரண தெற்தரட்டில் ஈடுதடக்கூடி 

எத றர்ரகம் தரறவு தெய்ப்தடும்பதரது அந் ரகரத்றல் 

அதறறதத்றப் தறகள் ந் றமனக்குத் ள்பப்தடனரம்; 

அதறறதத்றகள் தெய்ப்தடுறல் தல்பததட்ட தறச் 

ெறமணகமப றர்பரக்கனரம். லண்டும் அந்ப் தறபெங் 

கபறல் அமறற்ந சூழ்றமன ற்தடுற்குக்கூட அது 

கரரக அமந்துறடனரம்.  

இன்த டக்கு, கறக்கு ரகரத்றல் தரரற அதறறதத்றப் 

தறகள் இடம்தததகறன்நண. ன்ணரர், தொல்மனத்லவு, 

கறபறதரச்ெற ஆகற ரட்டங்கபறல் பகரடிக்கக்கரண 

தடரனர் தெனறல் தரம அதறறதத்றப் தறகள் மடததத 

பரடு, ததபறக பங்களும் கட்டிதளப்தப்தட்டுக் 

தகரண்டிதக்கறன்நண. இன்த தகப அமச்ெர் னக்ஷ்ன் 

ரப்தர அபதர்ண அர்கள் தகரண்டுந்றதக்கறன்ந இந் 

தொன்தரறறதெடரக ெம்தரறபன பற்தகரள்கறன்ந அந் 

அதறறதத்றக்கரக ரன்கு தறல்லின் தௐதரய் தெனவு 

தெய்ப்தடறதக்கறன்நது. அந் உட்கட்டமப்தை ெறகமபச் 

தெய்கறன்நபதரது அந்ப் தறபெத்றல் தரரற அதறறதத் 

றமக் கர தொடித்ம்.  இவ்ரத ரங்கள் அெரங்கத்பரடு 

இமந்து ங்களுமட க்களுமட அடிப்தமடப் 

தறச்ெறமணகமபத் லர்த்து மக்க பண்டி பம 

இதப்தம க்கள் ன்நரக உர்ந்து தகரள்ப பண்டும். 

குநறப்தரக ட தகுற க்கள் றர்தம் பர்லின்பதரது ல்ன 

தொமநறபன ெறந்றத்துச் தெற்தட பண்டும். அர்கள் 

ங்களுமட தறபெங்கபறன் தரதுகரப்தை, அர்களுமட 

லள்குடிபற்நம் ற்தம் அடிப்தமட ெறகள் பதரன்நம 

றமநவுதெய்ப்தடும உதறப்தடுத்றக்தகரள்ப பண்டும். 

அமறடுத்து ததபண தெப்தை ரர்த்மகமப ம்தற 

லண்டும் தறச்ெறமணகமப உதரக்கக்கூடி அல்னது லண்டும் 

க்களுமட அடிப்தமடத் பமகமப றமநவுதெய்து 

தகரடுக்க தொடிர ெறன ெபகரர்கபறடம் றதரகத்ம 

எப்தமடக்கறன்நபதரது அது ங்களுக்கறமடறல் தரடர்ச்ெற 

ரண தறபவுகமபத்ம் தறச்ெறமணகமபத்ம் உண்டுதண்டம்.  

தகப தறறச் ெதரரகர் அர்கபப, தகப 

அமச்ெர் அர்கள் பற்தகரள்பறதக்கறன்ந இந்த் 

றட்டத்ம ரங்கள் தரரட்டுகறன்பநரம். குநறப்தரக இது 

கறக்கு ரகரத்ம அதறறதத்ற தெய்ற்கு றகவும் உத 

துமரக அமத்ம். இன்த கறக்கு ரகரத்றலுள்ப 

ெம்தர் தறபெத்றல் டக்குடன் கறக்மக இமக்கறன்ந 

தொளப் தகுறகபறலும் உள்ப வீறகள் தொளமரகச் தெப்த 

ணறடப்தட்டு 'கரர்தட்' இடப்தட்டிதக்கறன்நண. அறத்த் 

ஜணரறதற அர்கள், றக தொக்கறரண தணறச்ெங்பகறப் 

தரனத்மத்ம் ஆறத்துக்கும் பற்தட்ட றல்லின் தௐதரய் 

தெனறபன றர்ரம் தெய்து றநந்து மத்றதக்கறன்நரர். 

டக்மகத்ம் தற்மகத்ம் கறக்மகத்ம் தற்மகத்ம் இமக் 

கறன்ந அறபகப் தரமகள் அமக்கப்தடுகறன்ந சூழ் 

றமனறபன தகப அமச்ெர் அர்கள் பற்தகரள்ப 

றதக்கறன்ந இந்த் றட்டம் றமநவுதெய்ப்தட பண்டும். 

அற்கரண தொன்தரறவுகளுக்கு ங்களுமட த 

ஆமத் தரறறத்து, றமடதததகறன்பநன். ன்நற.    

 
[අ.බහ. 5.12] 

 
රු රෂඅසභන් ඹහඳහ අපේර්ධන භවතහ (ආපඹෝජන 
ප්රර්ධන අභහතයාුරභහ) 
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் ரப்தர அபதர்ண - தொலீட்டு 

ஊக்குறப்தை அமச்ெர்) 

(The Hon. Lakshman Yapa Abeywardena - Minister of 

INVESTMENT PROMOTION) 

රු ිවපඹෝජයා ථහනහඹුරභිව, අද දින පම් 

ඳහර්ලිපම්න්ුර  ඉදිිසඳ්ම ශ ක්ර පභෝඳහඹ වර්ධන යාහඳි ප 

ඳනත ඹ ප්ම ිවපේදනඹ භඟින් හචිඡහ වූප  හම්පර් ප්රපද්ලප  

ිළටුටුීභ  අදවස යන ඵළය ර්භහන්ත රහඳඹ ිළිතඵයි.  පම් 

රු බහපේ අදවස ප්රහල ශ ිනඹලුභ ඳ් , විඳ්  

භන්ත්රීසරුන්  භහ ඳශමුපන්භ භප  සුර පඹ පම් අසථහපේදී 

ිළිසනභනහ. මුරදීභ භහ පඹෝජනහ ඉදිිසඳ්ම කිරීභ ඳභණ්  ය 

ථහ කිරීභ ඳසු  තළබුපේ  පම් භන්ත්රීසරුන්ප  අදවසර , ඒ 

හප භ ඔවුන්  ඹම් පනොඳළවළදිලි තළන්  පපඵනහ නම් ඒ 

ිළිතඵ ිළිතුරරු දීපම් අදවිනනුයි. නමු්ම පම් රු බහපේ ිළිතුරරු 

ඵරහපඳොපයෝමුර වුු භන්ත්රීසරු පනොිනීභ ිළිතඵ භහ නහටු 

පනහ. පභොද ඒ අඹ භපන් ිළිතුරරු ඵරහපඳොපයෝමුර වුණහ.  

පම් ිළිතඵ ළ ටුත තළන් ඳළවළදිලි යරහ පදන්න කිඹරහ 

ඉල්ලුහ. නමු්ම ඒ ඉල්ලීම් ශ භන්ත්රීසරු දළන් පම් රු බහපේ 

නළවළ. 
 

රු අජි්ම පී. පඳපර්යහ භවතහ 
(ரண்தைறகு அஜறத் தே. ததபர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

භභ ඉන්නහ. 

 
රු ර් සභන් ඹහඳහ අපේර්ධන භවතහ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன்  ரப்தர  அபதர்ண) 

(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 

ඔඵුරභහ බහපේ රැඳී ිනීභ ම්ඵන්ධපඹන් භභ ඔඵුරභහ  

සුර පන්ත පනහ.  

රු ිවපඹෝජයා ථහනහඹුරභිව, ය  ආර්ථිඹ ඹවඳ්ම 

ත්ම්මඹ ඳ්මහ න්න ඒ ය    ආපඹෝජන අලයායි. ඕනෆභ 

ය  ආර්ථිඹ ඹවඳ්ම ඳ්මහ න්න නම් පද්ශීඹ ව විපද්ශීඹ 

කිඹන ක්ර භ පද  ඒ ය  ආපඹෝජන රඵහ ත යුුරයි. අපප් යපට් 

 පබුු යුද්ධපඹන් ඳසපව අපප් ඉර් ඹ වුපණ් ිනඹඹ  8 

ආර්ථි ර්ධන පේඹ්  ඩිනියන් රඵහ ළනීභයි. 

ඒ  අනු යුද්ධපඹන් ඳසපව මුල් යර ඒ ආර්ථි ර්ධන 

 පේඹ 2010 පර් හප  ිනඹඹ  8 ත්ම්මඹ ඳ්මහපන 

ඹන්න අඳ  පුුවන්භ රළබුණහ. ඒ අතය පරෝප  ඇ පන 
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[රු සම්.සල්.ඒ.සම්. ටුසබුල්රහ  භවතහ] 
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පනොපඹකු්ම අර්බුදර ්ම අඳ  මුහුණ පදන්න පනහ. ඒ ිවහ 

අඳ  ිනඹඹ  8 ආර්ථි ර්ධන පේඹ්  පන ඹන්න නම් 

ිනඹඹ  35 ආපඹෝජනඹ්  ය   අලයායි. සටුදී පද්ශීඹ 

යාහඳහිසඹන්පන් උඳිසභ රඵහ න්න පුුවන් න්පන් ිනඹඹ  

7 ආපඹෝජනඹ්  ඳභණයි. අපන්  ිනඹඹ  28භ විපද්ශීඹ 

ආපඹෝජනලින් රඵහ ්මප්ම නළ්මනම් ය   ිනඹඹ  8 

ආර්ථි ර්ධන පේඹ  ඹන්න ඵළවළ. ඒ ිවහ පම් පම් රු 

බහපේ ඉන්න, පම් ය  ඳහරනඹ යන හප භ  ඳහරනඹ යන්න 

ිවළයදි භහර්ඹ  පඹොමු යන්න ථහ යන රු 

භන්ත්රීසරුනු්ම ිළිතත යුුර හයණඹ් .  

රු ිවපඹෝජයා ථහනහඹුරභිව, 1978 දී තභයි පම් 

ආපඹෝජන භණ්ඩරඹ ිළටුප ේපේ. සඹ ිළටුප ේහ  ඳසපව පම් 

ආපඹෝජන ිළිතඵ පම් ඳහර්ලිපම්න්ුර  ිවිනඹහහය දළනුම් 

දුන්පන් පභොන හනුපේද? භ   පපඵන ප්රලසනඹ පම්යි.   

ඇතළම් අඹ පම් ආණ්ඩු  අත දිගු යනහ, පම්   ක්ර පභෝඳහඹ 

වර්ධන යාහඳි ප ඳනත ඹ ප්ම  පපඵන භවය භහම්ර 

අධයා් රු වුද, භහභ පභෝ ද කිඹරහ ප්රලසන අවනහ. භහ 

ඒහ  උ්මතය පදනහ. නමු්ම භ   පපඵන ප්රලසනඹ පම්යි.  පම් 

කිින පදඹ්  ළන ථහ යන්න 2008 න ුරරු පම් යපට් පම් 

ඳහර්ලිපම්න්ුර , භන්ත්රීසයඹකු  අයි පඹ්   පබුණහද කිඹන සයි.  

2008 භටුන්ද යහජඳ්  ආණ්ඩු ඹ ප්ම ඳභණයි ක්ර පභෝඳහඹ 

වර්ධන යාහඳි ප ඳනත පනල්රහ ඒ ඳනත ඹ ප්ම පම් ිනඹලුභ 

හයණහ ඳහර්ලිපම්න්ුර  පවිත යන්න ඳහර්ලිපම්න්ුර 

භන්ත්රීසරුන්  අයි පඹ දුන්පන්.  

අිළ පම් ඳනත පනහපේ නළ්මනම් අද ඳහර්ලිපම්න්ුරපේ පම් 

හචිඡහ යන පද්ල් පම් කිිනභ භන්ත්රීසයඹකු   හචිඡහ 

යන්න විධිඹ්  නළවළ. ඊ  ලින් -2008  ලින්- ආපඹෝජන 

භණ්ඩරඹ අ්මන් යපු ගිවිසුම් ිළිතඵ, ඒ අධයා් රු ිළිතඵ,  

දුන්නු ඵදු වන ිළිතඵ,  ඒ ඵදු වන  දුන්නු ආහයඹ ිළිතඵ, 

ළට් ස තභන්ප  හ  ඇවිල්රහ, ඒ ළට් සප්  රුු 

ිළිතඵ විසතය යන්න පුුවන් ආහයඹ  විිවවිදබහඹකින් අිළ 

ඉදිිසඳ්ම යනහ. "පභන්න පම් පම් අවලර  ඵදු වන පදන්පන්, 

අවුරුදු 25 හර සීභහපේ 15්  පම් පදනහ. 25්  ද් හ පම් 

ඹනහ" ආදී ලපඹන් පම් ිනඹලු හයණහ අිළ පම් ඳහර්ලිපම්න්ුර  

පවිත යනහ. ඒ ිවහ  ආපඹෝජන ිළිතඵ  වළවගීභ්  යන්න පම් 

ආණ්ඩු  කිිනභ අලයාතහ්  නළවළ.  අිවහර්ඹපඹන්භ ඔඵ ිනඹලු 

පදනහභ දන්නහ, අද පම් ක්ර පභෝඳහඹ වර්ධන යාහඳි ප ඳනත 

ඹ ප්ම පම් ිවපේදනඹ පනහපේ පොයි ප්රපද්ලප  පපයන 

යාහඳි පඹ්  ම්ඵන්ධපඹන්ද  කිඹරහ. පම් ිවපේදනඹ පනහපේ 

හම්පර් ප්රපද්ලප  පපයන යාහඳි පඹ්  ම්ඵන්ධපඹනුයි. 

හම්පර් ප්රපද්ලඹ මී  අවුරුදු 4  ඉසපල්රහ පොපවොභද 

 පබුපණ්?   බිම් පඵෝම්ඵ  පබුු, යුද්ධඹ  පබුු, භයණ   පබුු, 

පඵෝම්ඵ ිළිළරුු නළ පඟනටුය ඳශහ ප්ම හම්පර්රයි පම් 

යාහඳි පඹ ආයම්බ යන්න  යුුර යන්පන්. මී  අවුරුදු 

කිටුඳඹ  ඉසපල්රහ පම් ඳහර්ලිපම්න්ුරපේ හම්පර් ළන 

හචිඡහ පශව පභෝ ද? හම්පර්ර අනහථ වුු ජනතහ ළන,  

උන්ටුටි තළන් නළ ප වුු ජනතහ ළන,  ඒ අඹප  ජීවිතලින් 

න්දි පහපු ස ළන, ඔවුන්ප  දරුන් ළන, අුරරුදවන්ීම් 

ළන පම් ඳහර්ලිපම්න්ුරපේ අිළ ථහ පශව. නමු්ම පම් ආණ්ඩු 

පම් යාහඳි පඹ ඹ  ප්ම හම්පර්ර යන්පන් ඇපභිසහනු පඩොරර් 

බිලිඹන 4 ආපඹෝජනඹ් . 

රු ිවපඹෝජයා ථහනහඹුරභිව, පම් අසථහපේ 

වඳුන්පන්ම ප භන්ත්රීසුරභහ පම් රු බහපේ නළවළ. සුරභහ ටුටිඹහ 

නම් භහ අවනහ, විඹට්නහභප  අද ්මත ීනන්දු පභොනහද,  

රුිනඹහපේ ්මත ීනන්දු පභොනහද, චීනප  ්මත ීනන්දු පභොනහද 

කිඹරහ.  විඹට්නහභඹ අඳ  ඩහ පොචිචය ඳවසුම් පදනහද? 

චීනඹ පභතළන  ආපේ පොපවොභද?  පම් ආපේ ඒ පොල්රන්ප  

ඳයණ භත ඔ් පෝභ අතවළය දභහ ඒ පඳෞද්ලි අවලඹ්ම 

ස්  විිත ීභ්  යරහ, පඳෞද්ලි ආපඹෝජන්ම විපද්ශීඹ 

ආපඹෝජන්ම රඵහ පනයි. විඹට්නහභඹ ආපේ සපවභයි. යුද්ධඹ 

 පබුු විඹට්නහභඹ පඳෞද්ලි ආපඹෝජන්ම ස් යි ආපේ.  

රු ිවපඹෝජයා ථහනහඹුරභිව, අිළ හම්පර්ර  

ඇපභිසහනු පඩොරර් බිලිඹන වතය ආපඹෝජනඹ්  අයපන 

ඇවි්ම  පපඵනහ. පම්ප්  භ  වවන්න  පදඹ්  නළවළ. පම් 

භහභ තභයි ඕසපිලිඹහපේ ියපල් මව යාහඳහයඹ. භපන් 

ඇහුහ භහපම් නභ පභෝ ද, රවඹ පභෝ ද කිඹරහ. භභ 

කිඹන්නම්. ඕසපිලිඹහපේ ියපල් මව යාහඳහයඹ, ියපල් 

පොන්පෝටිඹම් භහභ ව ඕසපිලිඹහපේ ළල්හ 

පෝඳපර්න් ආඹතනඹ ස  සුර පරහ පභභ යාහඳි පඹ 

ක්රිෂඹහ්මභ කිරීභ වහ සීභහටුත ප ට්පේ ඉන්ඩසරීනස පුද්ලි 

භහභ සථහිළත යරහ  පපඵනහ. සතපො  පම් යපට් පම් 

අපඹෝජනඹ  යන්පන් ආපඹෝජන භණ්ඩරඹ පවෝ රවහපේ 

ආණ්ඩු රුිළඹර් ්ම පඹොදරහ පනොපයි. දළන් අපඳන් අවනහ 

ඇයි පම් විපද්ශීඹ භහම්ර  ඵදු වන පදන්පන් කිඹරහ. 

සපවභ අවපු භන්ත්රීසරු  දළන් පම් රු බහපේ නළවළ. රු අජි්ම 

පී. පඳර්යහ භන්ත්රීසුරභහ නම් ඉන්නහ. ඒ භහම්ර  ිළසසු 

 පපඵනහද රවහ   ඇවිල්රහ, අඳ  ඵදු පරහ මරයාභඹ 

ආපඹෝජනඹ්  යන්න? පම් වන පනොපදනහ නම් ඒ අඹ 

ආපඹෝජනඹ යන්පන් ඇයි? පම් ආපඹෝජනඹ  රවහ 

රුිළඹර් ්ම දහන්පන් නළ්මනම්, යන්න  ඕනෆ යාහඳි පඹ 

ිළිතඵ අිළ ගිවිසුම්ත පරහ  පපඵනහ නම් ප්රලසනඹ්  නළවළ 

පන්. භභ ඒ්ම කිඹන්නම්.  

පභභ භහභ  මරයා ව තහ් ණි ක වළකිඹහ්   පපඵනහ 

කිඹරහ ළබිනට් භණ්ඩරඹ විිනන් ඳ්ම ශ භහපරෝචන ියටු්  

භඟින් ිවර්පද්ල ශහ  ඳසු තභයි, අිළ පම් පඹෝජනහ ළබිනට් 

භණ්ඩරඹ  පිවචිපචි. ඒ ිවහ පම්ප්  කිිනභ පදඹ්  වවරහ 

නළවළ. දින හනු ස්  පම් බහ  භභ විසතය ඉදිිසඳ්ම 

යන්නම්.  

2012 ජනහිස භහප  11 ව භහර්ුර භහප  14 දින ඳළ ප 

අභහතයා භණ්ඩර රැසීම්රදී ර් කිපරෝමී ර් 35 බිම් 

ප්රභහණඹ්  වහ අනුභළ පඹ රළබුණහ. පම් අනු යාහඳි පප  

 යුුර පනුපන් අ් ය 818්  අිළ ය 50  ඵදු පදනහ. 

පම් අ් ය 818 ය 50  ඵදු පදන්න  අිළ අභහතයා 

භණ්ඩරපඹන් අයඹ ඉල්රහ  පපඵනහ. 2012.05.17 පිව දහ 

අව 1758/26 දයන අ පවිපලව ළට් ඳත්රුඹ භඟින් අ් ය 818යි, 

රඩ් 2යි, ඳර්චස 35.38 භූිය ප්රභහණඹ අිළ ශ්රී  රවහ ආපඹෝජන 

භණ්ඩරඹ පත ඳයහ ්මතහ. පම් ඉඩභ යජඹ ුර  පබුු ස් . 

සඹ ආපඹෝජන භණ්ඩරඹ පත ඳයහ ්මතහ. 2012.06.13 න 

දින පභභ භහභ ශ්රී  රවහ ආපඹෝජන භණ්ඩරඹ භඟ 

ගිවිසුම්ත ීභ ව ඉඩභ ය 50 ඵදු ඳදනභ භත ිවදවස ය 

ළනීභ ිනදු වුණහ. ඊශඟ , 2012.02.06 දින 2008 අව 14 දයන 

ක්ර පභෝඳහඹ වර්ධන යාහඳි ප ඳනප්ම 3(2) න් පඹ ඹ ප්ම 

රඵහ පදන ඵදු ව අපනකු්ම වන ිළිතඵ අිළ අව 1796/9 

දයන ළට් ඳත්රුපඹන් භව ජනතහ  කිේහ. ඒ ළට් ඳත්රුඹ අනු,  

පම් ක්ර භඹ ළයදි නම්  භහඹ්  ඇුරශත ඕනෆභ පනකු  උහවි 

ඹන්න පුුවන්. පම් ළට් ඳත්රුපඹන් භව ජනතහ  වහිවය 

පදඹ්  ය  පපඵනහ නම්, පම් ඹන ක්ර භපේදප  ළරැද්ද්  

 පපඵනහ නම් නී පභඹ ක්රිෂඹහ භහර්ඹ  ඹන්න භව ජනතහ 

දළනු්ම යරහ  පපඵනහ. ඊශඟ , 2013.06.11 දින අදහශ ඳනප්ම 

3(3) ළිව උඳන් පඹ ඹ ප්ම, -රඵහ පදන වන ිළිතඵ 

ියිවසුන්ප  විපයෝධඹ්  නළ ප ිවහ- අිළ අභහතයා භණ්ඩර 

අනුභළ පඹ  පම් පඹෝජනහ ඉදිිසඳ්ම ශහ. අඳ  ඒ අනුභළ පඹ 

රළබුණහ. 2013.07.15 න දින ක්ර පභෝඳහඹ වර්ධන යාහඳි ප 

ඳනප්ම (වපලෝධිත) 3(4) උඳන් පඹ ඹ ප්ම, 1819/3 ළට් 
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ඳහර්ලිපම්න්ුර 

ඳත්රුඹ භඟින් පම් වන රඵහ පදනහ කිඹරහ අිළ ප්රහලඹ  ඳ්ම 

ශහ. පම් තභයි අිළ ආපු ක්රිෂඹහදහභඹ. 

රු ිවපඹෝජයා ථහනහඹුරභිව, ආපඹෝජනඹ්  ිළිතඵ පම් 

ඳහර්ලිපම්න්ුරපේ භන්ත්රීසයපඹකු  අවන්න අයි පඹ්  රඵහ පනොදුන් 

හනු, පම් ඳහර්ලිපම්න්ුරපේ භන්ත්රීසයඹකු අවන ප්රලසනඹ  

ඇභ පයඹකු  උ්මතය පදන්න පුුවන් ආහයඹ ,  විඹ බහය 

ඇභ පුරභහ  උ්මතය පදන්න  පුුවන් ආහයඹ , භන්ත්රීසරුන්ප  

අයි පඹ රැ දීරහ තභයි, 2008 දී පම් ඳහර්ලිපම්න්ුරපේදී ක්ර පභෝඳහඹ 

වර්ධන යාහඳි ප ඳන්ම පටුම්ඳත භටුන්ද යහජඳ්  ආණ්ඩු 

ඹ ප්ම ම්භත පශව.  

රු ිවපඹෝජයා ථහනහඹුරභිව,  අිළ පභභ යාහඳි පප  ස්  

ස්  අදිඹය වන් යරහ  පපඵනහ. ඳශමු ළිව අදිඹපර්දී පභභ 

භහභ ළඹුරු මුහුපද් ජළටිඹ්  ඉදි යන්න ඕනෆ, ඵඩහවණඹ්  

වර්ධනඹ යන්න ඕනෆ. ඒ අනු සීභහටුත  ප ට්පේ 

ඉන්ඩසරීනස පුද්ලි  භහභ විිනන් ය ුරන්  ඇුරශත 

ඇපභිසහනු පඩොරර් 700්  රවහපේ ආපඹෝජනඹ යන්න ඕනෆ. 

ඒහ ශහ  ඳසපව පදළිව අදිඹපර්දී, රහඳඹ ුරශ අබයාන්තය 

භහර්, විදුලිඵර ළඳයුභ, ජර ළඳයුභ, භශ අඳ ද්ර(යා ව ජර 

ප්ර පවන ඳද්ධ පඹ්  ඉදි කිරීභ, ඹටිතර ඳවසුම් වර්ධනඹ, 

අඳනඹනඹ වහ ඹඳස ගුිත ව ල් අඟුරු ිවසඳහදන 

ර්භහන්තලහරහ්  ආයම්බ යන්න ඕනෆ. ඳශමු ය ුරන වළය, 

ඊශඟ ය පද ඇුරශත ඇපභිසහනු පඩොරර් ියලිඹන 1,300්  

අපප් යපට් ආපඹෝජනඹ යන්න ඕනෆ. ඒ අනු, ඇපභිසහනු 

පඩොරර් ියලිඹන 2,000්  ය ඳව්  ඇුරශත ඔවුන් ආපඹෝජනඹ 

යන්න ඕනෆ.  

ුරන් පිව අදිඹපර්දී, ඵළය ර්භහන්ත රහඳඹ ුරශ නළේ 

ිවසඳහදනඹ, අලු්මළඩිඹහ කිරීභ, ිළිසඹත වහ ඹන්ත්රු ිවසඳහදනඹ, 

හවන සරස කිරීභ, කුඩහ ආධහය ර්භහන්ත ඹනහදී ර්භහන්ත 

ිළටුටු ී භ යන්න ඕනෆ. ඒ අනු  අපප්් ක ත ආපඹෝජඹන් විිනන් 

ඒ ය පද ඇුරශත ඇපභිසහනු පඩොරර් ියලිඹන 2,000්  

රවහ  ප න්න ඕනෆ. රු ිවපඹෝජයා ථහනහඹුරභිව, ඒ 

අනු ය වත්  ඇුරශත ඇපභිසහනු පඩොරර් බිලිඹන වතය්  -

ියලිඹන 4,000් - රවහපේ ආපඹෝජනඹ යන්න ඕනෆ.  

අද පම් පඹෝජනහ ඳහර්ලිපම්න්ුර  ඉදිිසඳ්ම යන පො ්ම 

පම් භහභ ඇපභිසහනු පඩොරර් ියලිඹන 10්   ත්රිoකුණහභරප  

යාහඳි පඹ  ආපඹෝජනඹ යරහ අහනයි. මරයා ල්  පඹ්  නළ ප 

භහභ්  නම් ඒ විධිඹ   යුුර යන්පන් නළවළ. පම්  

පඹෝජනහ ඳහර්ලිපම්න්ුර  ප න්න්ම ලින්, අඳ භඟ 

ගිවි්ම ඳභණි කන්, අඳ පපයටු විලසහඹ  පඹරහ  ඇපභිසහනු 

පඩොරර් ියලිඹන 10 ප්රභහණඹ්  පම් භහභ විිනන් පම් න වි  

ආපඹෝජනඹ යරහ  පපඵනහ. සතපො  පම් ිනඹලුභ පද්ල් 

ස්  අවුරුදු වත්  අහන පන පො , නළ පඟනටුය ඳශහප්ම 

රැකිඹහ අසථහ 10,000්  බිටු පේඹ කිඹරහ අිළ ඵරහපඳොපයෝමුර 

නහ. නළ පඟනටුය ඳශහත කිඹන්පන් වර්ධනඹ පනොදළපු 

ප්රපද්ලඹ් . අීනතප දී ස ස අඹ නළ පඟනටුය ඳශහප්ම 

ආපඹෝජනඹ යපු වළටි භභ කිඹන්නම්.  

රු ිවපඹෝජයා ථහනහඹුරභිව, ඳසු ගිඹ හනු ඇුරශත 

නළ පඟනටුය ඳශහප්ම ිනදු වූ ආපඹෝජනඹ ඵළලුපෝම, ඒ ළන අඳ  

නහටුයි. යුද්ධප දී ඒ ියිවසසු ආයුධ ්මතහඹ කිඹන ස්ම ස 

ඳළ්මතකින් හධහයණයි කිඹරහ ටුපතනහ. 1978 ඉරහ 1994 පන 

ුරරු, ඒ  ය 17 භ නළ පඟනටුය ඳශහප්ම යාහඳි ප වතයයි 

ක්රිෂඹහ්මභ පරහ  පපඵන්පන්. ඒ යාහඳි ප වතය පභොනහද කිඹරහ 

භභ  කිඹන්නම්.  මුුව නළ පඟනටුය ඳශහප්මභ රැකී ය් හ අසථහ 

ඇ ප වුපණ් 588යි. ඉ පන් ඒ ියිවසසු ආයුධ ්මතහ කිඹන ස්ම 

පුදුභඹ්  පනොපයි. ආණ්ඩු්  යන වර්ධනඹ ස ඳශහත  

සීභහ වුු වර්ධනඹ්  පන්න ඵළවළ. ආණ්ඩු ය ්  වර්ධනඹ 

යනහ නම්, වළභ ඳශහත භ ඒ ඳවසුම් පඵදී ඹන්න ඕනෆ. 

නමු්ම සපවභ පඵදී ගිටුල්රහ නළවළ. ඳසු ගිඹ හනු ඇුරශත 

ිනදු වූ වර්ධනප  අභුරලිතතහ්   පපඵනහ. රජ්ජයි කිඹන්න, 

රැකිඹහ අසථහ 588යි, මුුව ආපඹෝජනඹ රුිළඹල් ියලිඹන  278යි.  

මුුව නළ පඟනටුය ඳශහත භ ආපඹෝජනඹ්  යරහ  පපඵන්පන් 

රුිළඹල් ර්  2,780යි. දළන් ඵරන්න, 1995 ඉරහ 2004 පන 

පො  ඒ ය 10 භ යාහඳි ප 15යි. රැකිඹහ උ්මඳහදනඹ 5,708යි. 

ආපඹෝජනඹ රුිළඹල් ියලිඹන 24,041යි. වළඵළයි, 2005 ඉරහ 

2013 පන පො  භටුන්ද යහජඳ්  ආණ්ඩු ඹ ප්ම රැකිඹහ 

උ්මඳහදනඹ 105,907යි, ආපඹෝජනඹ රුිළඹල් ියලිඹන 522,130යි. 

ඒ විතය්  පනොපයි, පම් ආපඹෝජනඹ්ම ස් භ විඹදම් යපු 

මුදල් ප්රභහණඹ ඵරන්න. දළන් 2005 ඉරහ 2013 ද් හ විතය්  -

ඳසු ගිඹ හනු ඇුරශත විතය් - ම්පර්ණපඹන්භ රුිළඹල් 

ියලිඹන 47,000්  නළ පඟනටුය ඳශහප්ම ඳහයල්ර ්ම ස්  

නළ පඟනටුය ඳශහත පනුපන් පම් ආණ්ඩු විඹදම් යරහ 

 පපඵනහ. 

සදහ උුරපර් සභ ර්භහන්තලහරහ් ්ම  පබුපණ් නළවළ. මී  

 ප ුරන  ඉසපල්රහ අඳ  පුුවන් වුණහ, ඔපභහ රයින් 

ර්භහන්තලහරහ පන ගිටුන් ඳශමුළිව අදිඹපයන් රැකිඹහ 

අසථහ 300්  පදන්න. ඒ හප භ 3,000  රැකිඹහ පදන්න 

ේිවඹහපේ ඔපභහ රයින් ර්භහන්තලහරහ අ් ය 27 භූිය 

ප්රභහණඹ සථහිළත යරහ ජනහධිඳ පුරභහ අ පන් ඒ 

ර්භහන්තලහරහ ඳ න් ්මතහ. සභ රැකිඹහ අසථහ ප්රභහණඹ බිටු 

ශහ ඳභණ්  පනොපයි, භන්නහයභ හප  ප්රපද්ලර පනභ 

රහඳ ඇ ප යන්න, මුර පේ, උුරපර් ව නළ පඟනටුය පනභ 

ආපඹෝජන රහඳ ඇ ප යන්න අිළ දළන්  යුුර ය පන 

ඹනහ. 

රු යවි රුණහනහඹ භන්ත්රීසුරභහ ඇහුහ, විපද්ශීඹ 

ආපඹෝජඹන්  පදන ඒහ පද්ශීඹ ආපඹෝජඹන්  පදන්න ඵළිසද 

කිඹරහ. පදනහ. සුරභහ පව  ඇපභිසහනු පඩොරර් ියලිඹන 

250  ඩහ ළඩි ආපඹෝජනඹ්  පපනනහ නම් ක්ර පභෝඳහඹ 

වර්ධන යාහඳි ප ඳනත ඹ ප්ම විපද්ශීඹ ආපඹෝජපඹකු  

පදන ිනඹලුභ ඳවසුම් යවි රුණහනහඹ භන්ත්රීසුරභහ පවෝ සුරභහ 

පපනන ආපඹෝජඹහ  පදන්න අඳ  පුුවන්. පම්හ සුද්දන්  

පදන ඳවසුම් පනොපයි. පම් පජෝන් කීල්ස භහභ ්ම 

දුන්නහ. ක්ර පභෝඳහඹ වර්ධන යාහඳි ප ඳනත ඹ ප්ම පජෝන් 

කීල්ස භහභ ්ම පම් ඳවසුම් ිනඹල්රභ දීරහ  පපඵනහ. ඒ 

ිවහ පම් ිළ  ය  පපනකු  පදන ස් , රවහපේ 

ආපඹෝජපඹකු  පනොපදන ස්  පනොපයි. ක්ර පභෝඳඹ 

වර්ධන යාහඳි ප ඳනත ඹ ප්ම පම් ඵදු වන රඵහ න්න 

පුුවන් ආපඹෝජනඹ ඇපභිසහනු පඩොරර් ියලිඹන 250  ළඩි 

පන්න ඕනෆ. සපවභ ආපඹෝජනඹ්  වහ විතයයි අඳ  පම් 

වන පදන්න පුුවන්. ඒ ිවහ පභභ ආපඹෝජන අසථහ ඉදිිස 

හරප දී ත්ම පුුවල් යන්න අිළ ඵරහපඳොපයෝමුර පනහ. 

භභ අවනහ, සතපො  භවළලි යාහඳි පඹ පම් ය   

ප නපො  ප න්ඩර් ශහ ද කිඹරහ. නළවළ. භවළලිඹ 

පනළල්රහ ප න්ඩර් ළරහ භහභ  දුන්පන් නළවළ. ආධහය 

පදන ය  භහභ පභෝ ද කිඹරහ නම් ශහ. භහභ නම් 

යරහ ඒ භහභ යි දුන්පන්. ආපඹෝජන භණ්ඩරඹ  ඵළවළ 

ප න්ඩර් යන්න. ආපඹෝජන භණ්ඩරඹ  සපවභ ප්ර පඳ්ම පඹ්  

නළවළ. ඳශමු සන ස් පනහ ියටු අනුභත යරහ ළබිනට් 

භණ්ඩරඹ  ිවර්පද්ල යනහ නම්, ඊ  ඳසපව ළබිනට් 

භණ්ඩරඹ අනුභත යනහ නම්, ඉසපල්රහභ ආපු ආපඹෝජඹහ 

පවො ආපඹෝජපඹ්  නම්, ඔහු  ල්  පඹ්   පපඵනහ නම් අඳ  

යන්න  පපඵන්පන් ඒ ආපඹෝජන අසථහ රඵහ පදන සයි. 

භවළලිඹ ප න්ඩර් ශහද? ප න්ඩර් යරහ ඒ අසථහ 

783 784 

[රු ර් සභන් ඹහඳහ අපේර්ධන භවතහ] 
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පොම්ඳළිවඹ  දුන්නහද? නළවළ. ඒ ආපඹෝජනඹ  මුදල් රළබුණහ. 

මුදල් රළබුණහභ ඒ මුදල් රඵහ දුන් ය  නම් ශ භහභ  අසථහ 

දුන්නහ. ඒ භහභ තභයි වි් ප ෝිසඹහ  වළදුපේ; ඒ භහභ තභයි 

පෝමභපල්  වළදුපේ. ඒ නම් යන භහභ තභයි ඒහ ක්රිෂඹහ්මභ 

පශව. 

සුජී පවනිනවව භන්ත්රීසුරභහ දළන් ඉතහභ ළරැදි ආල්ඳඹ්  

පොඩ නඟන්න උ්මහව ශහ. ශ්රී  රවහ ප ට්පේ ඉන්ඩසරීනස 

(පුද්ලි) භහභ ිනඹඹ  100්  විපද්ශීඹ භහභ් . රවහපේ 

සථහිළත යන්පන්්ම විපද්ශීඹ භහභ්  වළටිඹ . පභතළනදී 

කිඹන්න උ්මහව ශහ, පම්  ප්රිනද්ධ පුද්රඹන්ප , ආණ්ඩුපේ 

ප්රධහන පඳපශව අඹප  ම්ඵන්ධඹ්   පපඵනහ ඒ ිවයි 

පපනන්පන් කිඹහ. සපවභ ස්  නළවළ. පම් ඉඩභ  මුදල් ිළටින් 

පපනනහ නම්, ආපඹෝජඹහ  ඒ වළකිඹහ  පපඵනහ නම්, අපප් 

ිවඹභඹන් අනු  යුුර යනහ නම්, ඒ ිනඹලුභ ඳවසුම් ඒ 

අඹ  අිළ රඵහ දිඹ යුුරයි. ඒ හප  භහභ්  වුණ්ම අඳ  

යන්න පදඹ්  නළවළ, ආපඹෝජනඹ ල්  පභ්ම නම්. අිළ ඵරන්පන් 

ආපඹෝජනඹ යන්න පුුවන්ද ඵළිසද කිඹන සයි.  

ඳසු ගිඹ හරප  කිේහ, ළන්ග්රි.-රහ ස  පභෝ ද පශව 

කිඹහ. වම්ඵන්පතො   ගිටුන් ඵරන්න, ළන්ග්රි.-රහ ස පොචිචය 

දුය  වදහපන ඹනහද කිඹහ. Galle Face ස  ගිටුන් ළන්ග්රි.-රහ  
සප්  ළඩ ඳ න් අයපන ය පන ඹන වළටි ඵරන්න. ස 
ආපඹෝජනඹ්  ක්රිෂස භහභ ම්ඵන්ධ  පපඵනහ. පම් රු 
බහපේදී දළනු්ම භපන් ප්රලසනඹ්  ඇහුහ. ක්රිෂස භහභ ඉඩභ  
ිනඹඹ  84්  පරහ  පපඵනහ. ිනඹඹ  16්  පන්න 
 පපඵනහ. වළඵළයි, ඒ ිනඹඹ  16 පන ුරරු  ක්ර පභෝඳහඹ 
වර්ධන යාහඳි ප ඳනත ඹ  ප්ම ඒ වන පදන්න අිළ සදහනභ්  
නළවළ. ඒ ළන භහ පම් ඳහර්ලිපම්න්ුර  ව ප පනහ. අඳ  
පොශම  පපඵන ඉඩභ  ිනඹඹ  84්  මුදල් රළබිරහ  පපඵනහ. ඒ 
භහභ අපන්  ිනඹඹ  16 පීභ ප්රභහද ය  පපඵනහ. ඒ ගිවිසුභ 

 පපඵන්පන් නහිස වර්ධන අධිහිසඹ්ම භඟයි. ඒ පොල්පරෝ 
ප්රභහද න වළභ භහඹ භ අවුරුද්ද  ිනඹඹ  12 ණපන් 
පඳොලිඹ්  ඳනහ  පපඵනහ. සතපො  භහභ ද්  ප්රභහද 
වුණ්ම, භහඹ්  ප්රභහද වුණ්ම ඒ ප්රභහදඹ  පඳොලිඹ පන්න ඕනෆ.   

යවි රුණහනහඹ භන්ත්රීසුරභහ භපන් ඇස ප්රලසනඹ ිවයි භහ 

උ්මතය පදන්පන්. ක්රිෂස භහභ ිනඹඹ  84්  පහ  පපඵනහ. 

ිනඹඹ  16්  පන්න  පපඵනහ. සුරභහ වන් ශහ හප භ 

ක්ර පභෝඳහඹ වර්ධන යාහඳි ප ඳනත ඹ ප්ම ඒ ඳවසුම් පදන්න 

අිළ සදහනම් නළවළ. ඒ ිනඹඹ  16 පහ ඉඩභ ිවදවස යරහ 

ආපෝම පදනහ. නළ්මනම් අවුරුදු වතය ඇුරශත ක්රිෂස භහභ  

ඉඩභ්ම නළවළ. ඒ තභයි ප්ර පඳ්ම පඹ න්පන්. ඒ ිවහ අිළ  

පම්පන් කිිනභ ප්රලසනඹ්  නළවළ.  

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ரண்தைறகு ற கதரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
පම් ඳස තහ්  දි්  ය  පපඵනහ. 

 
රු ර් සභන් ඹහඳහ අපේර්ධන භවතහ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன்  ரப்தர  அபதர்ண) 

(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 

ඔඵුරභහ යාහඳහිසපඹ් . පවො දළනුභ්   පපඵන පපන් . 

පරෝප  භහම් දවඹ්  සන වි  ස භහභ් - [ඵහධහ 

කිරීභ් ] ඔඵුරභහ ආපඹෝජන භණ්ඩරපඹන් ඉල්ලුහ කිඹහ ටුතමු. 

අිළ පනොපයි දි්  පශව. ඒ භහ ඳළවළදිලි කිඹන්න ඕනෆ. ඒ 

UDA ස්ම භඟ සන ගිවිසුභ් . නමු්ම පද්ශීඹ භහභ්  

පනොවුණ්ම ඹම්කිින අඳවසුතහ්   පපඵනහ නම් ආපඹෝජන 

භණ්ඩරඹ හරඹ්  පදනහ. ඒ ඔඵුරභහ දන්නහ.  

රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ரண்தைறகு ற கதரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
පදනහ නම් භ්  නළවළ. 
 

රු ර් සභන් ඹහඳහ අපේර්ධන භවතහ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன்  ரப்தர  அபதர்ண) 

(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 

ඒ  ිනඹඹ  12 පඳොලිඹ්  impose ය  පපඵනහ. 

ආණ්ඩු ිවම් ඉඩභ  පඹහපන ඉරහ නළවළ. අවුරුදු 4  පම් 

ඉඩපම් ප්රපඹෝජනඹ්  න්පන් නළ්මනම් ඒ පොල්පරෝ ස් පෝ - 

 

රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ரண்தைறகு ற கதரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඒ දි්  යනහ හප භ මලි පනහ පඹෝජනහ 

ක්රිෂඹහ්මභ යනහද කිඹහ ඔඵුරභහ රුණහය ඳළවළදිලි යන්න. 
 

රු ර් සභන් ඹහඳහ අපේර්ධන භවතහ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன்  ரப்தர  அபதர்ண) 

(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 

ඹම් ඹම් හයණහර  අඳ්ම භඟ ගිවිසුම් ත පරහ 

 පපඵනහ නම්, ඒ හයණහ බි පවශනහ නම්, violate යනහ 

නම් terminate  යන්න  අිළ රළවළස පයි. අද්ම භහභ්  සපවභ 

ශහ. ඒ ය්මභරහපන් භහභ් .  අපප් ිවඹභඹන්  අනු පයදි 

 ිළ  යටින් පන්හ පඩිවම්ර  අලයා හ් කු භවන්න අයි පඹ්  

දීරහ  පබුණහ. ඒ  ිළටින් ඒ අඹ පයදි විකුණන්න ඳ න් අයපන 

 පපඵනහ. ඒ ආපඹෝජන භණ්ඩරඹ පවොඹහ ්මතහ.  ඒ පවොඹහ 

පන අද අිළ ගිවිසුභ අරවගු ශහ විතය්   පනොපයි. අිළ පර්ගු  

දළන්වූහ, ඳසු හලීන දිනප  ඉරහ ඵද්ද වන්න කිඹරහ; ඒ 

පොල්රන්පන් පර්ගු ඵද්ද න්න කිඹරහ. අිළ සපවභ යන්පන් 

නළවළ. භභ ඒ පඳෞද්ලි ඵරනහ.  

රු ිවපඹෝජයා ථහනහඹුරභිව,  Sri Lanka Gateway 

Industries (Pvt.) Limited ස ළන කිේහ. භ ්ම ඩහ පවොඳින් 

ඔඵුරභහ පම් බහ  - 

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ரண்தைறகு ற கதரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
පජෝන් කීල්සරහ  දීරහ  පපඵනහඹ කිේහ. පජෝන් කීල්සරහ  

දීරහ  පපඵන්පන් අවුරුදු 4්  සන්න  පපඵන contract ස UDA  

සපන් අයපන. ඒ  අවුරුදු 99 ඵද්ද්  දීරහ  US Dollar one 

billion  දීරහ  පපඵනහ.  

 
රු ර් සභන් ඹහඳහ අපේර්ධන භවතහ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன்  ரப்தர  அபதர்ண) 

(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 

නළවළ, නළවළ. පජෝන් කීල්ස ස ්ම, ක්ර පභෝඳහඹ වර්ධන 

යාහඳි ප ඳනත ඹ ප්ම  පපඵන ඵදු වන ඔ් පෝභ දීරහ 

 පපඵනහ. ඔඵුරභහ ඒ ළන අවරහ ඵරන්න. 
 

රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ரண்தைறகு ற கதரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඒ අය ළිනපනෝ- 

 

රු ර් සභන් ඹහඳහ අපේර්ධන භවතහ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன்  ரப்தர  அபதர்ண) 

(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 

නළවළ, නළවළ. ළිනපනෝ කිඹන ස්  නළවළ පභතළන. ඳළර් 

ිනවප්පරු  ගිටුල්රහ  පපඵන්පන් ළිනපනෝ වන්නයි; රවහ  

ඇවිල්රහ  පපඵන්පන්, mixed development ස්  අයපන.  
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ඳහර්ලිපම්න්ුර 

රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ரண்தைறகு ற கதரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඇ  පඵෝර වන්න.  
 

රු ර් සභන් ඹහඳහ අපේර්ධන භවතහ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன்  ரப்தர  அபதர்ண) 

(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 

හභය 450යි; super restaurants; ඒ හප භ, අඳ  අලයා 

පරහ  පපඵන අපනකු්ම පශ වකීර්ණ හප  ඔ් පෝභ ස්  

තභයි පම් ඇවිල්රහ  පපඵන්පන්.  

 

රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ரண்தைறகு ற கதரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ළිනපනෝ සකු්ම ඹනහ. 
 
රු ර් සභන් ඹහඳහ අපේර්ධන භවතහ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன்  ரப்தர  அபதர்ண) 

(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 

සපවභ නම් පම්යි පන් හයණඹ භන්ත්රීසුරභහ. පොශම 

ළිනපනෝ ආඹතන වතය්  ඳව්  දළන්  පපඵනහ පන්. ළිනපනෝ 

විතය්  පල්රම් යන ඒහ  පපඵනහ පන්, පොශම. රු 

භන්ත්රීසුරභිව, ඔඵුරභහ නළඟි රහ කිඹනහ ද, යසන්පී ආණ්ඩු්  

හීපනකින්්ම ආපෝම පම් cancel යනහ කිඹරහ? 
 
රු අජි්ම පී. පඳපර්යහ භවතහ 
(ரண்தைறகு அஜறத் தே. ததபர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

නළුර! නළුර!! 

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ரண்தைறகு ற கதரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
අිවහර්ඹපඹන්භ. භභ පභතළනදී ඒ ම්ඵන්ධපඹන් ප්රහලඹ්  

යනහ-  

 
රු ර් සභන් ඹහඳහ අපේර්ධන භවතහ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன்  ரப்தர  அபதர்ண) 

(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 

පම් ඔ් පෝභ- [ඵහධහ කිරීභ් ] gambling ව betting - 
[ඵහධහ කිරීභ් ]  
 

ිවපඹෝජයා ථහනහඹුරභහ 
(தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ථහ අහන යන්න, රු ඇභ පුරභහ.  

 
රු අජි්ම පී. පඳපර්යහ භවතහ 
(ரண்தைறகு அஜறத் தே. ததபர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

ඳළර් අිවහර්ඹපඹන්භ සරනහ.  
 

රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ரண்தைறகு ற கதரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
Licence  නළ ප  පපඵන වළභ සභ සරනහ.  

 
රු ර් සභන් ඹහඳහ අපේර්ධන භවතහ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன்  ரப்தர  அபதர்ண) 

(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 

අන්න ඒ පන්. Licence  පනොපයි. ඵදු පනහ පන්- 

[ඵහධහ කිරීම්]  

රු අජි්ම පී. පඳපර්යහ භවතහ 
(ரண்தைறகு அஜறத் தே. ததபர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

Cancel යනහ.  

 
රු ර් සභන් ඹහඳහ අපේර්ධන භවතහ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன்  ரப்தர  அபதர்ண) 

(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 

නළවළ, නළවළ. ඔඹ අතයා කිඹන්න සඳහ. [ඵහධහ කිරීම්] භ  

ඳළවළදිලි කිඹන්න- [ඵහධහ කිරීම්] 

 
 

රු අජි්ම පී. පඳපර්යහ භවතහ 
(ரண்தைறகு அஜறத் தே. ததபர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

අිළ ආපෝම අිවහර්ඹපඹන්භ ඳළර් සරනහ. [ඵහධහ කිරීම්]  
 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ரண்தைறகு ற கதரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ස් ්ම ජහ ප ඳ් ඹ ලපඹන් අිළ කිඹනහ, licence නළ ප 

ඔ් පෝභ සරනහ කිඹරහ.  
 
රු අජි්ම පී. පඳපර්යහ භවතහ 
(ரண்தைறகு அஜறத் தே. ததபர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

පජ්ම්ස ඳළර් අිවහර්ඹපඹන් සරනහ. [ඵහධහ කිරීම්] 

 
රු ර් සභන් ඹහඳහ අපේර්ධන භවතහ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன்  ரப்தர  அபதர்ண) 

(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 

ඔඵුරභන්රහ කිඹන්න ඔට්ටු ඇල්ලීභ ආදි පම් ඔ් පෝභ 

cancel යනහ කිඹරහ. සපවභ කිඹන්පන් නළවළ. 

 
ිවපඹෝජයා ථහනහඹුරභහ 
(தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ථහ අන් යන්න, රු ඇභ පුරභහ.   

 
රු ර් සභන් ඹහඳහ අපේර්ධන භවතහ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன்  ரப்தர  அபதர்ண) 

(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 

ඔට්ටු ඇල්ලීභ- [ඵහධහ කිරීම්] පම්  පපඵන ඒහ ඔ් පෝභ- 

[ඵහධහ කිරීම්] 
 

රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ரண்தைறகு ற கதரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
අිළ licence නළ ප ිනඹල්ර cancel යනහ.  

 
රු ර් සභන් ඹහඳහ අපේර්ධන භවතහ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன்  ரப்தர  அபதர்ண) 

(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 

අන්න, කිඹන ස! ඒ කිඹන්පන් පභෝ ද? රු ිවපඹෝජයා 

ථහනහඹුරභිව, සුරභහ පම් කිඹන්පන් licence පදනහ 

කිඹරහයි.  

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ரண்தைறகு ற கதரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
නළවළ, නළවළ. 
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රු ර් සභන් ඹහඳහ අපේර්ධන භවතහ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன்  ரப்தர  அபதர்ண) 

(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 
Licence නළ ප ඒහ cancel යනහ කිඹන්පන්, licence 

පදනහ කිඹන සයි. Licence පදන්නයි රෆස ප පන්පන්. [ඵහධහ 

කිරීම්] රු ිවපඹෝජයා ථහනහඹුරභිව, licence පදන්නයි 

සුරභන්රහ පම් රෆස ප න්පන්. 
 

රු අජි්ම පී. පඳපර්යහ භවතහ 
(ரண்தைறகு அஜறத் தே. ததபர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

අිවහර්ඹපඹන් ඳළර් සරනහ.   

 

ිවපඹෝජයා ථහනහඹුරභහ 
(தறறச் ெதரரகர் அர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

රු ඇභ පුරභහ, ථහ අන් යන්න.  
 
 

රු ර් සභන් ඹහඳහ අපේර්ධන භවතහ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன்  ரப்தர  அபதர்ண) 

(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 

රු ිවපඹෝජයා ථහනහඹුරභිව, ඉතහභ ළද්ම පඹෝජනහ්  

තභයි පම් පනහපේ. පඳෞද්ලි අවලඹ පම් යපට් ඉතහභ දුසය 

දිසත්රිo් ඹ , යුද්ධඹ  පබුු දිසත්රිo් ඹ  ඉතහභ පවො 

වර්ධන යාහඳි පඹ්  පනළල්රහ  පපඵනහ. විපලවපඹන් 

නළ පඟනටුය ඳශහප්ම වර්ධනඹ ඉදිිස හරප දී ත්ම පේ්ම 

යන්න භටුන්ද යහජඳ්  ආණ්ඩු  යුුර යන ඵ ප්රහල 

යියන් භප  චන සල්ඳඹ අන් යනහ.    
 

 
ප්රලසනඹ විභන රදින්, බහ ම්භත විඹ. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
 

ක්ර පභෝඳහඹ වර්ධන යාහඳි ප ඳනත : 
ිවපේදනඹ 

தெல்தடக்க அதறறதத்றக் 

கதத்றட்டங்கள் ெட்டம்: கட்டமப 
STRATEGIC DEVELOPMENT PROJECTS ACT : 

ORDER 
 
 

රු රෂඅසභන් ඹහඳහ අපේර්ධන භවතහ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் ரப்தர அபதர்ண) 

(The Hon. Lakshman Yapa Abeywardena) 

Sir, I move, 

"That the Order made by the Minister of Investment Promotion 

under Section 3(4) of the Strategic Development Projects Act, No. 
14 of 2008 as amended, and published in the Gazette Extraordinary 

No. 1819/3 of 15th July 2013, which was presented on 21.08.2013, 

be approved. 
 

(Cabinet approval signified.)" 

 
ප්රලසනඹ විභන රදින්, බහ ම්භත විඹ. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

ිළලිප් ගුණර්ධන ගුණහනුසභයණ වභඹ 
(වසථහත කිරීපම්) ඳන්ම පටුම්ඳත 

தறலிப் குர்ண ஞரதகரர்த் ெங்கம் 

(கூட்டிமத்ல்) ெட்டதோனம் 

PHILIP GUNAWARDENA COMMEMORATIVE 

SOCIETY (INCORPORATION) BILL  

 
පද න ය කිඹීපම් ිවපඹෝඹ කිඹන රදී. 
இண்டரம் றப்தறற்கரண கட்டமப ரெறக்கப்தட்டது. 

Order for Second Reading read. 

 
රු දිපන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்தைறகு  றபணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු ිවපඹෝජයා ථහනහඹුරභිව, "ිළලිප් ගුණර්ධන 

ගුණහනුසභයණ වභඹ (වසථහත කිරීපම්) ඳන්ම පටුම්ඳත 

දළන් පද න ය කිඹවිඹ යුුරඹ" යි භභ පඹෝජනහ යිය. 

 
ප්රලසනඹ විභන රදින්, බහ ම්භත විඹ. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
ඳන්ම පටුම්ඳත ඊ  අනුකර පද න ය කිඹන රදින්, 48(3) 

සථහය ිවපඹෝඹ ඹ ප්ම, ිවපඹෝජයා ථහනහඹුරභහ විිනන් සඹ ''ඒ' 
සථහය  හය බහ  ඳයන රදී. 

ெட்டதோனம் இன்தடி, இண்டரம் தொமந றப்தறடப்தட்டு றமனக் 

கட்டமப  48(3) இன்தடி றமனக்குள " " க்கு தறறச் ெதரரகர் 

அர்கபரல் ெரட்டப்தட்டது. 

Bill accordingly read a Second time, and allocated by MR. 
DEPUTY SPEAKER  to Standing Committee "A"  under  Standing 

Order 48(3). 

 
 

 

ල්තළබීභ 
எத்றமப்தை 

ADJOURNMENT 
 

 
රු දිපන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்தைறகு  றபணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු ිවපඹෝජයා ථහනහඹුරභිව, "ඳහර්ලිපම්න්ුර දළන් ල් 

තළබිඹ යුුරඹ"යි භහ පඹෝජනහ යනහ. 
 

 
ප්රලසනඹ විභන රදින්, බහ ම්භත විඹ. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்தக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 

ඳහර්ලිපම්න්ුර ඊ  අනුකර අ. බහ. 5.44 , 2013 ළප්තළම්ඵර් 
04 න ඵදහදහ අ. බහ. 1.00 න පත්  ල් ගිප ඹ. 

அன்தடி தற.த. 5.44 றக்கு தரரளுன்நம், 2013 தெப்தம்தர் 

04, தைன்கறம தற.த. 1.00 றம எத்றமக்கப்தட்டது. 

Adjourned accordingly at 5.44 p.m. until 1.00 p.m. on Wednesday, 

04th September, 2013.  

789 790 



 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

දහඹ මුදල් : ඳහර්ලිපම්න්ුර විහද හර්තහර හර්ක  දහඹ ියර රු. 2178කි. ිළ ඳත්  පන්හ ළනීභ අලයා  
නම් හසුර රු. 18.15කි. තළඳළල් හසුර රු. 2.50කි. පොශම 6, කිරුශඳන, ඳහභවඩ ඳහය, අව 102, 
ිළඹිනිස පොඩනළගිල්පල් යජප   ප්රහලන  හර්ඹහවලප   අධිහරී  පත  ෆභ  ර්ඹභ  පනොළම්ඵර්           
30 දහ   ප්රථභ දහඹ  මුදල් පහ ඉදිිස ර්ප  දහඹ්මඹ රඵහ පන විහද හර්තහ රඵහත වළකිඹ.  

ිවඹියත දිපනන් ඳසු  සනු රඵන දහඹ ඉල්ලුම් ඳ්ම බහය නු පනොරළපේ. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ெந்ர ; யன்ெரட் அறகர அநறக்மகறன் தடரந் ெந்ர தௐதர 2,178. யன்ெரட் ணறப்தறற தௐதர 18.15. தரற் 

தெனவு தௐதர 2.50. தடரந் ெந்ர தொற்தரக அத்றட்ெகர், அெரங்க தபறதௌட்டலுனகம், இன. 102, 

தறெறநற கட்டிடம், தரன்கமட வீற, கறதபப்தமண, தகரளம்தை 6 ன்ந றனரெத்றற்கு அதப்தற தறறகமபப்  

ததற்தக்தகரள்பனரம். எவ்பரரண்டும் ம்தர் 30 ஆந் பறக்கு தொன் ெந்ரப்தம்  

அதப்தப்தட பண்டும். தறந்றக் கறமடக்கும் ெந்ர றண்ப்தங்கள்  

ற்தக்தகரள்பப்தடரட்டர. 
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විණහධිඳතියඹහගේ හර්තහ 

ප්රණලසනර  හික ිළිතුරරු 

ගඳෞද්ලි දළනුම් දීගභන් ආසූ ප්රණලසනඹ : 
 ම්ඳව, ත්තනල්ර ව මිනුන්ගොඩ ඒහඵද්ධ ජර 

ම්ඳහදන ගඹෝජනහ ක්රතභඹ 

 ගන්ට්ර ල් ඈන්ගස්මභන්්ම ආන්්  ෂිනනෆන්ස ීඑලල්ී  භහභ 
ඵංගොගරොත්වීභ 

න්තර්ත ප්රණධහන රුු 

பஷெஶன உள்ரடக்கம் 

AUDITOR-GENERAL'S REPORT 

 
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 

 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE: 

   Gampaha, Attanagalla and Minuwangoda Integrated 

Water Supply Scheme 

    Collapse of Central Investments and Finance PLC 

PRINCIPAL  CONTENTS 

கணக்கஶய்லஶரர் அெஷபெஷஷனது அமஷக்மக 

 

லஷனஶக்கலக்கு லஶய்தோய லஷமடகள் 

 

ெனஷ அமஷலஷத்ெல்தோய லஷனஶ: 

 கம்பவஶ, அத்ெனகல்ய, ஷதலஶங்தகஶமட பஷதெெ 

என்மஷமணந்ெ நஸர் லறங்கல் ெஷட்டம் 

 தென்ல் இன்தலஸ்ற்தன்ற் அன்ட் மபனஶன்ஸ் தேல்ெஷ 

நஷரலனம் ெஷலஶயஶனம 

අනඹනි කිරි ිළටි ිළිතඵ අන්ගදෝරනඹ: 
 ගෞක නිගඹෝජක භහතකුරභහගේ ප්රණහලඹ 

ගඳෞද්ලි භන්ත්රීයන්ගේ ඳනත් ගටුම්ඳත් :  
 ශ්රීග රංහ ලුම්ණි ස ංර්ධන බහයඹ (ංසථහත කිරීගම්) - 

[වී.ගේ. ඈන්දි භවතහ] - ඳශමු න ය කිඹන රදී. 
 
ල් තළබීගම් ගඹෝජනහ :  
 භිභහනත් යහජක ගවඹේ ආති කිරීභ 

இமக்குெஷஶகும் பஶல்ஶ பற்மஷ ெர்ச்மெ: 

 சுகஶெஶப் பஷெஷ அமச்ெஶஷனது கூற்ர 

 

ெனஷ உரப்பஷனர் ெட்டதோயங்கள்: 

 இயங்மக லும்பஷனஷ அபஷலஷருத்ெஷ நம்பஷக்மகப்தபஶரப்தை 

(கூட்டிமணத்ெல்) - [ஶண்தைஷகு வீ.தக. இந்ெஷக] – 

தொென்தொமம   ெஷப்பஷடப்பட்டது 
 

எத்ெஷமலப்தைப் பஷதமண: 

 உன்னெஶன அெ தெமலம உருலஶக்குெல் 

CONTROVERSY OVER IMPORTED MILK 

POWDER:    

   Statement by Deputy Minister of Health 

 

PRIVATE MEMBERS' BILLS: 

   Sri Lanka Lumbini Development Trust (Incorporation) 

- [Hon. V.K. Indika] – Read the First time 

 
ADJOURNMENT MOTION: 

   Creation of Dignified Public Service  





 

ඳහර්ලිගම්න්ුර 
பஶஶலன்மம் 
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—————–—- 

                                                                               
 

 
2013 ළප්තළම්ඵර් 04 න ඵදහදහ 

2013 தெப்தம்பர் 04, தைென்கஷறம 

Wednesday, 04th September, 2013 
—————————————- 

 
 

. බහ. 1.00  ඳහර්ලිගම්න්ුර රැස විඹ.   
නිගඹෝජක  ථහනහඹුරභහ [රු චන්දිභ වීයේගොඩි භවතහ]   

මරහනහරඪ විඹ. 
பஶஶலன்மம் பஷ.ப. 1.00 ணஷக்குக் கூடிது.  

பஷெஷச் ெபஶநஶகர் அலர்கள்  [ஶண்தைஷகு  ெந்ெஷ வீக்தகஶடி] 

ெமயம லகஷத்ெஶர்கள். 

  The Parliament met at 1.00 p.m.,  

MR. DEPUTY SPEAKER [THE HON. CHANDIMA 

WEERAKKODY] in the Chair. 

 
 

විණහධිඳතියඹහගේ හර්තහ 
கணக்கஶய்லஶரர் அெஷபெஷஷனது அமஷக்மக 

AUDITOR-GENERAL'S REPORT  
 

නිගඹෝජක ථහනහඹුරභහ 
(பஷெஷச் ெபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ශ්රීග රංහ ප්රණජහතහන්්රිK භහජහදී ජනයජගආ අණ්ඩුක්රතභ 

කසථහග  154(6) කසථහ ප්රණහය 2011 මුදල් ර්ඹ වහ 

විණහධිඳතියඹහගේ හර්තහග  ඳශමුළනි හණ්ඩගආ VI ළනි 

ගො , ඳසළනි හණ්ඩගආ IV ළනි ගො  ව වඹළනි 

හණ්ඩගආ IX ව X ළනි ගො ස භභ ඈදිරිඳත් යමි. 

 
 
රු දිගන්ස ගුණර්ධන භවතහ (ජරම්ඳහදන වහ 
ජරහඳවන භහතකුරභහ ව අණ්ඩු ඳහර්ලසගආ ප්රණධහන 
ංවිධහඹුරභහ) 
(ஶண்தைஷகு  ெஷதனஷ் குணலர்ென - நஸர்லறங்கல், 

லடிகஶயமப்தை அமச்ெரும் அெஶங்கத் ெப்பஷன் 

தொெற்தகஶயஶெஶதம்)  

(The Hon. Dinesh Gunawardena - Minister of Water Supply 

and Drainage and Chief  Government Whip) 

රු නිගඹෝජක ථහනහඹුරභනි,  බහනහඹුරභහ ගනුගන් 

භභ "ලකී හර්තහ මුද්රතණඹ ශ ුතුරඹ" ින ගඹෝජනහ යමි. 
 
 
ප්රණලසනඹ විභන රදින්, බහ ම්භත විඹ. 
லஷனஶ லஷடுக்கப்பட்டு  ற்ரக்தகஶள்ரப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
 

හර්තහ මුද්රතණඹ ශ ුතුරඹින නිගඹෝ යන රදී. 
அமஷக்மக அச்ெஷடப்படக் கட்டமரஷடப்பட்டது. 

Ordered that the Report be printed. 

ලිිළ ගල්නහදිඹ ිළිතළන්වීභ 
ெர்ப்பஷக்கப்பட்ட பத்ெஷங்கள் 

PAPERS PRESENTED 
 

රු දිගන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ஶண்தைஷகு  ெஷதனஷ் குணலர்ென) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු නිගඹෝජක ථහනහඹුරභනි, ග්රාහභහතකුරභහ ව ුදද්ධ 

ලහන වහ අමි  ුතුර භහතකුරභහ ගනුගන් භභ 2012 

ර්ඹ වහ ශ්රීග රංහ නිහ ංර්ධන මරක ංසථහ ඵළංකුග  

හර්ෂි හර්තහ  ඈදිරිඳත් යමි.  

ගභභ හර්තහ මුදල් වහ ක්රතභ ම්ඳහදන  ුතුර ිළිතඵ 

ඊඳගද්ල හය  බහ  ගඹොමු ශ ුතුර ඹළින භභ ගඹෝජනහ 

යමි. 
 

ප්රණලසනඹ විභන රදින්, බහ ම්භත විඹ. 
லஷனஶ லஷடுக்கப்பட்டு  ற்ரக்தகஶள்ரப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

2012 ර්ඹ වහ භවහ බහණ්ඩහහයගආ යහජක ිණුම් ගදඳහර්තගම්න්ුරග  

හර්ඹ හධන හර්තහ.- [ග්රාහභහතකුරභහ ව ුදද්ධ ලහන වහ අමි 

 ුතුර භහතක රු දි.මු. ජඹයත්න භවතහ ගනු  රු දිගන්ස 

ගුණර්ධන භවතහ]  

 
බහගම්ඹ භත තිණිඹ ුතුරඹින නිගඹෝ යන රදී. 
ெபஶதேடத்ெஷல் இருக்கக் கட்டமரஷடப்பட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 

 
රු දිගන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ஶண்தைஷகு  ெஷதனஷ் குணலர்ென) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු නිගඹෝජක ථහනහඹුරභනි, ගෞක භහතකුරභහ 

ගනුගන් භභ 2011 ර්ඹ වහ ී දු විජඹ කුභහයුරං 

නුසභයණ ගයෝවගල් හර්ෂි හර්තහ ඈදිරිඳත් යමි.  

ගභභ හර්තහ ගෞක  ුතුර ිළිතඵ ඊඳගද්ල හය 

බහ  ගඹොමු ශ ුතුර ඹළින භභ ගඹෝජනහ යමි. 
 
ප්රණලසනඹ විභන රදින්, බහ ම්භත විඹ. 
லஷனஶ லஷடுக்கப்பட்டு  ற்ரக்தகஶள்ரப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 

රු දිගන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ஶண்தைஷகு  ெஷதனஷ் குணலர்ென) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු නිගඹෝජක ථහනහඹුරභනි, ධකහඳන භහතකුරභහ 

ගනුගන් භභ 2011 ර්ඹ වහ භවයභ ජහති ධකහඳන 

අඹතනගආ හර්ෂි හර්තහ ඈදිරිඳත් යමි.  

ගභභ හර්තහ ධකහඳන  ුතුර ිළිතඵ ඊඳගද්ල හය 

බහ  ගඹොමු ශ ුතුර ඹළින භභ ගඹෝජනහ යමි. 
 

ප්රණලසනඹ විභන රදින්, බහ ම්භත විඹ. 
லஷனஶ லஷடுக்கப்பட்டு  ற்ரக்தகஶள்ரப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

2012 ර්ඹ වහ භහජ ගවහ ගදඳහර්තගම්න්ුරග  හර්ඹ හධන 

හර්තහ.- [භහජ ගවහ භහතක රු  ීලලිේස ගඳගර්යහ භවතහ ගනු  

රු දිගන්ස ගුණර්ධන භවතහ]  

 

බහගම්ඹ භත තිණිඹ ුතුරඹින නිගඹෝ යන රදී. 
ெபஶதேடத்ெஷல் இருக்கக் கட்டமரஷடப்பட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 
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ඳහර්ලිගම්න්ුර 

ඊඳගද්ල හය බහ හර්තහ 
ஆதயஶெமனக் குல அமஷக்மககள் 

CONSULTATIVE COMMITTEE REPORTS 
 

නිගඹෝජක ථහනහඹුරභහ 
(பஷெஷச் ெபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ඳරිය වහ පුනර්ජනනීඹ ඵරලේති  ුතුර ිළිතඵ ඊඳගද්ල 

හය බහග  හර්තහ ලභ හය බහග  බහඳති රු ඒ. ඩී. 

සුසිල් ගප්රණවභජඹන්ත භවතහ විසින් ඈදිරිඳත් කිරීභ - ඳළමිණ නළත. 

 
රු කුභහය ගල්භ භවතහ (ප්රණහවන භහතකුරභහ) 
(ஶண்தைஷகு குஶ தலல்க - தபஶக்குலத்து அமச்ெர்) 

(The Hon. Kumara Welgama - Minister of Transport) 

රු නිගඹෝජක ථහනහඹුරභනි, පුද්ලි ප්රණහවන ගවහ 

 ුතුර ිළිතඵ ඊඳගද්ල හය බහග  බහඳතිුරභහ 

ගනුගන්, භභ 2010 ර්ඹ වහ ජහති භනහභන 

ගොමින් බහග  හර්ෂි හර්තහ ම්ඵන්ධගඹන් පුද්ලි 

ප්රණහවන ගවහ  ුතුර ිළිතඵ ඊඳගද්ල හය බහග  හර්තහ  

ඈදිරිඳත් යමි. 
 
බහගම්ඹ භත තිණිඹ ුතුරඹින නිගඹෝ යන රදී. 
ெபஶதேடத்ெஷல் இருக்கக் கட்டமரஷடப்பட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 

 

රු ිළඹංය ජඹයත්න භවතහ (සිවිල් ගුන් ගවහ 
භහතකුරභහ) 
(ஶண்தைஷகு  பஷங்க ஜத்ன - ெஷலஷல் லஷஶனச் தெமலகள் 

அமச்ெர்) 

(The Hon. Piyankara Jayaratne  - Minister of Civil Aviation)  

රු නිගඹෝජක ථහනහඹුරභනි, ඳවත වන් හර්තහ 

ම්ඵන්ධගඹන් සිවිල් ගුන් ගවහ  ුතුර ිළිතඵ ඊඳගද්ල 

හය බහග  හර්තහ භභ ඈදිරිඳත් යමි.  

 (i)   2011 ර්ඹ වහ ශ්රීගරන්න් ගුන් ගවගආ 
හර්ෂි හර්තහ; 

 (ii)  2010 ර්ඹ වහ ශ්රීග රංහ සිවිල් ගුන් ගවහ 
ධිහරිගආ හර්ෂි හර්තහ; ව 

 (iii) 2010 භහර්ුර භ 31 දිගනන් න් ව මුදල් ර්ඹ 
වහ ී ./. මිහින් රංහ (පුද්ලි) භහගම් 
මරක ප්රණහල 

 
බහගම්ඹ භත තිණිඹ ුතුරඹින නිගඹෝ යන රදී. 
ெபஶதேடத்ெஷல் இருக்கக் கட்டமரஷடப்பட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 
 

   

ගඳත්ම් 
தக்கள் 
PETITIONS 

 
නිගඹෝජක ථහනහඹුරභහ 
(பஷெஷச் ெபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

රු ීඑ. දඹහයත්න භවතහ  - ඳළමිණ නළත. 

රු ගගවිතඹ යඹුේළල්ර භවතහ - ඳළමිණ නළත. 

රු විභල් වීයංල භවතහ -ඳළමිණ නළත. 

රු ජඹයත්න ගවවයත් භවතහ - ඳළමිණ නළත. 

රු ලස.ලම්. චන්ද්රතගවන භවතහ - ඳළමිණ නළත. 

රු යණ ගුණර්ධන භවතහ - ඳළමිණ නළත. 

රු හමිණී ජඹවික්රතභ ගඳගර්යහ භවතහ - ඳළමිණ නළත. 

රු රු ජඹසූරිඹ භවතහ  
(ஶண்தைஷகு கரு ஜசூஶஷ) 

(The Hon.  Karu Jayasuriya) 

රු නිගඹෝජක ථහනහඹුරභනි, භභ ඳවත වන් ගඳත්ම් 

ගද ිළිතන්මි. 

(1)  ම්ඵරන්ගතො  ිකත්රාහර ගල්හඹ, 2 න ඳටුභඟ ඹන 
සථහනගඹහි ඳදිංික චන්ද්රතසිරි භයනහඹ භවතහගන් 
රළුදු ගඳත්භ; ව 

(2)   ම්ඵරන්ගතො  ඳුරුප්ඳ ආර ඳහය දයන සථහනගඹහි ඳදිංික 
නන්දසිරි රුණහයත්න භවතහගන් රළුදු ගඳත්භ. 

 
නිගඹෝජක ථහනහඹුරභහ 
(பஷெஷச் ெபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

රු අර්.ලම්. යංජිත් භද්දුභඵණ්ඩහය භවතහ - ඳළමිණ නළත. 

රු සුනිල් වඳුන්ගනත්ති භවතහ - ඳළමිණ නළත.  

රු ුදද්ධි ඳතියණ භවතහ - ඳළමිණ නළත. 

 
රු (වදක) සුදර්ශිනී ප්රණනහන්දුපුල්ගල් භවත්මිඹ 
(ஶண்தைஷகு (மலத்ெஷ கயஶநஷெஷ) (ெஷருெஷ) சுெர்ளஷனஷ 

பர்னஶந்துதைள்தர) 

(The Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudharshini Fernandopulle) 

රු නිගඹෝජක ථහනහඹුරභනි, භභ ඳවත වන් ගඳත්ම් 

ගද ිළිතන්මි. 

(1)   දිවුරිළටිඹ, ළ ගදය ං 239/1 දයන සථහනගඹහි ඳදිංික 
සිරිසිංව භයුරං භවතහගන් රළුදණ ගඳත්භ;  ව 

(2)  මීමු, භවහුනුිළටිඹ, නුළර ඳහය ං 228/ඒ දයන 
සථහනගඹහි ඳදිංික ඩී.ලම්.බී.ලස. භයුරං භවත්මිඹගන් 
රළුදණ ගඳත්භ. 

 
ඈදිරිඳත් යන රද ගඳත්ම්  භවජන ගඳත්ම් ිළිතඵ හය 

බහ  ඳළරිඹ ුතුර ඹින නිගඹෝ යන  රදී. 
ெர்ப்பஷக்கப்பட்ட தக்கமரப் தபஶதுதக் குலவுக்குச் ெஶட்டக் 

கட்டமரஷடப்பட்டது. 

Petitions ordered to be referred to the Committee on Public 

Petitions. 

 
 

ප්රණලසනර  හික ිළිතුරරු 
லஷனஶக்கலக்கு லஶய்தோய லஷமடகள் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 

නිගඹෝජක ථහනහඹුරභහ 
(பஷெஷச் ெபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ප්රණලසන ං 1 - 2787/'12 - (1), රු යවි රුණහනහඹ භවතහ. 

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு லஷ கருணஶநஶக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
රු නිගඹෝජක ථහනහඹුරභනි, භහ ලභ ප්රණලසනඹ වනහ. 

 
රු දිගන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ஶண்தைஷகு  ெஷதனஷ் குணலர்ென) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු නිගඹෝජක ථහනහඹුරභනි, ග්රාහභහතකුරභහ ව ුදද්ධ 

ලහන වහ අමි  ුතුර භහතකුරභහ ගනුගන් භහ ලභ 

ප්රණලසනඹ  ිළිතුරය දීභ වහ ති ගදේ ල් ඈල්රහ සිටිනහ. 
 
ප්රණලසනඹ භුර දිනදී ඈදිරිඳත් කිරීභ  නිගඹෝ යන රදී. 
லஷனஶமல ற்தமஶரு ெஷனத்ெஷற் ெர்ப்பஷக்கக் கட்டமரஷடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 
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ඵරග  ්ම ර වහ  සුගෝඳගබෝගී දුම්රිඹ මිරදී 
ළනීභ : මරකභඹ රහබඹ 

தைமகஷெ இக்கலலுத் தெஶகுெஷகள் ற்ரம் தெஶகுசு 

தைமகஷெங்கரஷன் தகஶள்லனவு: நஷெஷெஶர் நட்டம் 
PURCHASE OF POWER SETS AND LUXURY TRAINS: 

FINANCIAL LOSS 
 

3063/’12 

3.  රු කිර වියහජ් හරිඹම් භවතහ 
 (ஶண்தைஷகு அகஷய லஷஶஜ் கஶஶஷலெம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ප්රණහවන භහතකුරභහගන් ආසූ ප්රණලසනඹ - (1):  

() දුම්රිඹ ඵරග  ්ම ර 11ේ ව සුගෝඳගබෝගී දුම්රිඹ 
ගදේ ඩු මිර ණන් ඹ ගත් ප්රණහවනඹ කිරීභ  සථහ 
රළබී තිණිඹදී ප්රණහවන භහතකහංල ගල්ම්යඹහ නිගඹෝජක 
බහඳති ධුයඹ දයන භහභේ ගත ලභ ප්රණහවන  ුතුර 
රඵහ දීභ නිහගන් දුම්රිඹ ගදඳහර්තගම්න්ුර  විලහර 
රහබඹේ සිදු වී ආති ඵ ලුරභහ දන්ගනහිද? 

(අ) (i) ඈවත වන් ඳරිදි දුම්රිඹ ඵරග  ්ම ර වහ  
සුගෝඳගබෝගී දුම්රිඹ ප්රණහවනඹ කිරීගම් 
නුගදනු ගවවුරගන් දුම්රිඹ ගදඳහර්තගම්න්ුර  
දළරීභ  සිදු ව රහබඹ ගොඳභණද;  

 (ii) ලභ  මරකභඹ රහබඹ සිදු යමින් ංචනි ගර 
 ුතුර ශ නිරධහරින් ම්ඵන්ධගඹන් නිසි 
ිළඹය නු රඵන්ගන්ද; 

 ඹන්න ලුරභහ වන් යන්ගනහිද? 

(ආ) ගනොලගව නම්,  ඒ භන්ද? 

 

தபஶக்குலத்து அமச்ெமக் தகட்ட லஷனஶ:  

(அ) குமமந்ெ லஷமயகரஷன் கஸழ்  11 தைமகஷெ இக்கலலுத் 

தெஶகுெஷகமரத்ம் 2 தெஶகுசு தைமகஷெங்கமரத்ம் 

தபஶக்குலத்ெஷல் ஈடுபடுத்துலெற்கு லஶய்ப்தைக் 

கஷமடத்துள்ரதபஶது, தபஶக்குலத்து அமச்ெஷன் 

தெயஶரர் பஷெஷத் ெமயலர் பெலஷம லகஷக்கும் 

நஷரலனதஶன்ரக்கு  குமஷத்ெ தபஶக்குலத்து நடலடிக் 

மககள் லறங்கப்பட்டுள்ரமஶல், தைமகஷெத் 

ெஷமணக்கரத்ெஷற்கு தபரும் நட்டத்ெஷமன ற்க 

தநஶஷட்டுள்ரது ன்பமெ அலர் அமஷலஶஶ? 

(ஆ) (i) ததய குமஷப்பஷடப்பட்டுள்ரலஶர தைமகஷெ 

இக்கலலுத் தெஶகுெஷகமரத்ம், தெஶகுசு 

தைமகஷெங்கமரத்ம் தபஶக்குலத்ெஷல் 

ஈடுபடுத்தும் தகஶடுக்கல்லஶங்கல் கஶணஶக 

தைமகஷெ ெஷமணக்கரத்துக்கு ற்க தலண்டி 

தநஶஷட்ட நட்டம் வ்லரவு; 

 (ii) குமஷத்ெ நஷெஷெஶர் நட்டத்மெ ற்படுத்ெஷ, 

தஶெடிஶன லஷெத்ெஷல் தெற்பட்ட 

உத்ெஷதஶகத்ெர்கள் தெஶடஶப்ஷல் உஶஷ 

நடலடிக்மககள் தற்தகஶள்ரப்படுஶ 

 ன்பமெ அலர் குமஷப்பஷடுலஶஶ? 

(இ) இன்தமல், ன்? 
 

asked the Minister of Transport:  

(a) Is he aware that Sri Lanka Railways has had to 

bear a huge loss, as the opportunity that had been 

available for it to transport 11 locomotive power 

sets and two luxury trains at low prices was given 

to a company in which the post of Deputy 

Chairman is held by the Secretary to the Ministry 

of Transport? 

(b) Will he state - 

 (i) the loss caused to the Sri Lanka Railways 

by the deal to transport the power sets and 

luxury trains as aforesaid; and 

 (ii) whether proper action will be taken against 

the officers who acted fraudulently to cause 

this loss? 

(c) If not, why? 

 
රු කුභහය ගල්භ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு குஶ தலல்க) 

(The Hon.  Kumara Welgama) 
රු නිගඹෝජක ථහනහඹුරභනි, ලභ ප්රණලසනඹ  ිළිතුරය 

ගභගවින. 

() දුම්රිඹ ගදඳහර්ත ගම්න්ුර  දුම්රිඹ ඵරග  ්ම ර 11ේ 
ව සුගෝඳගබෝගී දුම්රිඹ 02ේ චීනගආ සි  නළ  භඟින් 
ප්රණහවනඹ කිරීභ යහජක ඳරිඳහරන චක්රතගල් 415හි 
විධිවිධහන ඳරිදි ී / ශ්රීග රංහ නළ  ංසථහ භඟින් සිදු ය 
ආති තය ලහිදී දුම්රිඹ ගදඳහර්තගම්න්ුර  රහබඹේ සිදු 
වී ගනොභළත. 

(අ) (i) ඳළන ගනොනඟී. 

 (ii) ඳළන ගනොනඟී. 

(ආ) ඳළන ගනොනඟී. 

 
රු කිර වියහජ් හරිඹම් භවතහ 
(ஶண்தைஷகு அகஷய லஷஶஜ் கஶஶஷலெம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
රු නිගඹෝජක ථහනහඹුරභනි, භහ රු ආභතිුරභහගන් 

වන්න ළභළතිින, ඔඵුරභහ ගම් ම්ඵන්ධගඹන් 'ලගව සිදු වී 

ගනොභළත' කිඹරහ කිඹන්ගන් - 

 
නිගඹෝජක ථහනහඹුරභහ 
(பஷெஷச் ெபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ඳශමුළනි ුරරු ප්රණලසනඹ ද? 

 
රු කිර වියහජ් හරිඹම් භවතහ 
(ஶண்தைஷகு அகஷய லஷஶஜ் கஶஶஷலெம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ඔ . 

 
රු කුභහය ගල්භ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு குஶ தலல்க) 

(The Hon.  Kumara Welgama) 
ලුරභහ භගේ ගවොභ මිත්රාඹහ. ඕනෆ තයම් ප්රණලසන වන්න 

පුළුන්. ද වුරුත් ආත්ගත්ත් නළවළ.  

 
රු කිර වියහජ් හරිඹම් භවතහ 
(ஶண்தைஷகு அகஷய லஷஶஜ் கஶஶஷலெம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
භහ ඔඵුරභහ  කිඹන්ගන් ගභඹින. ගම් ම්ඵන්ධගඹන් ත්තහභ 

ආත්ත භ  ඔඵුරභහත් ගනොගින, නිරධහරින්ගේ ත්තගනෝභති 

ක්රිටඹහ භහර් ිළිතඵ තභින ඳ  හර්තහ ගරහ තිගඵන්ගන්. ගම් 

ම්ඵන්ධගඹන් ඔඵුරභහ විධිභත් ඳරීේණඹේ ශහද? 

795 796 



ඳහර්ලිගම්න්ුර 

රු කුභහය ගල්භ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு குஶ தலல்க) 

(The Hon.  Kumara Welgama) 
ඔ . ගභහිදී ී භහහිත ශ්රීග රංහ නළ  ංසථහ ලේ කන 

මී යඹේ වහ ප්රණහවන හසුර ආගභරින් ගඩොරර් 112.50ේ 

ගර ඈදිරිඳත් ය තිගඵනහ. ත භහභේ ඒ වහ ඉ  ඩහ ඩු 

මිරේ; කන මී යඹේ වහ ප්රණහවන හසුර ආගභරින් ගඩොරර් 

95ේ ඈදිරිඳත් ය තිගඵනහ. ඉ  ඳසගව  ී භහහිත ශ්රීග රංහ නළ  

ංසථහ නළත හයඹේ ලඟ ගරහ තිගඵනහ, ඒ ගොල්ගරෝ 

කන මී යඹේ ආගභරින් ගඩොරර් 95  ප්රණහවනඹ යන්නම් 

කිඹරහ. ඒ නු කන මී යඹේ ආගභරින් ගඩොරර් 95  තභින 

ප්රණහවනඹ ය තිගඵන්ගන්. ලභ මුදගරන් ආගභරින් ගඩොරර් 

25,50,940ේ ගහ තිගඵනහ. ඒ වහ භහතක භණ්ඩර 

නුභළතිඹ රඵහ දී තිගඵනහ.  

හභහනකගඹන් යජගආ ිළිතගත තභින, අණ්ඩුග  අඹතනඹේ 

ගර ී භහහිත ශ්රීග රංහ නළ  ංසථහගන් ඈසගල්රහභ මිර 

ණන් ළවීභ. ී භහහිත ශ්රීග රංහ නළ  ංසථහ මිර ණන් 

ඈදිරිඳත් ය තිගඵන්ගන් ල කන මී යඹේ ප්රණහවනඹ කිරීභ 

වහ න මුදර ආගභරින් ගඩොරර් 112.50ේ ලගඹනුින. ඉ  

ඳසගව තත් භහභේ මිර ණන් ඈදිරිඳත් ය තිගඵනහ, කන 

මී යඹ  ආගභරින් ගඩොරර් 95ේ ලගඹන්. ඉ  ඳසගව ඒ 

ම්ඵන්ධගඹන් හච්ඡහ කිරීගභන් ඳසු ල කන මී යඹේ 

ආගභරින් ගඩොරර් 95  ප්රණහවනඹ යන්න ී භහහිත ශ්රීග රංහ 

නළ  ංසථහ ලඟ ගරහ තිගඵනහ. කන මී යඹේ ආගභරින් 

ගඩොරර් 95  තභින ී භහහිත ශ්රීග රංහ නළ  ංසථහ ප්රණහවනඹ 

ගශව. 

 
නිගඹෝජක ථහනහඹුරභහ 
(பஷெஷச் ெபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ගදන ුරරු ප්රණලසනඹ. 

 
රු කිර වියහජ් හරිඹම් භවතහ 
(ஶண்தைஷகு அகஷய லஷஶஜ் கஶஶஷலெம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
රු නිගඹෝජක ථහනහඹුරභනි, භගේ ගදන ුරරු ප්රණලසනඹ 

ගභඹින. රු ආභතිුරභහ දන්නහ, ඳසු ිණඹ හරඹ පුයහ දුම්රිඹ 

අයේෂිත ගේ්මටු ගනොභළති වීභ නිහ ප්රණලසන ණනහ  මුහුණ 

දුන්නු ඵ. නළ  ලන්ගන් නළති යහඹල් වදන්න, ගුන් ඹහනහ 

ලන්ගන් නළති ගුන් ගතොටු ගඳොශල් වදන්න ගම් අණ්ඩු  

ල්ලි තිගඵනහ. නමුත් අයේෂිත දුම්රිඹ ගේ්මටු වදන්න මුදල් 

ගන් කිරීභ  ගනොවළකි වීභ ුරිතන් ගප් කුරුණෆර 

දිස්රිKේගආත් නිතය-නිතයභ ජීවිත ණනහ භ වහනි සිද්ධ 

වුණහ. ඒ ම්ඵන්ධගඹන් තභත් ිළඹයේ ගන නළද්ද කිඹරහින 

භහ ලුරභහගන් වන්ගන්. 

 
රු කුභහය ගල්භ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு குஶ தலல்க) 

(The Hon.  Kumara Welgama) 
රු භන්ත්රීයුරභහ,  ඒ ළන ඳ  ිළඹය ය ගනින තිගඵන්ගන්. 

ඳසු ිණඹ දසර accidents වුගණ් නළවළ ගන්. [ඵහධහ කිරීම්] නළවළ. 

ඉ  ඈසගල්රහ වුණහ. දළන් ඒ වරි. නහයේෂිත දුම්රිඹ භහර් 

නිහ ජීවිත ණනහේ ඳ  නළති වුණහ. නමුත් දළන් ඳ ඒ  

ිළඹය යගන තිගඵනහ. ඳ ඒ දළන් දීරහ තිගඵනහ, 

ගඳොලීසිගආ තිගඵන සිවිල් මිටු . අයේහ වහ ඳළඹ 24   

ුරන් ගදගනේ ගඹොදනහ. ලේ ගනකු  රුිළඹල් 7,500 ණගන් 

ගදනහ. ගේ්මටු වදරහ, ඔේගොභ  දහරහ ගඳොලීසිඹ වයවහ තභින ඒ  

ළඩ ගගයන්ගන්. ඒ ඹ සිවිල් අයේඹන් ගනොගින.   

ගඳොලීසිගආ මිටු වදරහ තිගඵනහ ගන්. න්න ඒ මිටු  තභින  

ඒ ළඩඹ යන්න   තිගඵන්ගන්.    

නිගඹෝජක ථහනහඹුරභහ 
(பஷெஷச் ெபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ප්රණලසන ං 5 - 3262/'12-(1), රු ගයෝසි ගවනහනහඹ 

භවත්මිඹ. 

 
රු ගයෝසි ගවනහනහඹ භවත්මිඹ 
(ஶண்தைஷகு (ெஷருெஷ) தஶஸி தெனஶநஶக்க) 

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake) 

රු නිගඹෝජක ථහනහඹුරභනි, භහ ලභ ප්රණලසනඹ වනහ. 

 
රු දිගන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ஶண்தைஷகு  ெஷதனஷ் குணலர்ென) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු  නිගඹෝජක ථහනහඹුරභනි, ඳශහත් ඳහරන වහ ඳශහත් 

බහ භහතකුරභහ ගනුගන්  ලභ ප්රණලසනඹ  ිළිතුරය දීභ වහ  ති 

ගදේ ල් ඈල්රනහ. [ඵහධහ කිරීම්] ගම් ඳශමුන තහ  

වන්ගන්.  

 
ප්රණලසනඹ භුර දිනදී ඈදිරිඳත් කිරීභ  නිගඹෝ යන රදී. 
லஷனஶமல ற்தமஶரு ெஷனத்ெஷற் ெர்ப்பஷக்கக் கட்டமரஷடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 
නිගඹෝජක ථහනහඹුරභහ 
(பஷெஷச் ெபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ප්රණලසන ං 6-3290/'12-(3), රු යන්ජන් යහභනහඹ භවතහ 

 
රු යන්ජන් යහභනහඹ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு ன்ஜன் ஶநஶக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

රු නිගඹෝජක ථහනහඹුරභනි, භහ ලභ ප්රණලසනඹ වනහ. 

 
රු දිගන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ஶண்தைஷகு  ெஷதனஷ் குணலர்ென) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

විගද්ල රැකිඹහ ප්රණර්ධන වහ සුඵහධන භහතකුරභහ  ගනුගන් 

ලභ ප්රණලසනඹ  ිළිතුරය දීභ වහ ති ගදේ ල් ඈල්රනහ. 

 
ප්රණලසනඹ භුර දිනදී ඈදිරිඳත් කිරීභ  නිගඹෝ යන රදී. 
லஷனஶமல ற்தமஶரு ெஷனத்ெஷற் ெர்ப்பஷக்கக் கட்டமரஷடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 

 
පුග න්ද්රතන් නිදර්න් ත් ඩංගු  ළනීභ : විසතය 

தைதலந்ெஷன் நஷெர்ெனஷனது மகது : லஷபம் 
ARREST OF  PUVENDRAN NITHARSON: DETAILS 

 

3416/’13 

8. රු ජිත් කුභහය භවතහ 
(ஶண்தைஷகு அஜஷத் குஶ) 

(The Hon. Ajith Kumara) 

ග්රාහභහතකුරභහ ව ුදද්ධ ලහන වහ අමි  ුතුර 

භහතකුරභහගන් ආසූ ප්රණලසනඹ - (1):   

() (i) භඩරපු, හගයිනහි  පුග න්ද්රතන් නිදර්න් ඹන 
ඹ ත් ඩංගු  ගන ඵන්ධනහහයත ය 
තිගේද; 

 (ii) ලගව නම්,  ඔහු සිටින ඵන්ධනහහයඹ ගර්ද; 
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 (iii) ඔහු ඵන්ධනහහයත ය සිටින්ගන් සියරුගකු 
ගරද, ළරුගකු ගරද;  

 (iv) ඔහු  ලගයහි ධියණඹ නඩු ඳයහ තිගේද; 

 (v) ලගව නම්, නඩු ඳළර දිනඹ, දහශ ධියණඹ, 
නඩු ංඹ වහ නඩුග  ත්භන් තත්ත්ඹ ගර්ද; 

 (vi) නඩු ඳයහ ආති ගචෝදනහ ගර්ද; 

 ඹන්න ලුරභහ වන් යන්ගනහිද? 

(අ) පුග න්ද්රතන් නිදර්න් ඹන ඹ නිදවස කිරීභ   ුතුර 
යන්ගන්ද ඹන්න ලුරභහ වන් යන්ගනහිද?  

(ආ) ගනොලගව නම්, ඒ භන්ද? 

 

பஷெ அமச்ெரும் தபரத்ெ ெஶென, ெ அலுலல்கள் 

அமச்ெருஶனலமக் தகட்ட லஷனஶ:  

( அ) (i )  ட்டக்கரப்தை லஶகமமச் தெர்ந்ெ தைதலந்ெஷன் 

நஷெர்ென் ன்பலர் மகதுதெய்ப்பட்டு 

ெஷமமஷலிடப்பட்டுள்ரஶஶ ன்பமெத்ம்; 

 ( i i )  ஆதனஷல், இலர் உள்ர ெஷமமச்ெஶமய து 

ன்பமெத்ம்; 

 ( i ii )  இலர் எரு ெஷமமக்மகெஷஶகலஶ அல்யது ெந்தெக 

நபஶகலஶ ெஷமமஷலிடப்பட்டுள்ரஶர் 

ன்பமெத்ம்; 

 ( i v )  இலருக்கு ெஷஶக நஸெஷன்மதஶன்மஷல் லறக்குத் 

ெஶக்கல் தெய்ப்பட்டுள்ரெஶ ன்பமெத்ம்; 

 ( v )  ஆதனஷல், லறக்குத் ெஶக்கல் தெய்ப்பட்ட 

ெஷகெஷ, குமஷப்பஷட்ட நஸெஷன்மம், லறக்கு இயக்கம், 

ற்ரம் லறக்கஷன் ெற்தபஶமெ நஷமயம 

ஶதென்பமெத்ம்; 

 ( vi )  லறக்குத் ெஶக்கல் தெய்ப்பட்டமக்கஶன குற்மச் 

ெஶட்டுக்கள் ஶமலதன்பமெத்ம் 

 அலர் குமஷப்பஷடுலஶஶ? 

(ஆ) தைதலந்ெஷன் நஷெர்ென் ன்பலம லஷடுெமய தெய் 

நடலடிக்மக டுப்பஶஶ ன்பமெ அலர் 

குமஷப்பஷடுலஶஶ? 

(இ) இன்தமல், ன்? 

 

asked the Prime Minister and Minister of Buddha 

Sasana and Religious Affairs:  

(a) Will he state - 

 (i) whether the person called Puvendran 

Nitharson at Vakarai in Batticaloa has been 

arrested and imprisoned; 

 (ii) if so, the prison in which he is held; 

 (iii) whether he has been imprisoned as a 

convict or as a suspect; 

 (iv) whether a case has been filed in a court of 

law against him; 

 (v) if so, the date on which the case was filed, 

the relevant court of law, case number and 

the present situation of the case; and 

 (vi) the charges on which the case has been  

filed? 

(b) Will he also state whether action will be taken to 

release Puvendran Nitharson? 

(c)  If not, why? 
 
රු දිගන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ஶண்தைஷகு  ெஷதனஷ் குணலர்ென) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු නි ගඹෝජක ථහනහඹුරභනි, ග්රාහභහතකුරභහ ව ුදද්ධ 

ලහන වහ අමි  ුතුර භහතකුරභහ ගනුගන් භහ ලභ 

ප්රණලසනඹ  ිළිතුරය ගදනහ.  

() (i) භඩරපු හගයිනහි ඳදිංික පුග න්ද්රතන් නිදර්න් 
නළභළත්ගතකු ත් ඩංගු  ගන ගනොභළත. 

 (ii) දහශ නළත. 

 (iii) දහශ නළත. 

 (iv) දහශ නළත. 

 (v) දහශ නළත. 

 (vi) දහශ නළත. 

(අ) දහශ නළත. 

(ආ) ඳළන ගනොනඟී.  

 
නිගඹෝජක ථහනහඹුරභහ 
(பஷெஷச் ெபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ප්රණලසන ං 10-3699/'13-(1), රු නුය දිහනහඹ භවතහ.  

 
රු නුය දිහනහඹ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு அத ெஷழஶநஶக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

රු නිගඹෝජක ථහනහඹුරභනි, භහ ලභ ප්රණලසනඹ වනහ. 

 
රු දිගන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ஶண்தைஷகு  ெஷதனஷ் குணலர்ென) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු නිගඹෝජක ථහනහඹුරභනි, නිජ ගතල් ර්භහන්ත 

භහතකුරභහ ගනුගන් භහ ලභ ප්රණලසනඹ  ිළිතුරය දීභ වහ ති 

ගදේ ල් ඈල්රහ සිටිනහ. 
 
ප්රණලසනඹ භුර දිනදී ඈදිරිඳත් කිරීභ  නිගඹෝ යන රදී. 
லஷனஶமல ற்தமஶரு ெஷனத்ெஷற் ெர்ப்பஷக்கக் கட்டமரஷடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 

 
ිළ ඵළද්දය ප්රණහගද්ය ඹ ගල්ම් ගෝමසහඹ: නලක 

ආශ භහර්ඹේ ව ඳහයේ තළනීභ 
பஷட்டதபத்ெ பஷதெெ தெயஶரர் பஷஶஷவு: 

தெமலற்ம கஶல்லஶய் ற்ரம் வீெஷ நஷர்ஶணம் 
PITABEDDARA DIVISIONAL SECRETARY'S DIVISION: 
UNWANTED CONSTRUCTION OF CANAL AND ROAD 

 

  2934/’12 

2. රු ගජෝන් භයුරං භවතහ (රු ුදද්ධි ඳතියණ භවතහ 
ගනු ) 
(ஶண்தைஷகு தஜஶன் அதுங்க  - ஶண்தைஷகு தைத்ெஷக 

பெஷண ெஶர்பஶக) 

(The Hon. John Amaratunga on behalf of the Hon. 

Buddhika Pathirana)   

යහජක ඳරිඳහරන වහ සගද්ල  ුතුර භහතකුරභහගන් ආසූ 

ප්රණලසනඹ - (1):  
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ඳහර්ලිගම්න්ුර 

() (i) භහතය දිස්රිKේගආ, ිළ ඵළද්දය ප්රණහගද්ය ඹ ගල්ම් 
ගෝමසහඹ  ඹත්, සිඹමරහගොඩ (ඵ හිය) ග්රාහභ 
නිරධහරි ගම් ිළහිටි සිංල්ගදනිඹ, 
නිඹභශගවවන ආුරළු රුහය කුඹුරු ඈඩම් 
කිහිඳඹේ විනහල යමින් කුඹුය  ලක ගනොන 
ආශ භහර්ඹේ ව ඳහයේ ස යන ඵත්; 

 (ii) ලභ ආශ භහර්ඹ ව ඳහය තළනීභ ම්ඵන්ධගඹන් 
ප්රණගද්ලගආ ජනතහ දළඩි විගයෝධතහේ දේන 
ඵත්; 

 (iii) ගභභ ක්රිටඹහ නිහ ර්හ ඩු හරරදී කුඹුරු 
ඹහඹ විනහල වී ඹහගම් දහනභේ ආති ඵ  
ගොවීන් ගචෝදනහ යන ඵත්; 

 ලුරභහ දන්ගනහිද? 

(අ) (i) ඈවත () (i) හි වන් ආශ භහර්ඹ ව ඳහය 
තළනීභ වහ ළඹ යන මුදර ගොඳභණද; 

 (ii) ඉ  ලක ප්රණතිඳහදන ඳඹහ නු රඵන යමුදර 
ගර්ද; 

 (iii) ගොවීන් ප්රණතිේගවඳ යනු රඵන ගභභ කහඳිතිඹ 
නතහ දළමීභ  වහ විධිභත් ඳරීේණඹේ සිදු ය  
ඉ  කි ුතත්තන්  ලගයහි නීතිභඹ ක්රිටඹහ 
භහර් ළනීභ   ුතුර යන්ගන්ද;  

 ඹන්න ලුරභහ ගභභ බහ  දන්න්ගනහිද? 

(ආ) ගනොලගව නම්, ඒ භන්ද? 

 
தபஶது நஷர்லஶக, உள்நஶட்டலுலல்கள் அமச்ெமக் தகட்ட 

லஷனஶ:  

(அ) (i) ஶத்ெமம ஶலட்டத்ெஷன் பஷட்டதபத்ெ பஷதெெ 

தெயஶரர் பஷஶஷவுக்கு உஶஷத்ெஶன ெஷம்பயஶதகஶட 

(தற்கு) கஷஶ அலுலயர் பஷஶஷலஷல் அமந்துள்ர 

ெஷங்கல்தெனஷ, நஷகயதவன உள்ரஷட்ட 

லரம்ஷக்க பய லற்கஶணஷகமர அறஷத்து 

லலுக்குத் தெமலஷல்யஶெ கஶல்லஶதஶன்ரம், 

வீெஷதஶன்ரம் அமக்கப்படுகஷன்மன ன் 

பமெத்ம்; 

 (ii) தற்படி கஶல்லஶய் ற்ரம் வீெஷ 

நஷர்ஶணஷக்கப்படுெல் தெஶடர்பஶக பஷதெெ க்கள் 

கடும் ெஷர்ப்மபத் தெஶஷலஷக்கஷன்மஶர்கள் 

ன்பமெத்ம்; 

 (iii) இந்ெ நடலடிக்மக கஶணஶக மற குமமலஶன 

கஶயங்கரஷல் லல்கள் அறஷலமடத்ம் அச்சுரத்ெல் 

இருப்பெஶக லஷலெஶஷகள் குற்மஞ்ெஶட்டுகஷன் 

மஶர்கள் ன்பமெத்ம்; 

 அலர் அமஷலஶஶ? 

(ஆ) (i) ததய (அ)(i)இல் குமஷப்பஷடப்பட்டுள்ர கஶல்லஶய் 

ற்ரம் வீெஷம நஷர்ஶணஷப்பெற்கஶக தெயலஷடப் 

படுகஷன்ம தெஶமக வ்லரவு  ன்பமெத்ம்; 

 (ii) அெற்குத் தெமலஶன நஷெஷ ற்பஶடுகள் 

தபமப்படுகஷன்ம நஷெஷம் ஶது ன்பமெத்ம்; 

 (iii) லஷலெஶஷகள் நஷஶகஶஷக்கஷன்ம இக்கருத்ெஷட்டத்மெ 

நஷரத்ெஷலஷடுலெற்கும், தொமமஶன 

லஷெஶமணதஶன்மம தற்தகஶண்டு அெற்குப் 

தபஶரப்தைக்கூம தலண்டிலர்கலக்கு ெஷஶகச் 

ெட்ட நடலடிக்மக தற்தகஶள்லெற்கும்  

நடலடிக்மக டுப்பஶஶ ன்பமெத்ம் 

 அலர் இச்ெமபக்கு அமஷலஷப்பஶஶ? 

(இ) இன்தமல், ன்? 

asked the Minister of Public Administration and 

Home Affairs:  

(a) Is he aware that - 

 (i) a canal and a road which are not necessary 

for a number of fertile paddy lands are 

being made destroying those lands in 

Niyagamalahena Singaldeniya in the 

Siyambalagoda (West) Grama Niladhari 

Division in the Pitabeddara Divisional 

Secretary's  Division in the Matara District;  

 (ii) there is a strong protest from the people of 

the area in regard to the making of this 

canal; and 

 (iii) farmers complain that this act will result in 

the paddy fields running arid during 

droughts? 

(b) Will he inform this House - 

 (i) of the amount of money spent to make the 

canal mentioned in (a) (i) above;  

 (ii) of the funds out of which financial 

allocations are sought for that; and 

 (iii) whether arrangements will be made to 

terminate this project which is rejected by 

the people of the area and to take legal 

action against those officials responsible for 

this after a formal investigation?  

(c) If not, why? 

 
රු විජඹ දවනහඹ භවතහ (යහජක ඳරිඳහරන වහ සගද්ල 
 ුතුර නිගඹෝජක භහතකුරභහ) 
(ஶண்தைஷகு லஷஜ ெவநஶக்க- தபஶது நஷருலஶக, 

உள்நஶட்டலுலல்கள் பஷெஷ அமச்ெர்) 

(The Hon. Wijaya Dahanayake - Deputy Minister of Public 

Administration and Home Affairs) 

රු නිගඹෝජක ථහනහඹුරභනි, යහජක ඳරිඳහරන වහ සගද්ල 

 ුතුර භහතකුරභහ ගනුගන් භහ ලභ ප්රණලසනඹ  ිළිතුරය 

බහත* යනහ.  

 
* බහගම්ඹ භත තඵන රද ිළිතුරය: 
* ெபஶதேடத்ெஷல் மலக்கப்பட்ட லஷமட : 

* Answer tabled: 

 

() (i) ඔ .  

  කුඹුරු ඹහඹ විනහල වී ගනොභළති තය ල් හිත භූමිඹ ිළ  
ආශ ළීඑභ වහ ග ල්ර ස ය ආත.  

 (ii) නළත. 

 (iii) නළත.  

  සථහන ඳරීේණකින් ඳසු ඩු ඳහඩු සිඹල්ර නිළරැදි ය 
ආත.  

(අ) (i) රුිළඹල් 392186.19 

 (ii) ජහති විඹ-භ නළඟුභ ළඩ වන 2011 භඟිනි.  

 (iii) දහශ ගනොග .  

(ආ) දහශ ගනොග .  
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[රු ගජෝන් භයුරං  භවතහ] 
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නළ ගඟනහිය ඳශහත් බහග  ප්රණඥපප්ති : විසතය 
கஷறக்கு ஶகஶண ெமபஷன் நஷெஷச்ெட்டங்கள்: லஷபம் 

STATUTES OF EASTERN PROVINCIAL COUNCIL: DETAILS  
 

3072/’12 

4. රු ගජෝන් භයුරං භවතහ (රු ජිත් ීඑ. ගඳගර්යහ භවතහ 
ගනු ) 
(ஶண்தைஷகு தஜஶன் அதுங்க - ஶண்தைஷகு அஜஷத் தே. 

தபதஶ ெஶர்பஶக) 

(The Hon.  John Amaratunga on behalf of the Hon. Ajith P. 

Perera) 
ඳශහත්  ඳහරන  වහ  ඳශහත්  බහ භහතකුරභහගන් ආසූ 

ප්රණලසනඹ - (3):  

() (i) නළ ගඟනහිය ඳශහත් බහ ිළහිටුහ ලහි  ුතුර 
අයම්බ යන රද දිනඹ ගර්ද; 

 (ii) නළ ගඟනහිය ඳශහත් බහ විසින් ගම් න වි  
ම්භත ය ආති ප්රණඥපප්ති ංකහ ගොඳභණද; 

 (iii) ලභ ලේ ලේ ප්රණඥපප්තිගආ නභ, ංඹ ව ම්භත 
ශ දිනඹ ගන් ගන් ලගඹන් ගර්ද; 

 ඹන්න ලුරභහ වන් යන්ගනහිද? 

(අ) ඈවත ඳශහත් බහ භිණන් ම්භත යන රද,  

 (i) අණ්ඩුක්රතභ කසථහග  නළනි ඊඳගල්නගආ I 
ළනි රළිනසුරග  (ඳශහත් බහ රළිනසුරග ) 
විඹඹන්ර  දහශ  ප්රණඥපප්ති;  

 (ii) අණ්ඩුක්රතභ කසථහග  නළනි ඊඳගල්නගආ 
III ළනි රළිනසුරග  (භහමී රළිනසුරග ) 
විඹඹන්ර  දහශ  ප්රණඥපප්ති; 

 ගර්ද ඹන්න ලුරභහ ගභභ බහ  දන්න්ගනහිද? 

(ආ) ගනොලගව නම්, ඒ භන්ද?  

 
உள்லஶட்ெஷ, ஶகஶண ெமபகள் அமச்ெமக் தகட்ட 

லஷனஶ:  

(அ) (i) கஷறக்கு ஶகஶண ெமப ெஶபஷக்கப்பட்டு அென் 

பணஷகள் ஆம்பஷக்கப்பட்ட ெஷகெஷ 

ஶதென்பமெத்ம்; 

 (ii) கஷறக்கு ஶகஶண ெமபஷனஶல் இதுலம 

நஷமமதலற்மப்பட்டுள்ர நஷெஷச்ெட்டங்கரஷன் 

ண்ணஷக்மக வ்லரதலன்பமெத்ம்; 

 (iii) தற்படி எவ்தலஶரு நஷெஷச்ெட்டத்ெஷனதும் 

தபர், இயக்கம் ற்ரம் நஷமமதலற்மப்பட்ட 

ெஷகெஷ தலவ்தலமஶக ஶமல ன்பமெத்ம் 

 அலர் குமஷப்பஷடுலஶஶ? 

(ஆ) தற்படி ஶகஶண ெமபஷனஶல் நஷமமதலற்மப்பட்ட, 

 (i) அெஷயமப்பஷன் என்பெஶலது அட் 

டலமணஷன் I ஆலது நஷலின் (ஶகஶணெமப 

நஷலின்) லஷடங்கலக்குஶஷ நஷெஷச் ெட்டங்கள் 

ஶமலதன்பமெத்ம்; 

 (ii) அெஷயமப்பஷன் என்பெஶலது அட் 

டலமணஷன் III ஆலது நஷலின் (எருங்கஷம 

நஷலின்) லஷடங்கலக்குஶஷ நஷெஷச் ெட்டங்கள் 

ஶமலதன்பமெத்ம் 

 அலர் இச்ெமபக்கு அமஷலஷப்பஶஶ? 

(இ) இன்தமல், ன்? 

asked the Minister of Local Government and 

Provincial Councils:  

(a) Will he state - 

 (i) the date on which the Eastern Provincial 

Council was established and commenced 

its functions; 

 (ii) the number of Statutes adopted by the 

Eastern Provincial Council by now; and 

 (iii) separately, the title, number and the date of 

adoption of each of the aforesaid Statutes? 

(b) Will he inform this House - 

 (i) of the Statutes relevant to the subjects in 

List I of the Ninth Schedule of the 

Constitution (Provincial Council List);  

 (ii) of the Statutes relevant to the subjects in 

List III of the Ninth Schedule of the 

Constitution (Concurrent List); and 

 (iii) which have been adopted by the aforesaid 

Provincial Council? 

(c) If not, why? 
 
රු දිගන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ஶண்தைஷகு  ெஷதனஷ் குணலர்ென) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු නිගඹෝජක ථහනහඹුරභනි, ඳශහත් ඳහරන වහ ඳශහත් 

බහ භහතකුරභහ ගනුගන් භහ ලභ ප්රණලසනඹ  ිළිතුරය බහත* 

යනහ.  
 
* බහගම්ඹ භත තඵන රද ිළිතුරය: 
* ெபஶதேடத்ெஷல் மலக்கப்பட்ட லஷமட : 

* Answer tabled: 
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ඳහර්ලිගම්න්ුර 

නිගඹෝජක ථහනහඹුරභහ 
(பஷெஷச் ெபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ප්රණලසන ං 7- 3350/'12 - (1), ීඑ. වළරින් භවතහ. 

 
රු ගජෝන් භයුරං භවතහ 
(ஶண்தைஷகு தஜஶன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
රු නිගඹෝජක ථහනහඹුරභනි, රු ීඑ.වළරින් භන්ත්රීයුරභහ 

ගනුගන් භහ ලභ ප්රණලසනඹ වනහ.  

 
රු දිගන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ஶண்தைஷகு  ெஷதனஷ் குணலர்ென) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු නිගඹෝජක ථහනහඹුරභනි, නිජ ගතල් ර්භහන්ත 

භහතකුරභහ ගනුගන් භහ ලභ ප්රණලසනඹ  ිළිතුරය දීභ වහ භහ 

ුරනේ ල් ඈල්රනහ.  

 
ප්රණලසනඹ භුර දිනදී ඈදිරිඳත් කිරීභ  නිගඹෝ යන රදී. 
லஷனஶமல ற்தமஶரு ெஷனத்ெஷற் ெர்ப்பஷக்கக் கட்டமரஷடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 
 
 

 

තියහය ිෂිර්භ ජර ශභනහයණ 
කහඳිතිඹ:  දිඹය I වහ II  

நஷமயதபமஶன கத்தெஶறஷல் நஸர் தொகஶமத்துல 

கருத்ெஷட்டம் :  Iஆம் IIஆம் கட்டம் 
SUSTAINABLE AGRICULTURE WATER MANAGEMENT 

PROJECT: PHASES I AND II  
 

3683/’13 

 

9. රු තිරං සුභතිඳහර භවතහ (රු නිභල් විගජ්සිංව භවතහ 
ගනු ) 
(ஶண்தைஷகு ெஷயங்க சுெஷபஶய - ஶண்தைஷகு நஷல் லஷதஜெஷங்க 

ெஶர்பஶக) 

(The Hon. Thilanga Sumathipala on behalf of the Hon. 

Nimal Wijesinghe) 

ිෂිර්භ භහතකුරභහගන් ආසූ ප්රණලසනඹ - (2) : 

() (i) 2005 ර්ගආ සි  ගම් දේහ හර ී භහ ුරශ 
ක්රිටඹහත්භ ශ තියහය ිෂිර්භ ජර 
ශභනහයණ කහඳිති දිඹය I වහ II හි යමුු 
ගර්ද;  

 (ii) ලභ යමුු ශඟහ ය ළනීභ වහ ගභගතේ දයහ 
ආති ප්රණඹත්නඹන් ගර්ද;  

 ඹන්න ලුරභහ වන් යන්ගනහිද? 

(අ) 2012 ර්ගආ ක්රිටඹහත්භ කිරීභ   ගප්ේහ යන රද හ 
කහඳින්න්හි ර්තභහන තත්ත්ඹන් ගර්ද ඹන්න ලුරභහ 
ගභභ බහ  දන්න්ගනහිද? 

(ආ) (i) හඵනි ගඳොගවොය නිසඳහදනඹ දිරි ළන්වීගම් 
ළඩ වන් ුරිතන් ගභගතේ දයහ ආති ප්රණඹත්නඹන් 
ගර්ද; 

 (ii) ඉ  දහශ ඈදිරිගආදී ළනීභ  ගප්ේෂිත 
ක්රිටඹහභහර් ගර්ද; 

 ඹන්නත් ලුරභහ වන් යන්ගනහිද? 

(ඇ) ගනොලගව නම්,  ඒ භන්ද? 

கத்தெஶறஷல் அமச்ெமக் தகட்ட லஷனஶ:  

(அ) (i) 2005ஆம் ஆண்டு தெஶடக்கம் இன்ர லமஶன 

கஶய கட்டத்ெஷதள் அதொயஶக்கப்பட்ட 

நஷமயதபமஶன கத்தெஶறஷல் நஸர் தொகஶமத்துல 

கருத்ெஷட்டத்ெஷன்  I, II கட்டங்கரஷன் தநஶக்கங்கள் 

ஶமல ன்பமெத்ம்; 

 (ii) தற்படி தநஶக்கங்கமர அமடலெற்கஶக 

இற்மமலம டுக்கப்பட்ட தொற்ெஷகள் ஶமல 

ன்பமெத்ம்; 

 அலர் குமஷப்பஷடுலஶ? 

(ஆ) 2012ஆம் ஆண்டில் அதொல்படுத்துலெற்கு 

ெஷர்ப்பஶர்க்கப்பட்ட பஷர்ச் தெய்மக கருத்ெஷட் 

டங்கரஷன் ெற்தபஶமெ நஷமயமகள் ஶமல 

ன்பமெ அலர் இச்ெமபஷல் அமஷலஷப்பஶஶ? 

(இ) (i) தெெனப் பெமர உற்பத்ெஷம ஊக்குலஷக்கும் 

நஷகழ்ச்ெஷத்ெஷட்டங்கள் ஊடஶக  இற்மமலம 

தற்தகஶள்ரப்பட்ட தொற்ெஷகள் ஶமல 

ன்பமெத்ம்; 

 (ii) இெற்தகற்ப ெஷர்லரும் கஶயத்ெஷல் தற் 

தகஶள்லெற்கு உத்தெெஷத்துள்ர நடலடிக்மககள் 

ஶமல ன்பமெத்ம் 

 அலர் குமஷப்பஷடுலஶஶ? 

(ஈ) இன்தமல், ன்? 

 
asked the Minister of Agriculture:  

(a) Will he state - 

 (i) the objectives of the Phase I and Phase II of 

the Sustainable Agriculture Water 

Management Project implemented during 

the period from the year 2005 up to now; 

and 

 (ii) the efforts that have been made by now to 

achieve the aforesaid objectives? 

(b) Will he inform this House of the current situation 

of the cultivation projects expected to be 

implemented in the year 2012?  

(c) Will he also state - 

 (i) the efforts that have been made by now in 

regard to the programmes for the promotion 

of organic fertilizer production; and 

 (ii) the action to be taken in that regard? 

(d)   If not, why? 

 
රු දිගන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ஶண்தைஷகு  ெஷதனஷ் குணலர்ென) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු නිගඹෝජක ථහනහඹුරභනි,  ිෂිර්භ භහතකුරභහ 

ගනුගන් භහ ලභ ප්රණලසනඹ  ිළිතුරය බහත* යනහ. 
 
* බහගම්ඹ භත තඵන රද ිළිතුරය: 
* ெபஶதேடத்ெஷல் மலக்கப்பட்ட லஷமட : 

* Answer tabled: 
 

() (i) ප්රණධහන ලගඹන් විඹිත රහඳගආ ගොවීන් වහ සූර්ඹ 
ඵරඹ ඊඳගඹෝගීගො  ගන ණිංදු ජර ම්ඳහදන භඟ ජරඹ 
වහ ගඳොගවොය බහවිතඹ හර්ඹේභ කිරීභ ව ගඹදවුම් වහ 

805 806 
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ඹන විඹදම් ඩු කිරීභ භඟින් ලශලු ව තිගර් අවහය 
ගඵෝර නිසඳහදනඹ ළඩි දිුත  ුකිරීභ. 

 (ii) * සූර්ඹ ඵර ජර සූේභ ඳද්ධති 10,105ේ දිස්රිKේ 18 
ගොවීන් ගත වන ගවීම් ඳදනභකින් රඵහදීභ.  

  * ඒහගආ ක්රිටඹහහරිත්ඹ,  ඊඳගඹෝජනඹ වහ ගබෝ 
නිසඳහදනඹ ිළිතඵ ගොවීන් පුහුු කිරීභ.  

  * ලභ ඳද්ධති වි කිරීම්, ලුත්ළඩිඹහ කිරීම් ව ගනකුත් 
තහේ ස වඹ ගෂෝින්ම ඈංජිනිඹරින් පුද්ලි භහභ 
භඟින් ගනොමිගල් සිදු කිරීභ.  

(අ) 1. ගොවිගඳොශ ංර්ධන ළඩ වන ඹ ගත්; ිෂිර්භ 
ගදඳහර්තගම්න්ුරග  ගොවි ගඳොශල් 40  අන්න 
ප්රණභහණඹේ ංර්ධනඹ ය ආත.  

 2. තිගර් අවහය ගඵෝ නිසඳහදන ළඩ වන ඹ ගත්; 

  (i) ගවේ ඹහර් 6113 තිගර් අවහය ගඵෝ හ ය 
ආත.  

  (ii)ර්තහඳල් බීජ නිසඳහදනඹ  නුයලිතඹ වහ ඵදුල්ර 
දිස්රිKේර ගඳොලිතින් ිව ඈදිය, ගොවීන් 2566ේ 
පුහුු ය ආත.  

 3. ඳරුරරු ගඵෝ නිසඳහදන ළඩ වන ඹ ගත්; හ 
පුනරුත්ථහඳනඹ වහ න හ ිළහිටුවීභ  රුිළඹල් මිලිඹන 
23.6ේ ළඹ ය ආත.  

 4. වදණිභ ධිහරිඹ භඟින් ක්රිටඹහත්භ ළඩ වන් 

  (i)  රුිළඹල් මිලිඹන 1.67ේ ළඹ යමින් ගභෝදහනි ිෂි 
ඈඩම් ංර්ධන කහඳිතිඹේ  අයම්බ ය ආත.  

  (ii) තිගර් අවහය ගඵෝ විගලවෂීයණ ළඩ වන වහ 
රුිළඹල් මිලිඹන 4.56ේ ළඹ ය ආත.  

  (iii) යණවිරු වබහිණත් වහ ගඵෝ පරදහයීතහ ළඩ වන 
ඹ ගත් රුිළඹල් මිලිඹන 2.29 ළඹ යමින් වමුදහ වුරු 
30  ලක ිෂි ඊඳයණ රඵහ දීභ.  

(ආ) (i) * කහඳිති දහඹත්ගඹන් ගොවීන් භඟ ගොම්ගඳෝස්ම 
ගභ.ග ොන් 250,889ේ නිසඳහදනඹ ය ආත.  

  * ගොම්ගඳෝස්ම නිසඳහදනඹ වහ බහවිතඹ ිළිතඵ ගොවීන්, 
ඳහල් සිසුන්, ගොම්ගඳෝස්ම නිසඳහදිනන් 429,457 
ගදගනකු පුහු  ුය ආත.  

  * හඵනි ගඳොගවොය වහ යහඹනි ගඳොගවොය ගඹොදන 
හන් වහ යහඹනි ගඳොගවොය බහවිතඹ ඩු ය 
ගඹදීගම් සථහ ගඳන්වීගම් අදර්ලන 36,920ේ සිදු 
ය ආත.  

  * ගොම්ගඳෝස්ම නිසඳහදනඹ දිරිළන්වීභ වහ කිගරෝ 
ග්රාෆම් 05 මුහුන් ඳළළ්ම 80,778ේ ගනොමිගල් ගඵදහ දී ආත.  

  * ගොශ ගඳොගවොය හ ේය 311ේ ිළහිටුහ ආත.  

  * ඳහළල් 3,940 ගොම්ගඳෝස්ම නිසඳහදන ඒ ිළහිටුහ 
ආත.  

  * හඵනි ගඳොගවොය නිසඳහදන වහ බහවිතඹ දිරිළන්වීභ 
ිළිතඵ ගොවීන් වහ භහජගආ ගනකුත් පුද්රිනන් 
දළනුත් කිරීභ වහ භහධක ළඩ වන් ද ඳත්හ ආත.  

 (ii) * ගොම්ගඳෝස්ම නිසඳහදනඹ ගොවීන් 300,000ේ භඟ 
දිිනගන් ෆභ ප්රණගද්ලඹභ සිදු  කිරීභ.  

  * හඵනි ගඳොගවොය ගර ගඵෝ ගලව බහවිතහ ශ 
වළකි ගඵෝ ර් ුරන්න න්නගආ හ කිරීභ.  

  * ගොම්ගඳෝස්ම නිසඳහදනඹ ඈේභන් කිරීභ  බහවිතහ 
යන "මුහුන්" නිසඳහදනඹ ය ගොවීන් තගර් 
ගනොමිගල් ගඵදහ වළරීභ.  

  * ගොශ ගඳොගවොය, හඵනි දිඹය ගඳොගවොය අදී විවිධ 
හඵනි ගඳොගවොය ර් නිසඳහදනඹ වහ බහවිතඹ  
දිරිළන්වීභ.  

  * හ සජ නිසඳහදිනන් ප්රණමිතිගඹන් ුතේත ගොම්ගඳෝස්ම 
නිසඳහදනඹ  ගඹොමු කිරීභ.  

  * හඵනි ගඳොගවොය නිසඳහදනඹ වහ බහවිතඹ දිරිළන්වීභ 
වහ වී හ යන ගොවීන් තගර් හඵනි ගඳොගවොය 
නිසඳහදනඹ  ලක ඊඳයණ ්ම රඹ ඵළිණන් ගඵදහ 
දීභ.  

(ඇ) දහශ ගනොග .  

 ගඳොල් “භින හ” ඊදුය නළති කිරීභ:  ිළඹය 
தெங்கு 'ஷட்டஶ' தநஶய்  எறஷப்தை: நடலடிக்மக 
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11. රු තිරං සුභතිඳහර භවතහ (රු භන නහනහඹේහය 
භවතහ ගනු ) 
(ஶண்தைஷகு ெஷயங்க சுெஷபஶய - ஶண்தைஷகு தள 

நஶணஶக்கஶ ெஶர்பஶக) 

(The Hon. Thilanga Sumathipala on behalf of the Hon. 

Manusha Nanayakkara)  

ගඳොල් ංර්ධන වහ ජනතහ ුර ංර්ධන භහතකුරභහගන් 

ආසූ ප්රණලසනඹ - (1) : 

() (i) ගඳොල් හ  වහනි යන භින හ ඊදුය 
ම්පූර්ණගඹන් නළති කිරීභ වහ ගවෝ භ 
කිරීභ වහ භහතකහංලඹ භිණන් දළන භත් ගන 
ආති ිළඹය ගර්ද;  

 (ii) ලභ ක්රිටඹහ භහර් ුරිතන් ඹවඳත් ප්රණතිපර රළබී 
තිගේද;  

 (iii) ලභ ක්රිටඹහභහර් හර්ථ නම්, ඈදිරිගආදී ළනීභ  
ගඹෝජිත ක්රිටඹහ භහර් ගර්ද; 

 ඹන්න ලුරභහ ගභභ බහ  දන්න්ගනහිද?         

(අ) ගනොලගව නම්,  ඒ භන්ද? 

 
தெங்கு அபஷலஷருத்ெஷ, க்கள் தெஶட்ட அபஷலஷருத்ெஷ 

அமச்ெமக் தகட்ட லஷனஶ:  

(அ) (i) தெங்குப் பஷர்ச் தெய்மகக்கு அறஷமல 

ற்படுத்தும் `ஷட்டஶ' தநஶம தொலமஶக 

எறஷப்பெற்கஶக அல்யது குமமப்பெற்கஶக 

அமச்ெஷனஶல் ற்கனதல தற்தகஶள்ரப் 

பட்டுள்ர நடலடிக்மககள் ஶமல ன்பமெத்ம்; 

 (ii) தற்படி நடலடிக்மககரஷன் ஊடஶக நற்பன்கள் 

கஷமடத்துள்ரனலஶ ன்பமெத்ம்; 

 (iii) தற்படி நடலடிக்மககள் தெஶல்லஷமடந் 

ெஷருப்பஷன், ெஷர்கஶயத்ெஷல் டுக்கப்படவுள்ர 

உத்தெெ நடலடிக்மககள் ஶமல ன்பமெத்ம் 

 அலர் இச்ெமபஷல் குமஷப்பஷடுலஶஶ? 

(ஆ) இன்தமல், ன்? 

 
asked the Minister of Coconut Development and 

Janatha Estate Development:  

(a) Will he inform this House - 

 (i) the steps that have already been taken by 

the Ministry in order to eradicate 

completely or minimize the coconut mite 

damage that harm coconut cultivation; 

 (ii) whether the aforesaid measures have been 

proved effective; and 

 (iii) if the aforesaid measures have not been 

proved effective, the proposed measures to 

be adopted in future? 

(b) If not, why? 
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ඳහර්ලිගම්න්ුර 

රු ඒ.ීඑ. ජත් පුසඳකුභහය භවතහ (ගඳොල් ංර්ධන වහ 
ජනතහ ුර ංර්ධන භහතකුරභහ) 
(ஶண்தைஷகு .தே. ஜகத் தைஷ்பகுஶ - தெங்கு அபஷலஷருத்ெஷ, 

க்கள் தெஶட்ட அபஷலஷருத்ெஷ அமச்ெர்) 

(The Hon. A.P. Jagath Pushpakumara - Minister of Coconut 

Development and Janata Estate Development) 

රු නිගඹෝජක ථහනහඹුරභනි, භහ ලභ ප්රණලසනඹ  ිළිතුරය 

බහත* යනහ.  

 
 

* බහගම්ඹ භත තඵන රද ිළිතුරය: 
* ெபஶதேடத்ெஷல் மலக்கப்பட்ட லஷமட : 

* Answer tabled: 
 

() (i) භින හ ඊදුය ම්පූර්ණගඹන්භ නළති ශ ගනොවළකි තය, 
ශ වළකි න්ගන් ඊදුය භ කිරීභ වහ ක්රිටඹහ භහර් 
ළනීභින.  ලභ ක්රිටඹහ භහර් ඳවත දේහ  ආත. 

 * ගඳොල් හ  වහනි යන භින හහ විනහල යන විගරෝිළත 
භින හන් ගඵෝය ඊදුරු හිත සර  මුදහ වළරීභ.  ( ගම් 
වහ භින හ භිජනන විදකහහය 11ේ සථහිළත ය ආත.) 

 * භහගෝහ මිශ්රනණඹ ඈී භ.  

 * ගන්දම් ඈී භ. 

 * 30%ේ දළවි ගතල් මිශ්රනණඹ අගල්ඳ කිරීභ.  

 * 20% ඳහම් ගතල් ගන්දම් මිශ්රනණඹ ය  ුරන්යේ 
ඈී භ. 

 (ii) ඔ .  

 (iii) හර්ථ නළත.  

  නමුත් විගරෝිළත භින හහ මුදහ වරින ේය ප්රණභහණඹ ළඩි 
කිරීභ වහ න විදකහහය කිහිඳඹේභ අයම්බ කිරීභ  
 ුතුර ගඹොදහ ආත.  

(අ) ඈවත ිළිතුරය නු ඳළන ගනොනඟී.  

 
නිගඹෝජක ථහනහඹුරභහ 
(பஷெஷச் ெபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ප්රණලසන ං 12- 3867/'13 - (1), රු න ගවවයත් භවතහ. 

 
රු තිරං සුභතිඳහර භවතහ 
(ஶண்தைஷகு ெஷயங்க சுெஷபஶய) 

(The Hon. Thilanga Sumathipala) 

රු නිගඹෝජක ථහනහඹුරභනි, රු න ගවවයත් 

භන්ත්රීයුරභහ ගනුගන් භහ ලභ ප්රණලසනඹ වනහ.  

 
රු ඒ.ීඑ. ජත් පුසඳකුභහය භවතහ  
(ஶண்தைஷகு  .தே. ஜகத் தைஷ்பகுஶ) 

(The Hon. A.P. Jagath Pushpakumara) 

රු නිගඹෝජක ථහනහඹුරභනි, භහ ලභ ප්රණලසනඹ  ිළිතුරය දීභ 

වහ තිඹේ ල් ඈල්රනහ.  

 
ප්රණලසනඹ භුර දිනදී ඈදිරිඳත් කිරීභ  නිගඹෝ යන රදී. 
லஷனஶமல ற்தமஶரு ெஷனத்ெஷற் ெர்ப்பஷக்கக் கட்டமரஷடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 

"ප්රු පුයය" ළඩ වන : බීජ ගඳොල් 

`கப்ருக்க தைல' நஷகழ்ச்ெஷத்ெஷட்டம் : லஷமெத் தெங்கஶய் 
"KAPRUKA PURAWARA" PROGRAMME: SEED COCONUT 
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13. රු තිරං සුභතිඳහර භවතහ (රු ගලවහන් ගවභසිංව 
භවතහ ගනු ) 
(ஶண்தைஷகு ெஷயங்க சுெஷபஶய - ஶண்தைஷகு தெவஶன் 

தெெஷங்க ெஶர்பஶக) 

(The Hon. Thilanga Sumathipala on behalf of the Hon. 
Shehan Semasinghe) 

ගඳොල් ංර්ධන වහ ජනතහ ුර ංර්ධන භහතකුරභහගන් 

ආසූ ප්රණලසනඹ - (2):  

() (i) ගඳොල් හ කිරීගම් භණ්ඩරගආ කහඳිතිඹේ න 
"ප්රු පුයය" ළඩ වන ඹ ගත් ක්රිටඹහත්භ 
න ඳළශ තහන් වහ බීජ ගඳොල් රඵහ න්නහ 
අහයඹ ගර්ද; 

 (ii) බීජ ගඳොල් රඵහ ළනීභ වහ විගලවෂිත ගඳොල් ස 
වඳුනහගන තිගේද;  

 (iii) ලගව නම්, ලභ ස වඳුනහළනීභ සිදුශ ඹ 
වුරුන්ද; 

 (iv) ගම් න වි  වඳුනහගන ආති බීජ ගඳොල් 
රඵහන්නහ ස ංකහ ගොඳභණද; 

 (v) ප්රු පුයය ළඩ වන ඹ ගත් ක්රිටඹහත්භ 
න ගඳොල් ඳළශ තහන්ර ගම් න වි  තහන් 
ය ආති බීජ  ගඳොල් ංකහ ගොඳභණද; 

 (vi) ලභ ලේ ලේ බීජ ගඳොල් ඳළශ තහන ිළහි හ ආති 
සථහන ගර්ද;  

 (vii) ලභ තහන්ලින් රඵහන්නහ හ කිරීභ  සුදුසු 
තත්ත්ගආ ආති ගඳොල් ඳළශ ම්ඵන්ධගඹන් නු 
රඵන ඉශඟ ිළඹය ගර්ද; 

 ඹන්න ලුරභහ වන් යන්ගනහිද?      

(අ) ගනොලගව නම්,  ඒ භන්ද? 

 

தெங்கு அபஷலஷருத்ெஷ, க்கள் தெஶட்ட அபஷலஷருத்ெஷ 

அமச்ெமக் தகட்ட லஷனஶ:  

(அ) (i) தெங்குப் பஷர்ச்தெய்மக ெமபஷன் 

கருத்ெஷட்டதஶன்மஶன `கப்ருக்க தைல' 

நஷகழ்ச்ெஷத்ெஷட்டத்ெஷன்கஸழ் அதொல்படுத்ெப்பட் 

டுள்ர நஶற்ரதமடகலக்கஶன லஷமெத் 

தெங்கஶய்கமரப் தபற்ரக்தகஶள்லது வ்லஶர 

ன்பமெத்ம்; 

 (ii) லஷமெத் தெங்கஶய்கமரப் தபற்ரக்தகஶள் 

லெற்கஶக லஷதெட தென்மன ங்கள் 

இனங்கஶணப்பட்டுள்ரனலஶ ன்பமெத்ம்; 

 (iii) ஆதனஷல், தற்படி ங்கமர இனங் 

கஶண்பெற்கு தெற்பட்டலர்கள் ஶலர் 

ன்பமெத்ம்; 

 (iv) இதுலம இனங்கஶணப்பட்டுள்ர லஷமெத் 

தெங்கஶய்கமர தபற்ரக்தகஶள்லம் ங்கரஷன் 

ண்ணஷக்மக வ்லரவு ன்பமெத்ம்; 

 (v) `கப்ருக்க தைல' நஷகழ்ச்ெஷத்ெஷட்டத்ெஷன் கஸழ் 

அதொல்படுத்ெப்பட்டுள்ர தெங்கு நஶற்ர 

தமடகரஷல் இதுலம நடப்பட்டுள்ர 

லஷமெத் தெங்கஶய்கரஷன் ண்ணஷக்மக 

வ்லரவு ன்பமெத்ம்; 
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 (vi) தற்படி எவ்தலஶரு லஷமெத் தெங்கஶய் 

நஶற்ரதமடத்ம் அமந்துள்ர இடங்கள் 

ஶமல ன்பமெத்ம்; 

 (vii) தற்படி நஶற்ரதமடகரஷலிருந்து தபற்ரக் 

தகஶள்ரப்படுகஷன்ம பஷர்ச்தெய்மகக்குத் ெகுந்ெ 

நஷமயஷல் கஶணப்படுகஷன்ம தென்னங்கன்ரகள் 

தெஶடர்பஶக தற்தகஶள்லம் அடுத்ெ கட்ட 

நடலடிக்மககள் ஶமல ன்பமெத்ம் 

 அலர் குமஷப்பஷடுலஶஶ? 

(ஆ) இன்தமல், ன்? 

 
asked the Minister of Coconut Development and 

Janatha Estate Development:  

(a) Will he state - 

 (i) the manner in which seed coconut is 

procured for the plant nurseries maintained 

under the “ Kapruka Purawara ”  

programme, which is a project of the 

Coconut Cultivation Board; 

 (ii) whether specific trees have been identified 

to obtain seed coconut; 

 (iii) if so, the persons who have done the 

aforesaid identification; 

 (iv) the number of trees identified by now to 

obtain seed coconut; 

 (v) the number of seed coconut that have so far 

been planted in the coconut nurseries 

implemented under the “ Kapruka 

Purawara ”  programme; 

 (vi) the places where each of the aforesaid seed 

coconut nurseries are located; and 

 (vii) the next action taken with relevance to the 

coconut plants suitable to be cultivated, 

which are obtained from the aforesaid 

nurseries? 

( b )  If not, why?   

 
රු ඒ.ීඑ. ජත් පුසඳකුභහය භවතහ  
(ஶண்தைஷகு  .தே. ஜகத் தைஷ்பகுஶ) 

(The Hon. A.P. Jagath Pushpakumara) 

රු නිගඹෝජක ථහනහඹුරභනි, භහ ලභ ප්රණලසනඹ  ිළිතුරය 

බහත* යනහ.  

 
* බහගම්ඹ භත තඵන රද ිළිතුරය: 
* ெபஶதேடத்ெஷல் மலக்கப்பட்ட லஷமட : 

* Answer tabled: 
 

() (i)  * ගඳොල් හ කිරීගම් භණ්ඩරගආ තහන්ලින් 

  * ගඳොල් ඳර්ගආණ අඹතනගආ තහන්ලින් 

  * කුරුණෆර ළවිලි භහගම් තහන්ලින්  

  * වරහත ළවිලි භහගම් තහන්ලින් 

  * ප්රණගද්ලගආ ගඳොල් හරුන්ගේ ගතෝයහත් ගඳොල් 
 සලින්  

  * ජහති ඳශු ම්ඳත් ංර්ධන භණ්ඩරඹ  ඹත් 
 ුරලින් 

 (ii) ඔ .  

 (iii) * ගඳොල් ඳර්ගආණ අඹතනගආ විදකහඥපිනන්  

  * ගඳොල් ඳර්ගආණ අඹතනඹ විසින් පුහුු යනු රළඵ 
ආති ගඳොල් හ කිරීගම් භණ්ඩරගආ ගඳොල් ංර්ධන 
නිරධහරින් වහ දහශ  තහේ ස නිරධහරින්.  

 (iv) 2013 භළින භහඹ න් නවි  ගතෝයහගන ආති ගඳොල් 
ස ංකහ - 241,433 (ගදරේ වතලිස ලේදවස වහයසිඹ 
තිසුරන) 

 (v) 2013 ර්ඹ වහ 2,697,448 (විසිවඹ රේ නුවත් දවස 
වහයසිඹ වතලිස  ) 

  2014 ඹර න්නඹ වහ 31,950 (තිස ලේ දවස නසිඹ 
ඳනව)  

 (vi)  

  * ගඳොල් ඳර්ගආණ අඹතනගආ තහන්ලින්.  

  * කුරුණෆර ළවිලි භහගම් තහන්ලින්  

  * වරහත ළවිලි භහගම් තහන්ලින් 

  * ගඳොල් හ කිරීගම් භණ්ඩරඹ ුර ප්රණජහ තහන්ලින් 

    (ප්රණජහ තහන් ිළහිටි සථහන ඳවත දේහ ආත.) 
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ඳහර්ලිගම්න්ුර 

ඈඹුල්ගප් ප්රණහගද්ය ඹ ගල්ම් ගෝමසහඹ ුරශ 
ආති ඈඩම් : විසතය 

இம்தைல்தப பஷதெெ தெயஶரர் பஷஶஷலஷலுள்ர 

கஶணஷகள் : லஷபம் 
LANDS WITHIN IMBULPE DIVISIONAL SECRETARY'S 

DIVISION : DETAILS 
  3917/’13 

14. රු ගජෝන් භයුරං භවතහ (රු තරතහ ුරගෝයර 
භවත්මිඹ ගනු ) 
(ஶண்தைஷகு தஜஶன் அதுங்க - ஶண்தைஷகு (ெஷருெஷ) ெயெஶ 

அத்துதகஶய ெஶர்பஶக) 

(The Hon.  John Amaratunga on behalf of the Hon. (Mrs.) 

Thalatha Atukorale) 
ඈඩම්  වහ   ඈඩම්   ංර්ධන   භහතකුරභහගන්   ආසූ  

ප්රණලසනඹ - (1) : 

() (i) ඈඹුල්ගප් ප්රණහගද්ය ඹ ගල්ම් ගෝමසහඹ ුරශ 
ඳදිංික ඳවුල් ංකහ;  

 (ii) ඒ තරින් ඳර්චඹ ගවෝ ඈඩම් ප්රණභහණඹේ හිමි 
ඳවුල් ංකහ;  

 (iii) ලකී ප්රණහගද්ය ඹ ගල්ම් ගෝමසහඹ ුරශ ආති 
යජඹ  ඹත් මුළු ඈඩම් ප්රණභහණඹ; 

 (iv) ලභ ඈඩම් තරින් ඈඩම් ප්රණතිංසයණ ගොමිභ  
ඹත් ඈඩම් ප්රණභහණඹ; 

 (v) ිළ සතය ප්රණගද්ලලින් ඈඹුල්ගප් ප්රණහගද්ය ඹ ගල්ම් 
ගෝමසහඹ  ඳළමිණ සිටින ඹ වහ ලභ  
ප්රණගද්ලගඹන් රඵහදී ආති යජගආ ඈඩම් ගවෝ ඈඩම් 
ප්රණතිංසයණ ගොමිභ  ඹත් ඈඩම් ප්රණභහණඹ; 

 ගොඳභණද ඹන්න ගන් ගන් ලගඹන්  ලුරභහ වන් 
යන්ගනහිද?         

(අ) ගනොලගව නම්,  ඒ භන්ද? 

 
கஶணஷ, கஶணஷ அபஷலஷருத்ெஷ அமச்ெமக் தகட்ட லஷனஶ:  

(அ) (i) இம்தைல்தப பஷதெெ தெயஶரர் பஷஶஷலஷல் லெஷக்கும் 

குடும்பங்கரஷன் ண்ணஷக்மக வ்லரவு 

ன்பமெத்ம்; 

 (ii) தற்படி குடும்பங்கரஷல் எரு பர்ச் கஶணஷததம் 

உஶஷத்ெஶனெஶக உள்ர குடும்பங்கரஷன் 

ண்ணஷக்மக வ்லரவு ன்பமெத்ம்; 

 (iii) தற்படி பஷதெெ தெயஶரர் பஷஶஷலஷல் 

கஶணப்படுகஷன்ம அெஶங்கத்ெஷற்கு உஶஷத்ெஶன 

தஶத்ெக் கஶணஷகரஷன் அரவு வ்லரவு 

ன்பமெத்ம்; 

 (iv) தற்படி கஶணஷகரஷல் கஶணஷ ரெஸமப்தை 

ஆமணக்குலவுக்கு உஶஷத்ெஶன கஶணஷகரஷன் 

அரவு வ்லரவு ன்பமெத்ம்; 

 (v) தலரஷஇடங்கரஷலிருந்து இம்தைல்தப பஷதெெ 

தெயஶரர் பஷஶஷவுக்கு லருமக 

ெந்துள்ரலர்கலக்கு இப்பஷதெெத்ெஷலிருந்து 

லறங்கப்பட்டுள்ர அெஶங்கக் கஶணஷகரஷன் 

அல்யது கஶணஷ ரெஸமப்தை ஆமணக்குலவுக்கு 

உஶஷத்ெஶன கஶணஷகரஷன் அரவு வ்லரவு 

ன்பமெத்ம் 

 ெனஷத்ெனஷத அலர் குமஷப்பஷடுலஶஶ? 

(ஆ) இன்தமல், ன்? 
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asked the Minister of Lands and Land Development:  

(a) Will he state, separately - 

 (i) the number of families, residing in Imbulpe 

Divisional Secretary's Division; 

 (ii) the number of families that owns at least a 

perch in extent, out of aforesaid number of 

families; 

 (iii) the total extent of Government-owned lands 

within the aforesaid Divisional Secretary's 

Division; 

 (iv) the extent of lands owned by the Land 

Reforms Commission, out of the aforesaid 

extents of lands; and 

 (v) the extent of government owned lands and 

the lands owned by the Land Reforms 

Commission that have been provided to the 

people who have arrived at Imbulpe 

Divisional Secretary's Division from 

outside areas? 

 (b)     If not, why? 

 
රු දිගන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ஶண்தைஷகு  ெஷதனஷ் குணலர்ென) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු නිගඹෝජක ථහනහඹුරභනි,  ඈඩම් වහ ඈඩම් ංර්ධන 

භහතකුරභහ ගනුගන් භහ ලභ ප්රණලසනඹ  ිළිතුරය බහත* 

යනහ. 

 
* බහගම්ඹ භත තඵන රද ිළිතුරය: 
* ெபஶதேடத்ெஷல் மலக்கப்பட்ட லஷமட : 

* Answer tabled: 

() (i) 16,823 

 (ii) 15,991 

 (iii) ේය 15,875 ර්  00 ඳර්චස 15 

 (iv) ේය 1,565 ර්  01 ඳර්චස 34 

 (v) නිලසිකත වන් ශ ගනොවළ.  

(අ) දහශ ගනොග .  

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு லஷ கருணஶநஶக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
නිගඹෝජක ථහනහඹුරභහ 
(பஷெஷச் ெபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

What is the point of Order, Hon. Member? 

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு லஷ கருணஶநஶக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
Sir, there were 14 Questions that had been asked 

today. But, out of the 14 Questions, only three had been 

answered. So, what is the purpose of Parliament being 

maintained like this? 

නිගඹෝජක ථහනහඹුරභහ 
(பஷெஷச் ெபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

That is not a point of Order, in the first place. Today, 

of course, some of the Hon. Members who raised the 

Questions were not present and some of the Hon. 

Ministers were also not in a position to answer those.   

So, it is the responsibility of both parties; firstly, of 

the Members raising Questions to be present and at the 

same time, of the Ministers to answer those on time. 

Therefore, I will bring it to the notice of the Hon. Speaker 

and he will take appropriate action in that regard.  

සථහය නිගඹෝ 23(2) ඹ ගත් ප්රණහලඹ,  රු යනිල් 

වික්රතභසිංව භවතහ. 

 
ගඳෞද්ලි දළනුම් දීගභන් ආසූ ප්රණලසනඹ 

ெனஷ அமஷலஷத்ெல் தோய லஷனஶ 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE 

 

I 
 

ම්ඳව, ත්තනල්ර ව මිනුන්ගොඩ ඒහඵද්ධ  
ජර ම්ඳහදන ගඹෝජනහ ක්රතභඹ 

கம்பவஶ, அத்ெனகல்ய, ஷதலஶங்தகஶமட பஷதெெ 

என்மஷமணந்ெ நஸர் லறங்கல் ெஷட்டம் 
 GAMPAHA, ATTANAGALLA AND MINUWANGODA 

INTEGRATED WATER SUPPLY SCHEME 

 
රු යනිල් වික්රතභසිංව භවතහ (විරුද්ධ ඳහර්ලසගආ 
නහඹුරභහ) 
(ஶண்தைஷகு ணஷல் லஷக்கஷெஷங்க - ெஷர்க்கட்ெஷ தொெல்லர்) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe - Leader of the 

Opposition) 

රු නිගඹෝජක ථහනහඹුරභනි, ම්ඳව, ත්තනල්ර ව 

මිනුන්ගොඩ ඒහඵද්ධ ජර ම්ඳහදන ගඹෝජනහ ක්රතභඹ භඟින් 

ගභය  ඈවශ ජන කනත්ඹේ හිත ප්රණගද්ල තරින් ල  ජරඹ 

ළඳයීභ  ගප්ේහ යින. ලඹ විලහරතභ ජර ම්ඳහදන ගඹෝජනහ 

ක්රතභලින් ලේ නු ආත. ලුරශ  ඵසනහගොඩ ජරහලඹ ඈදිරි 

කිරීභ ද ආුරශත් ග .  2012  ගනොළම්ඵර් භ, භහතක භණ්ඩරඹ 

විසින් ගභභ කහඳිතිඹ වහ ව අයම්බ ිළරිළඹ ආසතගම්න්ුර 

ප්රණතිගලෝධනඹ කිරීභ  න්යණඹ යන රදි. -ඉ  ඈසගල්රහත් ඒ  

ආසතගම්න්ුර ප්රණතිගලෝධනඹ ය තිුදණහ. ගම් ගදන සථහ.-  

ගභභ ගර් ගප්රණවල් භ, භහතක භණ්ඩරඹ විසින් ම්ඳව, 

ත්තනල්ර ව මිනුන්ගොඩ ඒහඵද්ධ ජර ම්ඳහදන 

ගඹෝජනහ ක්රතභඹ ක්රිටඹහත්භ කිරීගම් ගොන්ත්රාහත්ුර චීන 

ඹන්ගත්රාෝඳයණ ඈංජිගන්රු ංසථහ  - CMEC ල -  

ිළරිනභන රදි. කහඳිතිගආ මුළු ිළරිළඹ ආගභරිහනු ගඩොරර් 

මිලිඹන 229.5කි. ගභඹ සිදු වගආ ජහති ජර ම්ඳහදන වහ 

ජරහඳවන භහතකහංලඹ විසින් ිළරිළඹ ආසතගම්න්ුර 

ප්රණතිගලෝධනඹ ගො  ලඹ ක්රිටඹහත්භ කිරීගම් හර ඳරිච්ගයදඹ 

ගනස කිරීගභන් ඳසුඹ.  

මුරදී චීන ජහති ඹන්ත්රා වහ ඊඳයණ අනඹන වහ ඳනඹන 

ංසථහ ලගඹන් ප්රණසිද්ධ සිටි CMEC ල ජර වහ තහඳ ඹන 

ගදංලගආභ ඵරහහය ඈදි කිරීභ ගභන්භ ඵර ම්ගප්රණවණ  භහර් 

ඈදි කිරීභ ද සිදු යනු රළබීඹ. ගනොගයොච්ගචෝගල් ඵරහහයඹ ඈදි 

කිරීගම්  ුතුරද CMEC ල ගත බහය ගරි ස. ගභභ 
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ඳහර්ලිගම්න්ුර 

ඵරහහයඹ ගම් දේහද පූර්ණ ලගඹන් ක්රිටඹහත්භ ගනොඳතින 

තය, ලඹ ක්රිටඹහත්භ ශ දින සි  4 තහේ ක්රිටඹ වී ආත. යජඹ  

නු ගනොගයොච්ගචෝගල් ඵරහහයඹ ක්රිටඹ වීභ විදුලි හසුර ඈවශ 

නළංවීභ  ඵර ඳෆ ලේ ගවවුරකි. රංහ විදුලිඵර භණ්ඩරගආ 

තහේණ ඈංජිගන්රු ංභඹ ගභභ ණි ළටීභ  භහභ  ගදොස 

ඳයහ ආති තය, ලභ සිඹලු ණි ළටීම් සිදු නුගආ හුගදේ ඔවුන්ගේ 

නඩත්ුර ගොන්ත්රාහත්ුර දීර්ක කිරීභ වහ ඳභණේ ඵ ළඩිදුය ත් 

ප්රණහල ය ආත. They have even said that the CMEC 

agreed to abide by international standards. But, now they 

say that they are adhering to Chinese standards and not to 

international standards.  

ලඵළවින් මින් ගඳය ගොන්ත්රාහත්ුරේ ඈටු කිරීභ  

ගඳොගවොත් ව භහභ  ලඵඳු විලහර ගොන්ත්රාහත්ුරේ 

ිළරිනභන රද්ගද් භේනිහද ඹන ප්රණලසනඹ ඈසභුර වී ආත. තද, 

CMEC ල  ජර ම්ඳහදන ගඹෝජනහ ක්රතභ ිළිතඵ ඳත්ගන් 

ී මිත ඳශපුරුද්දේ ඳභ ස. ගඳය ඈදි කිරීම් කහඳිතිඹදී දහශ 

හර්ඹඹ ඈටු කිරීභ ඳළවළය වළය ආති භහභ  ග න්ඩයඹේ  

ගනොිළරිනළමීභ යජගආ ිළිත ත් ඳරිචඹකි. නමුත් ගභභ සථහග දී 

ලභ ම්ප්රණදහගඹන් ඵළවළය වී ආත.  

1. අයම්බ ිළරිළඹ ආසතගම්න්ුර ප්රණතිගලෝධනඹ කිරීභ  
ගවවුර කුභේද?  

ල ඳහයේ විතයේ ගනොගින, ගදඳහයේ යරහ තිගඵනහ. 
ආත්ත ලගඹන්භ කිඹනහ නම් දළන  ුරන්ඳහයේ විතය යරහ 
තිගඵනහ.  

2. ගභභ ගොන්ත්රාහත්ුර වහ CMEC ල ගතෝයහ ළනීගම්දී 
නුභනඹ යන රද හර්ඹ ඳටිඳහටිඹ කුභේද? 

3. ගභඹ  ළභළත්තේ දළේව ගනකුත් ඳහර්ලස ගර්ද? 

4. ගභඵඳු කහඳිති ඈදිකිරීභ වහ කීර්තිභත් ජර ම්ඳහදන 
ගොන්ත්රාහත්රුන් ගනොරහ වළරීභ  ගවවුර කුභේද?  

චීනගආ තිගඵනහ Shanghai Water Supply Construction 
Company හගේ ප්රණසිද්ධ භහම්.  

5. ගනොගයොච්ගචෝගල් ඵරහහයඹ ම්ඵන්ධගඹන් CMECගආ 
 ඹුර ඈටු කිරීගම් වළකිඹහ යජඹ විසින් රහ ඵරන රද්ගද්ද? 

6. CMECගආ ගද්ය ඹ නිගඹෝජිතඹන් වුයහුද? ලඹ භහභේ 
නම් ධකේරුන්ගේ නම් ගර්ද ඹන්න ිළිතඵ යජඹ 

ප්රණහලඹේ යන්ගන්ද?  

දළන් ඒජන්තරු භහරු යරහ තිගඵනහ කිඹරහ තභින භ  
රළණිරහ තිගඵන අයංිකඹ.  

7. තද, භහතක භණ්ඩරඹ විසින් ජරම්ඳහදන ගඹෝජනහ 
ක්රතභඹ ක්රිටඹහත්භ කිරීභ වහ ව ගොන්ත්රාහත්ුර CMECඹ ගත 
ිළරිනභහ ආත. ගභභ ම්පූර්ණ ගඹෝජනහ ක්රතභඹ ගවෝ ලහි ඹම් ප්රණධහන 

ගො ස ගනත් ඹම් භහභ  ඊඳගොන්ත්රාහත් ලගඹන් 
ඳළරීභ  CMECඹ  ය රඵහ දී තිගේද? 

 
රු දිගන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ஶண்தைஷகு  ெஷதனஷ் குணலர்ென) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු නිගඹෝජක ථහනහඹුරභනි, රු විරුද්ධ ඳේ 

නහඹුරභහ ම්ඳව, ත්තනල්ර, මිනුන්ගොඩ ඒහඵද්ධ ජර 

ම්ඳහදන ගඹෝජනහ ක්රතභඹ ිළිතඵ නඟන රද ප්රණලසනර  

ජරම්ඳහදන වහ ජරහඳවන භණ්ඩරඹ  වහ භහතකහංලඹ  දහශ 

රුු ම්ඵන්ධ ිළිතුරරු දීභ  භහ ළභළතිින. 

ඉ  තිගර් ගනත් භහතකහංල ළන නඟන ප්රණලසනර  

ිළිතුරරු දීභ  භහ ගඳොගවොත්. ඒ ඒ හර්මි ගදෝ  ඒ ඒ 

අඹතනර තිගඵනහද  නළද්ද කිඹන ල ඒ ඒ අඹතන විසින් 

ඳළවළදිලි ශ ුතුරින. 

ගභභ ගොන්ත්රාහත්ුර වහ CMEC ගතෝයහ ළනීගම්දී 

නුභනඹ යන රද හර්ඹ ඳටිඳහටිඹ භහ වන් යන්නම්. 

රු නිගඹෝජක ථහනහඹුරභනි, ඵසනහහිය ඳශහත  ඹත් 

ගොශම වහ ළුතය දිස්රිKේ භඟ ංන්දනඹ යන වි  

ම්ඳව දිස්රිKේගආ ඳහනීඹ ජර ම්ඳහදන අයණඹ ප්රණතිලතඹේ 

ගර ඈතහ ඩු භ්ම භ ඳළගතනහ. ම්ඳව දිස්රිKේගආ 

අයණ ශ ුතුර භූමි ප්රණගද්ලඹ වහ ජන කනත්ඹ ඈතහ විලහර 

ඵළවින්, ගම් වහ විලහර අගඹෝජනඹේ ලක ඵ  ජහති ජර 

ම්ඳහදන වහ ජරහඳවන භණ්ඩරඹ ශ මලි ධකඹනඹේ 

භඟින් ගවිතදයවු වුණහ. ලභ නිහ හම්ප්රණදහින අගඹෝජන ප්රණබ 

භඟින් ලේයභ ගම් ජනතහ ඈල්ලීභ ඈටු කිරීභ ඳවසු ඵළවින් ව 

ගභභ කහඳිතිගආ ංකීර්ණබහඹ නිහ විල්ඳ අගඹෝජන ඊඳහඹ 

භහර්ර  ගඹොමු වීභ  සිදු වුණහ. ඒ නු CMEC භහභ ස 

ළභළත්ගතන් ඈදිරිඳත් ශ කහඳිති ගඹෝජනහ - unsolicited 

project proposal -  ජර ම්ඳහදන වහ ජරහඳවන භණ්ඩරඹ 

විසින් ධකඹනඹ ශහ. ගභභ ර්භහන්තඹ කිරීභ  ගභභ භහභ  

ආති සුදුසුම්, ත්දළකීම්, මරකභඹ වළකිඹහ ිළිතඵ තහේ ස 

ආයීගම් මිටුේ -TEC- භඟින් භහතකහංලඹ ගත නිර්ගද්ල 

ඈදිරිඳත් යනු රළුදහ. 

ඒ නු ගභළනි කහඳිති වහ යජඹ භඟින් නුභනඹ 

යනු රඵන ක්රිටඹහඳටිඳහටිඹ භත ආයීම් සිදු ය භහතක 

භණ්ඩරගආ නුභළතිඹද රඵහ ත්තහ.   
 

1.  අයම්බ ිළරිළඹ ආසතගම්න්ුර ප්රණතිගලෝධනඹ කිරීභ  
ගවවුර ගභඹින. බහණ්ඩහහයඹ භඟින් ඳත් යන රද 
තහේ ස ආයීගම් මිටුග  - TEC - නිර්ගද්ලර  වහ 
SCARC නුකර ඈවත කහඳිතිගආ ආසතගම්න්ුර 
ඳවත රුු ඳදනම් යගන ංගලෝධනඹ  රේ ය 
තිගඵනහ. 

2. ංගලෝධනඹ  ගඳය කහඳිතිඹ න් කිරීගම් හර ී භහ 
2012 සි  2014 දේහ නිර්ණඹ ය තිුදණද, ගප්ේෂිත 
ප්රණතිපර ඊදහ ය ළනීගම් හර ී භහ 2014 සි  2017 
දේහ  දීර්ක කිරීභ භත ආසතගම්න්ුර ප්රණතිගලෝධනඹ ය 
ආත. ගභභ ආසතගම්න්ුර ස කිරීගම්දී කහඳිතිඹ ඈදි 
කිරීම් හර ී භහග  ආති න  ඊද්ධභනඹද ළරකිල්ර  
න්නහ රදී. 

3. ගභළනි ගන කිසිදු ඳහර්ලසඹේ ඈදිරිඳත් වී නළත. 

4. ගභළනි ගනත් කිසිදු ඳහර්ලසඹේ ඈදිරිඳත් වී නළත. 

5. CMEC අඹතනඹ වහ ගද්ය ඹ නිගඹෝජිතඹන් නළත. 

6. CMEC අඹතනගආ ලහහ හර්ඹහරඹේ ගොශම 02, 
යූනිඹන් ගඳගදගව, ජිනේ හිල් න් ගොඩනළඟිල්ගල්, 
හභය ං 601 දයන සථහනගආ ිළහිටුහ ආත. 

7. ලභ ගොන්ත්රාහත්ුර ප්රණදහනඹ ය ආතත්, ගභගතේ ලහි ණඹ 
ිණවිසුභ ත්න් ය ගනොභළති ඵළවින්  දහශ ඈදි කිරීම් 
 ුතුර ගභගතේ අයම්බ ය ගනොභළති තය, 
ඊඳගොන්ත්රාහත් ප්රණදහනඹේ සිදු ය ගනොභළත. 

 ඒ හගේභ භහ වන් යන්න  ළභළතිින ගභහි නශ 
ලළීගම්  ුතත්ත ජහති ජර ම්ඳහදන වහ ජරහඳවන 
භණ්ඩරඹ  ඳයහ ආති ඵ. 

ඒ හගේභ ඵසනහගොඩ ජරහලගආ ඊ ඈදි කිරීභේ සිදු න්ගන් 

නළවළ. ගභොද, ගොවි ජනතහගේ ඈල්ලීභ භත ලඹ 

ප්රණතිගලෝධනගආදී ඳවශ භ්ම භ තඵහ ළනීභ  ිළ න්යණඹ යරහ 

තිගඵනහ.  
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[රු යනිල් වික්රතභසිංව  භවතහ] 
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ගම් නු රු විඳේ නහඹුරභහ න රද රුුර  භභ 

ළඩි දුය ත් ගභගව ිළිතුරරු රඵහ ගදනහ. 

කහඳිතිඹ ඈදි කිරීගම් හර ී භහ ගනස වීභ නිහ 

ඊද්ධභනඹ ද ළරකිල්ර  න්නහ රද තය, ජනවන ර්ධනඹ ද 

ළරකිල්ර  ගන ස යන රද ගභහි මුල් ආසතගම්න්ුර 

රුිළඹල් මිලිඹන 19,776ේ ව තය, ලහි ංගලෝධිත ආසතගම්න්ුර 

රුිළඹල් මිලිඹන 26,957ේ ග . ඒ ම්ඵන්ධගඹන් ළණින්ම න්යණ 

යගන තිගඵනහ. ඒ වළභ ලේභ SCARC ල ගත ඈදිරිඳත් 

ය තිගඵනහ. SCARC ලගන් රළගඵන නිර්ගද්ල භතින ගම් 

න්යණඹ යගන තිගඵන්ගන්.  

ඒ හගේභ භභ විගලවගඹන් වන් යන්න ඕනෆ, ගභළනි 

ණඹ මුදරේ වහ බහණ්ඩහහයඹ භඟින් ඳත් යන රද තහේණ 

ආළයීගම් මිටු වහ ළණින්ම භණ්ඩරඹ විසින් ඳත් යන රද 

ප්රණතින්ධහන මිටු - SCARC - භඟින් කහඳිති ගඹෝජනහ 

ආළයීභ  චීන ලේසිම් ඵළංකු භඟ Preferential Buyer’s 

Credit ඳවසුම් ඹ ගත් අගඹෝජන රඵහ ළනීභ  ළණින්ම 

භණ්ඩරගආ නුභළතිඹ රළබී තිගඵන ඵ. ලඹ විගලව වනදහයී 

තත්ත්ඹේ වළටිඹ ින ඳ රන්ගන්.  

රු විඳේ නහඹුරභහ ගම් භහභ විදුලිඵර භණ්ඩරඹ 

භඟ යන රද  ුතුර ම්ඵන්ධ ප්රණහල යන රද දවස ළන 

භ  කිසිභ ිළිතුරයේ ගදන්න ඵළවළ. ඒ ිළිතඵ ලභ භහතකහංලඹ 

භඟින්  ුතුර ශ ුතුරින. නමුත් ගම් භහභ ඈදි ය ආති ජර 

ම්ඳහදන  ුතුර ළන ගොඹහ ඵරහ තභින ලභ භහභ  ගම් 

 ුතත්ත රඵහ දීරහ තිගඵන්ගන්. 

 
රු යනිල් වික්රතභසිංව භවතහ 
(ஶண்தைஷகு ணஷல் லஷக்கஷெஷங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe) 

රු ආභතිුරභනි, the CMEC website states, ―We consider 

power, transportation and telecommunication sectors to be 

our core sectors‖. ේලම්ඵර්ේ භහභත් ගම් ළන ලිඹරහ 

තිගඵනහ. ගභොද, ගවොංගොං ගො ස ගගශ ගඳොශ ත් ආුරළු 

යරහින තිගඵන්ගන්. Under "Company Profile", the 

Bloomberg website states, "China Machinery Engineering 

Corporation contracts international engineering projects. 

The Company constructs thermal power plants, hydro 

power plants, power station projects and communication 

projects". 

භභ ගම් ඔඵුරභහ  ගදන්නම්. ඔඵුරභහ ඒ ඹගන් වන්න. 

ගභොද, විගලවගඹන්භ ඒ භහභ  තිගඵන්ගන්,- [ඵහධහ කිරීභේ] 

භ  ඒ ම්ඵන්ධ ලිිළඹේ වම්ඵ වුණහ. භභ ඒ ඔඵුරභහ  ගදන්නම්. 

භභ ඒගේ නම් ටි ඈත් ශහ. භභ නම් දන්ගන් නළවළ, ඒගේ 

ඈංජිගන්රුහ සුදු ෆන් ලකින් ගනිහිල්රහ ගන්න ආති. 

විගලවගඹන්භ ිළ දන්නහ වළටිඹ  ඒ ගොල්ගරෝ දළන  යරහ 

තිගඵන්ගන්, reinforcement of water supply network in the 

Republic of Angola - Phase I.  ඒ 2010 දී න් ශහ. 

The second project in Angola for the reconstruction of 

water supply network will be completed by the end of this 

year and there will be a contract for water supply system 

enhancement in the Republic of Congo. ඒ ගොල්ගරෝ දළන  
දීරහ තිගඵන්ගන් ලච්චයින. ලතගො  වින ගම් නු ගභගවභ 

ලේ බහය ගදන්ගන් ගොගවොභද කිඹරහ. 

නිත් හයණඹ තභින, ුරර්කිගආ, ඳහකිසතහනගආ, 

භළගල්සිඹහග  ව ඈන්දුනීසිඹහග  තහඳ විදුලි ඵරහහය කිහිඳඹේ 

වදරහ තිගඵනහ. ආත්ත ලගඹන්භ භභ ගම් හයණඹ කිඹන්න 

ඕනෆ. ඒ ඹ ජර විදුලි ඵරහහය ආති යරහ තිගඵනහ. 

හභහනකගඹන් ඒ ඹ ජර විදුලි ඵරහහය 3ින ගශව. 

ඳහකිසතහනගආ වදපු ලගේදී හගේභ හුඟේ තළන්ර ඒ ගොල්ගරෝ 

contract ල බහය යගන ඈදි කිරීගම්  ුතුර subcontract 

යරහ, ඒ ගොල්ගරෝ machinery   යගන තිගඵනහ විතයින. 

ගභතළන  දීරහ නළති ිළිතුරරු ගදන්න හයණහ ගදේ 

තිගඵනහ. භභ දන්නහ වළටිඹ  භහභ ගනුගන් ඈසය ගරහ 

ක්රිටඹහ ගශව Esna Holdings ලගේ හි පු ලහන් ද  සිල්හ. ිළ 

ගදගදනහභ ලහන් ද සිල්හගේ ිළඹුරභහ දන්නහ. දළන් ලහන් ද 

සිල්හ ඈත් ය ගරෝහිත ගේසිංව  බහය දී තිගඵනහ. 

ඔඵුරභහගේ භහතකහංලඹ  දහශ ගනොවුණත් දුම්රිඹ 

ගදඳහර්තගම්න්ුරග  ේය 29 ගදන්න තභින හිටිගආ. ගම් තභින 

වන්ගන්. ලේ භ  කි ග  නළවළ. තභන්ගේ ිණවිසුභ වරිඹ  

ක්රිටඹහත්භ ගනොශහ නම්, ලගවභ භහභ  දුන්ගන් ආින 

කිඹන ල  නම් භ  ිළිතුරයේ රළණිරහ නළවළ. භ  රළුදු 

ලිිළඹත්, දහශ රුු ටිත් ඔඵුරභහ  රඵහ ගදන්නම්. ලහන් ඩී. 

සිල්හ ගේ ම්ඵන්ධභ ව ගරෝහිත ළන ගොඹහ ඵරන්න. BOI 

ලගේ හභහජිගඹෝ ගරහ ගම් contracts   ය න්නහ. Securities 

and Exchange Commission ලගේ හභහජිගඹෝ ගරහ 

contracts යන්නහ. 

 
රු දිගන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ஶண்தைஷகு  ெஷதனஷ் குணலர்ென) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

 ගරෝ භහජගආ, ධනහදී භහජගආ ල ල තය 

තිගඵනහ. ඔඵින භභින දහත් ගොන්ත්රාහත් න්ගන් නළවළ ගන්.  

 
රු යනිල් වික්රතභසිංව භවතහ 
(ஶண்தைஷகு ணஷல் லஷக்கஷெஷங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe) 

ඈංජිගන්රුගෝභ කිඹනහ, ගම් ගඩොරර් මිලිඹන 150  

යන්න පුළුන් ලේ. ගඩොරර් මිලිඹන 225  යන්ගන්. 

ගඩොරර් මිලිඹන 75ේ ළඩිගඹන් ඹනහ. ගම් ළන ිළ ගදගදනහ  

හද යන්න පුළුන්. න්තිභ  ගනොගයොච්ගචෝගල් හගේ ගම්ත් 

මිනිසුන්  ගන්න ගින.  

"Note to the Leader of the Opposition" ඹන සියසතරඹ 

ඹ ගත් ආති ගභභ ගල්නඹ භහ බහත* යනහ.  

I would like it to be included in Hansard. There is 

nothing defamatory. There are no names mentioned but it 

gives all the details. The Hon. Minister can go into it and 

if this fact that the US Dollar 150 million project is being 

done for US Dollars 225 million after ditching the agents 

who are also within the Government is correct, it is a 

serious matter.  

 
රු දිගන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ஶண்தைஷகு  ெஷதனஷ் குணலர்ென) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ඔඵුරභහ ඈදිරිඳත් ශ ලිිළ අදී  ගතොයුරරු ම්ඵන්ධ භභ ඹිත 

ධහනඹ ගඹොමු යනහ.  I will give you a written reply.  

819 820 

————————— 
*  පුසතහරගආ තඵහ ආත. 
*  தனஷமயத்ெஷல் மலக்கப்பட்டுள்ரது. 

*  Placed in the Library. 



ඳහර්ලිගම්න්ුර 

II 
 

ගන්ට්ර ල් ඈන්ගස්මභන්්ම ආන්්  ෂිනනෆන්ස 
ීඑලල්ී  භහභ ඵංගොගරොත් වීභ 

தென்ல் இன்தலஸ்ற்தன்ற் அன்ட் மபனஶன்ஸ் 

தேல்ெஷ நஷரலனம் ெஷலஶயஶனம  
COLLAPSE OF CENTRAL INVESTMENTS AND FINANCE PLC 

 
රු නුය දිහනහඹ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு அத ெஷழஶநஶக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

රු නිගඹෝජක ථහනහඹුරභනි, සථහය නිගඹෝ 23(2) 

ඹ ගත් ගභභ ප්රණලසනඹ ඈදිරිඳත් කිරීභ  සථහ රඵහ දීභ ිළිතඵ 

ඔඵුරභහ  ගඵගවවින් සුරතින්ත ගනහ.  

ගන්ට්ර ල් ඈන්ගස්මභන්්ම ආන්්  ෂිනනෆන්ස ීඑලල්ී  නභළති 

මරක භහභ ඵංගොගරොත් වීභ ගවවුරගන් 6,000  ළඩි 

තළන්ඳත්රුන් ංකහේ ඳවසුතහ  ඳත් තිබීභ ිළිතඵ 

ගභභ රු බහග  ධහනඹ ගඹොමු යමි.  

ගන්ට්ර ල් ඈන්ගස්මභන්්ම ආන්්  ෂිනනෆන්ස ීඑලල්ී  නභළති 

මරක භහභ ඳසු ිණඹ 2012 ගදළම්ඵර් භහගආ සි  තභන්ගේ 

තළන්ඳත්රුන් ගත ඔවුන්ගේ තළන්ඳුරර  දහශ ගඳොලිඹ 

ගවෝ ල් ිළරුු තළන්ඳුර අඳසු රඵහ දීභ ත් හිටුහ තිගේ. ගම් 

ගවවුරගන් ලභ තළන්ඳත්රුන් ඵරත් ර්ුදදඹ  මුහුණ ඳහ 

ආති ඵ ිළ වුරුත් දන්නහ. ආතළගභේ ජීවිතගආ ළෆ භගආ 

ජීගනෝඳහඹ වහ, ලරකර්භ අදි වදිසි ගෞක විඹදම් 

ිළඹහළනීභ වහ, දරුන්ගේ හව විහව  ුතුර වහ ව 

විඹදම් ගප්ේහගන් තභන්ගේ ඈුරරුම් මුදල් තළන්ඳත් ශ 

ඹින. ගම් තත්ත්ඹ ුරශ ඔවුන්  ජීත් වීභ ව ගනකුත් විඹදම් 

වහ තභන්ගේ ගද්ඳශ විකිණීභ ත්, ඊස තළබීභ ත් සිදුවී 

තිගඵනහ. 

CIFL අඹතනඹ තභන්ගේ ප්රණචහයණ  ුතුර භඟින් ව ගභභ 

භහභ 2011 ං 42 දයන කහඳහය ඳනත ඹ ගත් ශ්රීග රංහ භව 

ඵළංකුග  මුදල් භණ්ඩරගආ ඵරඳත්රාරහභි මරක භහභේ ගර 

ලිඹහ ඳදිංික යනු රළඵ ආති ඵ වන් කිරීභ භඟින් CIFL 

භහභ ගනුගන් 6,000  ළඩි තළන්ඳත්රුන් ප්රණභහණඹේ 

අර්ණඹ යන්නහ රද තය, ලභ භසත අගඹෝජනඹ -

තළන්ඳත්රුන්ගේ භසත මුදර- රුිළඹල් ණිලිඹන 3.4ේ ඳභණ 

ගනහ.  

ගගව වුද භහභ මරක දුසයතහ  මුහුණ ඳහ ආති ඵ 

වන් යමින් ඳසු ිණඹ ගදළම්ඵර් භහගආ සි  

තළන්ඳත්රුන්  ගඳොලී මුදල් ගවීභ ත් හිටුනු රළඵ 

තිගඵනහ.    

රු නිගඹෝජක ථහනහඹුරභනි, ගඳොලී මුදල් ඳභණේ 

ගනොගින, තළන්ඳත් යන රද මුදල් ද රඵහ න්න ඈඩඩ රඵහ 

ගදන්ගන් නළවළ.  

ගම් න වි  ගවිඹ ුතුර ආති ලභ ගඳොලී මුදර ඳභණේ 

රුිළඹල් මිලිඹන 150 ඈේභහ තිගඵනහ. නමුත් ධකේ 

භණ්ඩරඹ වහ විධහඹ නිරධහරින් විලහර ළටුප් වහ දීභනහ රඵමින් 

සිටි තයුරය අණ්ඩු  ම්ඵන්ධ ආතළම් තළන්ඳත්රුන් යහජක 

ඵරඹ ඊඳගඹෝිණ ය නිමින් තභන්ගේ තළන්ඳුර මුදල් නිදවස ය 

ළනීභ   ුතුර ශහ. ගද්ලඳහරන ඵරඹ තිගඵන, විනඹ තිගඵන 

ිළරිස විවිධ ුතරින් තභන්ගේ තළන්ඳුර මුදල් නිදවස ය ගන 

තිගඵනහ. නමුත් හභහනක ජනතහ  සිදු වී තිගඵන්ගන් ඒගේ 

ගනේ ඳළත්ත. තත්ත්ඹ ගභගව තිණිඹදීත් භව ඵළංකු ගභභ 

මරක භහගම් ීකේණ  ුතුර ගනොරහ වළය තිූ  තය 

2013 භළින භහඹ න ගතේභ ඉ  දහශ ිළඹයේ ළනීභ  භව 

ඵළංකු භත් වුණහ. නුරරු භළින භහගආ භව ඵළංකු විසින් 

ගයොසගෝ ව ගභගරෝනි ුතර  අඹතනගආ ඳරිඳහරනඹ බහය 

ගදනු රළුදහ. ඒ ය අහයගඹන්ද කිඹන ල ිළිතඵ ඳ  

ඳළවළදිලි නළවළ. ගයොසගෝ ව  ගභගරෝනි ලහි බහඳති ධුය වහ 

ඳත් ගන්ගන් භහගම් කිසිදු මුදරේ අගඹෝජනඹ ගනොයින. 

බහඳති ව ඊඳ බහඳති ගර ඔවුන් ගදගදනහ විසින් ිළිතගිතන් 

භළින 22 දහතමින් වහ ජුනි 20 දහතමින් තළන්ඳත්රුන්  දන්හ 

සිටින්ගන්, දහශ ගඳොලී මුදල් ව තළන්ඳුර මුදල් රඵහ දීභ  

 ුතුර යන ඵත්, ඈී ගභන් තභන් භඟ රැඳී සිටින ගරත්ඹ. 

රු නිගඹෝජක ථහනහඹුරභනි, තළන්ඳත්රුන්  ලන රද 

ලභ ලිිළ ගද වළන්හ්  හර්තහ  ආුරශත් කිරීභ වහ භහ 

බහත* යනහ. ගභොද, ගම් න ඳරිඳහරනඹ ලඟ වී තිුදණහ 

ලභ ගඳොලී මුදල් නළත නිසිඹහහය රඵහ ගදන්න  ුතුර යන 

ඵ .  

ගම් කිසිදු භළදිවත්වීභේ ුරිතන් තළන්ඳත්රුන්  විඳුභේ 

ගනොරළබීභ ුරශ තළන්ඳත්රුන් සිඹ ණනේ අඹතනඹ ගත 

ඳළමිණ විගයෝධඹ ඳෆභ   ුතුර ශහ. ඒ නු භව ඵළංකු, CIFL 

අඹතනඹ ගොඩ නළඟීභ වහ ිළිතඹම් හර්තහේ රඵහ ගදන 

ගර ීඑඳල්ස ලීසිං ීඑලල්ී  භහභ  බහය ශහ. ගගව වුද ලඹ 

විසින් යන රද නිර්ගද්ල ගභොනහදළින ගම් න ුරරුත් 

තළන්ඳත්රුන්  කිසිේ දළනුම් දීභ  ිළඹය ගන නළවළ. 

ලගවභ යණබහඹ  ඳත් තළන්ඳත්රුන් විසින් ිළහිටුහ ත් 

ංභඹ විසින් ඵරත් ගර ඈල්ලීම් කිරීගභන් නුරරු භව 

ඵළංකු ධිඳතියඹහ විසින් හච්ඡහේ රඵහ දී තිුදණහ. ලඹ 

ඔහුගේ  කීභ. ලහිදී ඔවුන් තභන්  හධහයණඹේ ග  ඹළින 

ගප්ේහ ශත් කිසිගකු ත් දවස ප්රණහල කිරීභ  ඈඩදී 

ගනොභළති භව ඵළංකු ධිඳතියඹහ තභන් කිඹන ගද් ඳභණේ හ 

සිටින ගර  තළන්ඳත්රුන් ගත තර්ජනඹ ය තිගඵනහ. 

ඔහු භළදිවත් විඹ ුතත්ගත් තළන්ඳත්රුන්  හධහයණඹ ඈටු කිරීභ 

ඳළත්ගතන්. නමුත් ලගව ගනොගින සිදු වී තිගඵන්ගන්. ගරෝගආ 

ගභළනි අඹතනර  රඵහ දී ආති විඳුම් ඳරිදිභ 

තළන්ඳත්රුන්  රුිළඹල් රේඹේ ගවෝ ගදේ රඵහ දී 

අඹතනඹ හ දළමීභ  තභන්  ඵරඹ ඳහවිච්ික ශ වළකි ඵ  ඔහු 

තර්ජනහත්භ ඳහ තිගඵනහ. ලභ තළන්ඳත්රුන්ගේ 

ඳළත්ගතන් ගනොගින භව ඵළංකු ධිඳතියඹහ ගඳනී සිටින්ගන්. 

ඕනෆ නම්  තළන්ඳත්රුන්  රුිළඹල් රේඹේ ගවෝ ගදේ 

දීරහ ගම් අඹතනඹ හ දභන්න පුළුන් කිඹරහ ලුරභහ තර්ජනඹ 

යනහ. 

ලගවත් මුදල් භණ්ඩරඹ ඹ ගත් ඵරඳත්රාරහී  මරක භහභේ 

ගර ලිඹහ ඳදිංික යනු රළබීගභන් නුරරු ගභගව අඹතන ඩහ 

ළටීභ  ඈඩ වළරීභ    ඈඩ දීභ  භව ඵළංකු  ගනොවළකිින.  ගභභ 

ඩහ ළටීගභන් ගඳන්නුම් ගගයන්ගන් යජගආ ඳහර්ලසගඹන් සිදු 

විඹ ුතුර ීකේණඹ නිසි ගර සිදු ගනොවී ආති ඵින.  ලගවභ 

අඹතනඹ සබහවි භයණඹ  ඳත් න්න  ඈඩ වළය ගොමිස 

මුදල් ගනුගන් CIFL අඹතනඹ තත් අගඹෝජඹකු ඹ ත  

ඳළරීභ  භව ඵළංකු සූදහනම් න්ගන්දළින ව ඵංගොගරොත් ව 

අඹතනගආ ගො ස මිරදී ළනීභ  තභන්  ඵර ගගයනු 

ආත්දළින තළන්ඳුරරුන් දළඩි ණිඹ  ඳත් වී සිටිනහ.  

රු නිගඹෝජක ථහනහඹුරභනි,  තභන්ගේ තළන්ඳත් මුදලින් 

සිඹඹ  60ේ ලභ ඵළංකුග  අගඹෝජන ගර රන්නඹ කිඹහ 

821 822 

———————————- 
* ලිඹවිල්ර ඈදිරිඳත් ගනොයන රදී. 
  ஆலணம் ெர்ப்பஷக்கப்படலஷல்மய. 
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ඔවුන්  ඵර යනහ කිඹරහ තළන්ඳත්රුන් කිඹනහ; ලභ 

ඵළංකුග  ගො ස න්න කිඹරහ කිඹනහ. තළන්ඳත්රුන් ගම් 

ඵංගොගරොත් වුු මරක භහභ ගො ස න්ගන් ගභො ද? 

දළන් ලළනි නිර්ගද්ලඹන් තභින ඒ ගදන්න ඹන්ගන්.  

භව ඵළංකුග  ීකේණ  ුතුර නිසි ගර සිදු ගනොවීගභන් 

අඹතන ඳරිඳහරනගආ දණ ක්රිටඹහ වහ ළයදි ශභනහයණඹ 

ගනුගන් තභන් කි ුතුර නළති ඵ තළන්ඳුරරුන් දළඩි 

ධහයණඹ යනහ.  

ඒ තළන්ඳත්රුන් ගනොගින, අඹතනඹ ඳහරනඹ යන්ගන්. 

ඒහ  කි ුතත්ගත් ලහි ධකේ භණ්ඩරඹ ව ඳරිඳහරනඹින. 

නමුත් දළන් ගභොේද සිදු න්න ඹන්ගන්. තළන්ඳත්රුන්  

කිඹනහ, තභන්ගේ මුදල්ලින් සිඹඹ  60ේ ගො ස ඵ  

ඳරිර්තනඹ යන්නඹ කිඹරහ.  

ගම් තත්ත්ඹ ුරශ ඳළනනඟින ඳවත ළ ලුර  ිළිතුරරු දහශ 

භහතකයඹහ විසින් රු බහ වමුග  තඵනු ආතළින ගප්ේහ 

යනහ.  

01.  ශ්රීග රංහ භව ඵළංකුග  මුදල් භණ්ඩරගආ ඵරඳත්රාරහී  මරක 
භහභේ ගර ලිඹහඳදිංික  කිරීගභන් තළන්ඳුරරුන් 
ගත රඵහ දී ආති රැයණඹ කුභේද? 

 දළන් භව ඵළංකු ග  මරක භණ්ඩරගආ ලිඹහඳදිංික කිරීභ 
වයවහ ලභ මරක අඹතනර මුදල් තළන්ඳත් යන 
තළන්ඳත්රුන්  ගදන රැයණඹ කුභේද කිඹන ල 
ඳළවළදිලි යන්න.  

02.  CIFL  අඹතනඹ ඩහ ළග න ුරරු දහශ ක්රිටඹහලිඹ භව 
ඵළංකු විසින් ීකේණඹ ගනොගශව භන්ද? 

 මී  ලින් ේවිතිරහ, දඬුම්රහ ළන කි හ. ගම් ලගවභ 
ගනොගින ගන්.  ගම් භව ඵළංකුග  මරක අඹතනගආ 
ලිඹහ ඳදිංික යන රද අඹතනඹේ.   

03.   ගෝසුර 26 දහතමින් ශ්රීග රංහ භව ඵළංකු විසින් ගඹොමු 
යන රද ලිිළගආ තළන්ඳුරරුන් සිඹඹ  60 ගො ස 
ත ුතුර ඵ  ධකේ භණ්ඩරඹ  ගඹෝජනහ යනු රළඵ 
ආත්ද? 

 භව ඵළංකු විසින් ධකේ භණ්ඩරඹ  ඹළව ලිිළඹ භහ ශඟ 
තිගඵනහ. ඒ ලිිළගඹන් කිඹන්ගන් ගභොේද, ධකේ 
භණ්ඩරඹ  ගඹෝජනහ යන්ගන් කුභේද කිඹරහ 
ඔඵුරභහගන් දළන න්න ළභළතිින.  

04.   තළන්ඳුරරුන්  දහශ තළන්ඳුර මුදල් වහ නිඹමිත ගඳොලී 
මුදල් ගවීගම් ළරළසභ කුභේද? 

05.   අඹතනගආ ඩහ ළටීභ  කිුතුර ධකේ භණ්ඩරඹ  
වහ නිරධහරින්  ලගයහි නු රළඵ ආති ිළඹය ගර්ද? 

 ගම් රුු ිළිතඵ රු බහ දළනුත් යනු ආතළින 
ඵරහගඳොගයොත්ුර ගනහ. ගඵොගවොභ සුරතිින, රු 
නිගඹෝජක ථහනහඹුරභනි.  

 
රු දිගන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ஶண்தைஷகு  ெஷதனஷ் குணலர்ென) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු නිගඹෝජක ථහනහඹුරභනි, රු නුය දිහනහඹ 

භන්ත්රීයුරභහ විසින් නඟන රද ප්රණලසනඹ ම්ඵන්ධ රු මුදල් වහ 

ක්රතභම්ඳහදන භහතකුරභහ ගනුගන් භහ ිළිතුරරු ගදනහ. ඒ 

ගභගවින. 

1. ශ්රීග රංහ භව ඵළංකුග  මුදල් භණ්ඩරගආ ඵරඳත්රාරහී  මරක 
භහභේ ගර ලිඹහ ඳදිංික කිරීගභන් තළන්ඳත්රුන් 
ගත රඵහ දී ආති රැයණඹ කුභේද ඹන්න  ිළිතුරය 
ගභගවින. 

 මුදල් භහම් ශ්රීග රංහ භව ඵළංකුග  මුදල් භණ්ඩරගඹන් 
ඵරඳත්රා රඵහ න්ගන් මුදල් කහඳහය ඳනත ඹ ගත්ඹ. ඒ 
ඹ ගත් ඹම්  කීම් මුදල් භහම්ර ධකේරුන්  
ඳළගයන තය, ඒ නු  ුතුර කිරීභ  ලභ 
ධකේරුන් ඵළඳී සිටී. ඒ ිළිතඵ ගොඹහ ඵළලීභ                   
ශ්රීග රංහ භව ඵළංකු  ුතුර යින.  

 ශ්රීග රංහ භව ඵළංකු විසින් වඳුන්හ දී ආති තළන්ඳුර 
යේණ ක්රතභඹ ඹ ගත් ඹම් ගොන්ගද්සිර  ඹ ත් 
තළන්ඳත්රුන් වහ ඊඳරිභ ලගඹන් රු. 200,000/- 
තළන්ඳුර යේණ අයණඹේ හිමි ගින.  

2.   ගන්ට්ර ල් ඈන්ගස්මභන්්මස ආන්්  ෂිනනෆන්ස ීඑලල්ී  
අඹතනඹ ඩහ ළග න ුරරු දහශ ක්රිටඹහලිඹ භව ඵළංකු 
විසින් ීකේණඹ ගනොගශව භන්ද ඹන්න  ඉ   ඩහ 
ඳළවළදිලි කිරීභේ භහ ඔඵුරභහ  ඈදිරිඳත් යනහ. ගභභ 
මුදල් භහභ භව ඵළංකුග  දහශ ගයගුරහසි වහ 
ප්රණතිඳත්තිර  නු ීකේණඹ  රේ ය තිගඵනහ. 
ලභඟින් නිරීේණඹ යන රද දුර්රතහන් නිළරැදි 
යන ගර ලහි ධකේ භණ්ඩරඹ  සථහ 
ණනහදීභ ඊඳගදස ව නිගඹෝ රඵහ දී තිගඵනහ.  

 2012 ගනොළම්ඵර් භ යන රද විසතිත ඳරීේණගආදී - 
comprehensive onsite examination - ගොඹහ ත් 
ක්රතමිතහ නු ලභ භහගම් ප්රණධහන විධහඹ නිරධහරි 
ලභ තනුරය වහ සුදුසු ගනොන ගවිනන් ඔහු ගවගඹන් 
ඈත් යන ගර ලහි ධකේ භණ්ඩරඹ  දළනුම් දී 
තිගඵනහ. 

 ලගවභ ලහි ධකේ භණ්ඩරඹ භවජන තළන්ඳුර 
ඳරිේහහරී අගඹෝජනඹ කිරීභ  ව ඳරිවයණඹ 
කිරීභ  ඈඩ රසහ ආති ඵ  නිරීේණඹ ශ තය, ඒ 
ිළිතඵ දහශ ගතොයුරරු රඵහ දීභ  ධකේ භණ්ඩරඹ 
ගඳොගවොත් වී ආති ඵළවින්, ිළිතත් විණ භහභ  
ධියණභඹ විණනඹේ කිරීභ වහ ඵහය දී ආත. දළන  
ලභ භහභ ලභ ධියණභඹ විණනඹ න් යමින් 
සිටින තය, ඩිනමින් ලහි හර්තහ ශ්රීග රංහ භව ඵළංකු 
ගත රඵහ දීභ  ලඟ වී ආත.  

 ලගවභ 2012 ගනොළම්ඵර් භ සිදු යන රද ඳරීේණගආදී 
නහයණඹ ව රුු නු ගභභ භහගම් මුදල් නිසි 
ගර බහවිත ය ආති පුද්රිනන් ිළිතඵ ළඩිදුය ඳරීේහ 
කිරීභ වහ ඳ ගත ආති ගතොයුරරු 2012.12.24 දින 
ඳයහධ ඳරීේණ ගදඳහර්තගම්න්ුර ගත රඵහ දී ආත. 

 ඳයහධ ඳරීේණ ගදඳහර්තගම්න්ුර ගම් ිළිතඵ  ුතුර 
කිරීභ වහ දළන  සිදු යමින් ඳතින ධියණ විණන 
හර්තහ රඵහ ගදන ගර ඳ ගත දන්හ ආත. තද, ගභභ 
හර්තහ රළබීගභන් ඳසු මුදල් කහඳහය ඳනගත් ආති 
විධිවිධහනඹන්  නු ලභ භහගම් නිසි මුදල් 
ඳරිවයණඹ වහ  කි ුතුර පුද්රිනන්  විරුද්ධ              
ශ්රීග රංහ භව ඵළංකු විසින්  ුතුර යනු ආත. 

 ගම් තයුරයදී න ප්රණහේධනඹ භහභ  රඵහ දීභ  ව ලහි 
ඳහරනඹ  ගඹොමු වීභ  අගඹෝජඹකු ඈදිරිඳත් ව තය              
ශ්රීග රංහ භව ඵළංකු විසින් ඒ වහ හල රඵහ ගදන 
රදී. ලගව වුද, ලභ අගඹෝජඹහ ලඹ ඳළවළය වළරි ගවිනන් 
භහභ ප්රණතියුදවත කිරීභ වහ ශභනහයණ 
නිගඹෝජිතඹකු ගර People's Leasing and Finance PLC 
භහභ ශ්රීග රංහ භව ඵළංකුග  මුදල් භණ්ඩරඹ විසින් ඳත් 
යන රදී. [ඵහධහ කිරීභේ] නළවළ. ඒ නභ නළවළ. නමුත් ඒ 
ඳත් යපු ගනහ ිනන් ය තිගඵනහ, ඔහු ගඳොගවොත් 
ගරහ තිගඵන නිහ.  

3.  ගෝසුර 26 දහතමින් ශ්රීග රංහ භව ඵළංකු විසින්  ගඹොමු 
යන රද ලිිළගආ තළන්ඳත්රුන් සිඹඹ  60 ගො ස 
ත ුතුර ඵ  ධකේ භණ්ඩරඹ  ගඹෝජනහ යනු රළඵ 
ආත්ද?  

823 824 



ඳහර්ලිගම්න්ුර 

 භහභ ප්රණතියුදවත කිරීභ වහ ළරළසභේ භහගම් 
ශභනහයණ නිගඹෝජිතඹහ විසින් ඈදිරිඳත් ය ආත. 
දළන  ලඹ හච්ඡහ ගමින් ඳන්. 

4.  තළන්ඳත්රුන්  දහශ තළන්ඳුර මුදල් වහ නිඹමිත ගඳොලී 
මුදල් ගවීගම් ළරළසභ කුභේද? 

 භහභ ප්රණතියුදවත කිරීභ වහ ඈදිරිඳත් ය ආති 
ළරළසභ දළන  හච්ඡහ ගමින් ඳතින  ගවිනන් ඒ නු 
 ුතුර කිරීභ  ඵරහගඳොගයොත්ුර ග .  

5.  අඹතනගආ ඩහ ළටීභ   කි ුතුර ධකේ 
භණ්ඩරඹ  වහ නිරධහරින්  ලගයහි නු රළඵ ආති ිළඹය 
ගර්ද? 

 අඹතනගආ ඩහ ළටීභ   කි ුතුර ධකේ 
භණ්ඩරඹ  වහ නිරධහරින්  ලගයහි දළන  ඳයහධ 
ඳරීේණ ගදඳහර්තගම්න්ුර ගත ඳළමි සල්රේ ලිඛිත 
රඵහ දී ආත.  

 ලගවභ මුදල් භණ්ඩරගආ නිගඹෝඹ ඳරිදි ිළිතත් විණ 

භහභ  Central Investments and Finance PLC 
භහගම් ධියණ විණනඹේ ය ධියණ විණන 
හර්තහ රඵහ දීභ  නිගඹෝ ය ආත. 

 ඳයහධ ඳරීේණ ගදඳහර්තගම්න්ුර  ගභභ ධියණ 
විණන හර්තහ රඵහ ගදන ගර  ඳ ගත ඈල්ලීභේ  
ය ආති ගවිනන්  ලඹ රඵහ දීගභන් ඳසු දහශ පුද්රඹන් 
ම්ඵන්ධගඹන් නීතිභඹ ිළඹය නු ආත. ලගවභ ලභ 
භහගම් මුදල් ඹථහ ගර ඳරිවයණඹ ය ආතළින ළ 
යන පුද්රඹන්ගේ විගද්ල ගුන් භන් ඵරඳත්රා 
ත්හිටුහ ආත. ඔවුන් රංහගන් ිළ වීභ නත්හ 
තිගඵනහ. [ඵහධහ කිරීභේ]  ඳ ඵං ගොගරොත් නළවළ. 
ආගභරිහග   ගොච්චය භහම් ඵංගොගරොත් වුණහ ද? 
තමුන්නහන්ගවරහ  නළඟි රහ ආගභරිහ ඵංගො ගරොත්ඹ 
කිඹන්ගන් නළවළ  ගන්. ගම් සථහග  රු ආභතිුරභහ 

ඳළමිණ සිටිනහ. Hon. (Dr.) Sarath Amunugama, I 

think you can explain it further.   

 
නිගඹෝජක ථහනහඹුරභහ 
(பஷெஷச் ெபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

රු ආභතිුරභහ ඳළමිණ සිටිනහ. රු නුය  දිහනහඹ 

භන්ත්රීයුරභනි,  ගරහ තිගඵන නිහ ඒ ළන ළඩිදුය ත් දළන න්න 

ලක නම් සථහ තිගඵනහ. 

 
රු නුය දිහනහඹ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு அத ெஷழஶநஶக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ඔ . නළත්නම් ගභගවභ වන්ගන්භ නළවළ. රු නිගඹෝජක 

ථහනහඹුරභනි, දළන් මී  ගඳයත් ගප් යග්ම  භව ඵළංකුග  ලිඹහ 

ඳදිංික ගනොව මරක භහම් ඹථහ ගර ඳත්හ ගන ිණඹහ. 

මිනිසසු ඒහගආ මුදල් තළන්ඳත් කිරීභ නිහ විලහර දුසයතහන්  

ඳත් වුණහ.  ඳසු ිණඹ හරගආ විලහර අන්ගදෝරනඹ   ුරඩු දුන් 

දඬුම් මුදරහලි, ේවිති මුදරහලි ළනි ඹගේ අඹතනර මුදල් 

තළන්ඳත් ශ ඹ   විලහර ඳවසුතහ  ඳත් වුණහ. භව ඵළංකු  

ඒ ගභොගවොගත් කි ග , භව ඵළංකුග  මරක භණ්ඩරගආ ලිඹහ ඳදිංික 

ගනොවී තිගඵන භහම්, අඹතන ගවොය භහම් ඵින. ඒ  ළන 

භව ඵළංකු   කිඹන්න  ඵළවළ කිඹහත් කි හ. ලතළනදී   

ජනතහ ගනේ ඳළත්ගතන් විලසහ යනහ,   තභන්ගේ  මුදල් 

තළන්ඳත් ශ ුතුර න්ගන්, භව ඵළංකු විසින්  ලිඹහඳදිංික යන 

රද  මරක භහම්රඹ කිඹහ. ඒ නු ජනතහ ුරශ විලසහඹේ 

ආති නහ  තභන්  විලහර රැ යණඹේ රළගඵනහඹ කිඹහ. ගම් 

CIFL  කිඹන අඹතනඹ භව ඵළංකුග  මරක භණ්ඩරගආ 

ලිඹහඳදිංික යන රද අඹතනඹේ. භව ඵළංකු හරඹේ තිසගව 

ීකේණඹ යන රද අඹතනඹේ. ලභ අඹතනගආ  

තළන්ඳත්රුන්  ද ගරහ තිගඹන ගදඹ ඵරන්න.  විශ්රනහභ ිණඹහභ 

රළගඵන මුදර, ර්ථහධ මුදර, ඈඩභේ විකුණරහ න්න මුදර 

අගඹෝජනඹ යනහ. තභන්ගේ ජීවිත ඳත්හ ගන ඹහභ 

වහින  ඒ මුදල් අගඹෝජනඹ ය තිගඵන්ගන්. ගම් අඹතනඹ 

දළන් භහ 8  ළඩි හරඹේ තිසගව තළන්ඳත්රුන්  දහශ 

ගඳොලී රඵහ ගදන්ගන්ත් නළවළ; තළන්ඳත් මුදර ඳසු න්න 

ගදන්ගන්ත් නළවළ. ලභ නිහ ගම් ජනතහ විලහර දුසයතහ   

ඳත් වී තිගඵනහ. ලභ නිහ දළන්භ ගම් ළන න්න්දුේ න්න.  

ඳසු න්න්දු යගන  ග්රා විනිලසචඹහයයඹහ ගනයඳහ වරින්න, 

ගෝල්ඩන් කී හගේ ඒහ  ගම් ඳ රන්න  ඹන්න ලඳහ. 

ඳසගව ගන්  තමුන්නහන්ගවරහ ගම්හ   න්න්දු න්ගන්.  CIFL   

ලගේ ග්රා විනිලසචඹහයුරභහත් ල්ලි දහරහ ද දන්ගන් නළවළ, ගම් 

ළන වරිඹ  න්න්දු දුන්ගන් නළවළ කිඹ කිඹහ, ඕහ  ගවොඹ ගවොඹහ 

ඹන ලගන් ඳසු යන්ගන්. ලගවභ නළති දළන්භ ගම්හ ළන  

න්යණඹේ න්න කිඹහ රු ආභතිුරභහගන් ඈල්රනහ. ගම් 

ජනතහගේ මුදල් ගදනහ ද, ඔවුන්  දහශ ගඳොලී  රඵහ ගදන්ගන් 

දහ ද කිඹන රුණ ිළිතඵ රු ආභතිුරභහ රුණහය 

ඳළවළදිලි  කිරීභේ යන්න.  

 
රු (අචහර්ඹ) යත් මුුභ භවතහ (ජහතකන්තය මරක 
වගඹෝිණතහ භහතක ව මුදල් වහ ක්රතභම්ඳහදන නිගඹෝජක 
භහතකුරභහ) 
(ஶண்தைஷகு கயஶநஷெஷ  ெத் அதொதக -  ெர்லதெெ நஷெஷ 

கூட்டிமணப்தை அமச்ெரும் நஷெஷ, ெஷட்டஷடல் பஷெஷ 

அமச்ெரும்) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama - Minister of 

International  Monetary Co-operation and Deputy Minister 

of Finance and Planning)       
රු  නිගඹෝජක ථහනහඹුරභනි,  නීතිඹ නු භව ඵළංකු 

ීකේණ  ුතුර යනහ. ගරෝගආභ ඒ විධිඹ ින  ුතුර 

ගගයන්ගන්. නමුත් භවය ඹ හිතහ භතහ ංචහ යනහ නම් 

ඒ හු ගන්ගන් ඳසුින. ගරෝගආභ ඒ විධිගආ ංචහ යන 

අඹතන තිගඵනහ. [ඵහධහ කිරීභේ]  කිඹන ගදඹ වන්න ගෝ. ඒ 

ීකේණඹ යන භණ්ඩරඹ  වළභ සථහග භ  ර් ම්පූර්ණින 

කිඹහ ගරෝගආ ගොගවවත් කිඹහ නළවළ. 

 තමුන්නහන්ගවරහභ කිඹන විධිඹ  ඒ අහයඹ  ංචනි ළඩ 
යන භවය ධනඳතිගඹෝ සිටිනහ. ලතගො  ඳ ඒ ගොල්රන්  

ඒ නීතිභඹ  ුතුර යනහ. ගභොද ඔඹ මුදල් අගඹෝජනඹ යන 

වළභ ලේගනහගේභ ලිඹකිඹවිලිර ගම්හගආ  කීභ වන් 

ය තිගඵනහ. යදේ වුගණොත් ඒ  කීභ තභන් බහය න්නහඹ 

කිඹරහත් ඒහගආ නීතිගආ  වන් ගරහ තිගඵනහ. භවය 

තළන්රදී ගප් දේ නීතිඥප භවත්රු ඒහ  small print කිඹරහ 

කිඹනහ. ඹන්තම් ගයගවන් ගභගවන් වරහ ඒ ඳළත්ත ගේයන 

ඒහ  ගම් ඹත් ත්න් ය තිගඵනහ.  [ඵහධහ කිරීභේ] ඔ . 

නමුත් ඳ ලගවභ කිඹන්ගන් නළති භළදිවත් ගරහ පුළුන් තයම් 

ඒ ප්රණලසනඹ වින්න ඵරනහ. නමුත් ඳ   කීභ න්න ඵළවළ. 

ය  ආති න ගනොගඹේ විධිගආ මරක ංචහ, යහ ගම්හ 

යගන ඒ අඹතන ඩහ ළටුගණොත් ඳ ද්බහගඹන් ගභොනහ 

වරි යන්න ඵරනහ. රංහ ආුරළු මුළු ගරෝගආභ තිගඵන 

සිඹලුභ මරක අඹතන නීතිගඹන් ඳ  ඳරීේහ යන්න පුළුන්. 

නමුත් ඒහ ංචනි යද්දහ ත්ගතොත් ඒ  ද්බහගඹන් 

 ුතුර යනහ මිේ ගන විධිඹ  ළඩ යන්න ඳ  ඵළවළ.  

 
නිගඹෝජක ථහනහඹුරභහ 
(பஷெஷச் ெபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ඉගආ දිනගආ රු නුය දිහනහඹ භන්ත්රීයුරභහ විසින් සථහය 

නිගඹෝ 23(2) ඹ ගත් න රද ප්රණලසනඹ  ිළිතුරය දීභ. 
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[රු දිගන්ස ගුණර්ධන  භවතහ] 
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අනඹනි කිරි ිළටි ිළිතඵ අන්ගදෝරනඹ : 
ගෞක නිගඹෝජක භහතකුරභහගේ ප්රණහලඹ 
இமக்குெஷஶகும் பஶல்ஶ பற்மஷ ெர்ச்மெ: 

சுகஶெஶப் பஷெஷ அமச்ெஶஷனது கூற்ர  
CONTROVERSY OVER IMPORTED MILK POWDER: 

STATEMENT BY DEPUTY MINISTER OF HEALTH 
 

රු රලිත් දිහනහඹ භවතහ (ගෞක නිගඹෝජක 
භහතකුරභහ) 
(ஶண்தைஷகு யலித் ெஷெஶநஶக்க - சுகஶெஶ பஷெஷ அமச்ெர்) 

(The Hon. Lalith Dissanayake - Deputy Minister of Health) 

රු නිගඹෝජක ථහනහඹුරභනි, රු ගෞක 

භහතකුරභහගේ භගේ බහඹ නිහ ලුරභහ ද දින ඳහර්ලිගම්න්ුර 

රැසවීභ  වබහිණ න්ගන් නළවළ. ඉගආ රු නුය දිහනහඹ 

භන්ත්රීයුරභහ 23(2) සථහය නිගඹෝඹ ඹ ගත් න රද ප්රණලසනඹ  

ලුරභහ ගනුගන් භහ ිළිතුරය රඵහ ගදනහ. ලුරභහ විසින් න රද 

ප්රණලසන ව ඒහ  ිළිතුරරු ගභගවින. 

1. නී රන්තගආ නිසඳහදිත කිරි ිළටි හණ්ඩ කිහිඳඹ 
ේගරොසට්රීසඩිඹම් ගඵොටිුතලිනම් ඵළේටීරිඹහ ඩංගු ඵ  
දහශ භහම් ගවෝ නී රන්ත යජඹ ශ්රීග රංහග  
අණ්ඩු  දළනුම් ගදනු රළුදග  දහද?  

 2013 ගෝසුර 02න දින නී රන්ත යජඹ සිඹ නිර 
ගේ ඩවිඹ තභ යග්ම නිසඳහදනඹ යන රද ධි 

හන්ද්රිිත ග  ගප්රණෝටීන් (Whey Protein Concentrate) 
 ගතොඹේ ේගරොස ට්රීසඩිඹම් ගඵොටිුතලිනම් ඵළේටීරිඹහ 
භඟින් දණඹ වී ආති ඵ  ළ ඳශ යන ඵ නිග දනඹ 
යන රදී.  

 රු නිගඹෝජක ථහනහඹුරභනි,  කිරි ිළටි නිසඳහදනඹ 
යන කුභන ගවෝ යජඹේ ලළනි තත්ත්ඹේ තිගඵනහ 
නම් ලඹ ගරෝ ගෞක ංවිධහනගආ තිගඵන ම්මුතිඹ 
නු ප්රණහලඹ  ඳත් ශ ුතුරින. ලඹ ඔවුන් ය තිගඵනහ.  

 ගම් ම්ඵන්ධගඹන් ගරෝ ගෞක ංවිධහනගආ 
INFOSAN ගතොයුරරු ජහරඹ භඟින්ද ගෞක 
භහතකහංලඹ ගත දළනුම් දීභේ යන රදී.  

 ගරෝ ගෞක ංවිධහනගආ රංහග  ලහහත් ඳ   ගම් 
දළනුම් දීභ ය තිගඵනහ.  රු නිගඹෝජක 
ථහනහඹුරභනි, ගම් දළනුම් දීභ නිර ගේ ඩවිර 
තිගඵන නිහ භහ ලඹ බහත යන්ගන් නළවළ.  

2. ලභ කිරි ිළටි හණ්ඩ ගර්ද? ඒහගආ ගගශ නහභ 
ගභොනහද?  

 ඒහ ගභගවින.  

 Karicare Infant Formula Stage 1 (Batch No. 3169 

and 3170) 

 Karicare Gold Plus Follow on Formula Stage 2 

(Batch No. D3183)  
 
 
රු නුය දිහනහඹ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு அத ெஷழஶநஶக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ඒ ගගශ නහභ වන්ගන්.  

 
රු රලිත් දිහනහඹ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு யலித் ெஷெஶநஶக்க) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

ඒ ගගශ නහභ තභින. ඳ  දීරහ තිගඵන විසතය නු තභින 

ගම් කිඹන්ගන්.  

රු නුය දිහනහඹ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு அத ெஷழஶநஶக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ඒහගආ ගගශ නහභ ගභොනහද? 

 
රු රලිත් දිහනහඹ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு யலித் ெஷெஶநஶக்க) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

ගගශ නහභඹ ිළ  කිඹන්න ඵළවළ.  ලභ කිරි ිළටි හණ්ඩඹ 

ගම් තිගඵන්ගන්.  මුලින් තිගඵන්ගන් -[ඵහධහ කිරීභේ] වරි.  දහශ 

ගගශ නහභඹ තභින ගම් තිගඵන්ගන්.  ගගශ ගඳොගශව තිගඵන 

බහණ්ඩ ළන භ  කිඹන්න ඵළවළ. ගම් ශදරු කිරි ිළටි - infant 

formula - ම්ඵන්ධගඹන් න තත්ත්ඹ. [ඵහධහ කිරීභේ] ඒ 

ගනත් ගදඹේ.  භ  රඵහ දී තිගඵන ගතොයුරරු නු  කීගභන් 

ගම් ප්රණහලඹ යන්ගන්.  ගම් තභින ගගශ නහභඹ.  

3. ලභ කිරිිළටි හණ්ඩ රංහග  ගගශ ගඳොගශන් ඈත් 
කිරීභ   ුතුර ගශව දහ සි ද?  

 ඈවත කිරිිළටි හණ්ඩ කිසිේ ශ්රීග රංහ  ඳනඹනඹ 
ගනොගරුු නමුත් රද ධි හන්ද්රිිත ග  ගප්රණෝටීන් ඩංගු 
අවහය භඟින් ගම් ය   ගභභ වි බීජඹ ඳළමි සඹ වළකි 
ඵළවින්, අවහය ඊඳගද්ල මිටුග  ඊඳගදස ඳරිදි 2013 
ගෝසුර 06න දින සි  ක්රිටඹහත්භ න ඳරිදි;  

 a. ගභය   අනඹනඹ යන රද ධි හන්ද්රිිත ග  
ගප්රණෝටීන් ඩංගු අවහය ගර්ගුග  දී යහ තඵහ 
වදක ඳර්ගආණ අඹතනඹ භඟින් නිඹළදි 
ඳරීේහ  රේ ය දහශ ඵළේටීරිඹහ ගනොභළති 
ඵ තවවුරු ය නිදවස කිරීභ   ුතුර ය ආත.  

 b. ගගශ ගඳොගශව ආති ධි හන්ද්රිිත ග  ගප්රණෝටීන්  
ඩංගු අවහය තහහලි ඈන් ඈත් ය, 
වදක ඳර්ගආණ අඹතනඹ භඟින් නිඹළදි 
ඳරීේහ  රේ ය දහශ ඵළේටීරිඹහ ගනොභළති 
ඵ තවවුරු ය නිදවස කිරීභ   ුතුර ය ආත.  

4. ගම් නවි  ලභ කිරිිළටි හණ්ඩ සිඹල්ර ගගශ 
ගඳොගශන් ඈත් ය ආතළින වති විඹ වළකිද? ඔ .  

5. DCD ඩංගු ඵ  හර්මි තහේණ අඹතනඹ වති 
ශ කිරිිළටි ර් ව හණ්ඩර  සිදු ගශව කුභේද?  

 1980 ං 26 දයන අවහය ඳනගත් විධි විධහන නු දහශ 
කිරි ිළටි ගතො ඈත් කිරීභ ත්, ඳනත  නු ඵරඹරත් 
නිරධහරින් න ගෞක වදක නිරධහරින්, අවහය වහ 
ඖධ ඳරීේරුන් ව භවජන ගෞක 
ඳරීේරුන්ගේ ීකේණඹ ඹ ගත් විනහල කිරීභ ත් 
ිළඹය ගන ආත. ලේ භහභේ ගම් ම්ඵන්ධගඹන් 
විගයෝධතහේ දේහ ආති ඵළවින් ඒ ම්ඵන්ධගඹන් 
නීතිභඹ  ුතුර කිරීභ  ඊඳගදස රළබී ආත.  

6. ගම් නවි  ගගශ ගඳොගශව ආති කිරි ිළටි ර් සිඹල්ර 
DCDලින් ගතොය ඵ  ගෞක භහතකහංලඹ වති 
න්ගන්ද? 

 ඔ .  

7. නී රන්තගඹන් අනඹනඹ යන කිරි ිළටිර භ DCD 
ප්රණභහණඹේ ආති තය ලභ ප්රණභහණඹ කිසිගවත් මිනිස 
සිරුය  හිතය ගනොන ඵ  නී රන්ත යජඹ යනු 
රඵන ප්රණහලඹ ගෞක භහතකහංලඹ විසින් ිළිතනු 
රඵන්ගන්ද? 

 නළත. DCD කිසිදු ප්රණභහණඹේ කිරිිළටිර ඩංගු විඹ 
ගනොවළකිින.   

8. ලගව නම් කිරි ිළටිර තිණිඹ වළකි භ DCD ප්රණභහණඹේ 
ිළිතඵ ගෞක  අභතකහංලඹ විසින් නිර්ගද්ල ය තිගේද?  

ඒ ය ප්රණභහණඹේ ද? නිහර්ඹගඹන්භ DCD තිණිඹ 
ගනොවළකිින. ඒ නිහ ඒ ප්රණලසනඹ ඳළන ගනොනඟී.  
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ඳහර්ලිගම්න්ුර 

9. වි යහඹන ගවෝ ඵළේටීරිඹහ හිත කිරි ිළටි ය   ගන්න 
රද ව ගශවි ශ භහම්ර  ලගයහි නු රඵන ක්රිටඹහ 
භහර් ගර්ද?  1980  ං 26 දයන අවහය ඳනගත් 
විධිවිධහන නු දහශ භහම්ර  ලගයහි නීතකනුකර 
 ුතුර යනු ආත.  

 
රු නුය දිහනහඹ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு அத ெஷழஶநஶக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

රු නිගඹෝජක ථහනහඹුරභනි,  භ  ගඳොඩි සථහේ රඵහ 

ගදන්න.  ගම් වරිභ ළදත්,  ගප් යග්ම දරුන්ගේ ගඳෝණ 

තත්ත්ඹ ිළිතඵ ප්රණලසනඹේ නිහභ. ගම් නිහභ තභින භභ රු 

ගෞක භහතකුරභහගන් ආහුග , පුත් ඳත්ර  ව රු 

ආභතිුරභහ ඳහර්ලිගම්න්ුරග  යන ප්රණහල කිරීම්රදීත් ඒ කිරි 

ිළටිර නම් ගර  ගඳොම්ිළඹහ, ආසගඳොම්ිළඹහ, ගොටිම්ිළඹහ හගේ 

නම් කිඹනහ ගන්. ඈතින් ඕහ ළඩේ නළවළ ගන් රු නිගඹෝජක 

ථහනහඹුරභනි. මිනිසසු ඩඹ  ිණහිල්රහ න්ගන් ගොගවොභද? 

මිනිසසු ිණහින් න්ගන්, ඈල්රන්ගන් ඒ කිරි ිළටිර ගගශ 

නහභගඹන්. ගගශ දළන්වීම් යරහ තිගඹන්ගන් ඒ ගගශ 

නහභගඹන්. ලතගො  ගම් ගඳොම්ිළඹහ, කිරිම්ගඳොම්ිළඹහ කිඹ කිඹහ 

මිනිසසු ඈල්රන්ගන් නළවළ. මිනිසසු ඈල්රන්ගන් ඒ ර්ගආ 

ගගශ නහභගඹන්.  ඒ නිහ ගම් ගෞක භහතකහංලගආ තිලඹ 

 කීභ තභින  ඒහගආ ගගශ නහභඹ කිඹන ල. ලගවභ 

නළත්නම් ගොගවොභද දළන න්ගන්? දළන් ගභුරභහ භභ වරහ 

තිගඵන ළදත්භ ප්රණලසනඹ   ඊත්තය දුන්ගන් නළවළ.  ඒ ඳශමුන 

රුණ. ඒ ගම් ඳහර්ලිගම්න්ුර  කිඹන්න.  ගභොද, 

තමුන්නහන්ගවරහ  භහම් ටිත් දන්නහ. ඳරීේහ ශ  

්ම රත් දන්නහ. ගම්හ ිණහින්  යහගඹන්   ගතො ිළටින් 

ගනහහ  ගනොගින ගන්. ඒ ඳළ්මලින් යන් ගන් ඳරීේහ 

ගශව. ඈතින් ගභොන ගල්ඵල්ද ඒහගආ තිුදගණ්? ගභොේද ඳළ්ම 

ලගේ තිුදු නභ? ආින ඒ වංන්ගන්?  

 
රු භන්ත්රීයයගඹේ 
(ஶண்தைஷகு உரப்பஷனர் எருலர்) 

(An Hon. Member) 

ගගශ නහභඹ ිළම්ිළඹහ.  
 

[මරහනගආ ණ ඳරිදි ඈත් යන රදී.] 
[அக்கஷஶெனக் கட்டமரப்படி அகற்மப்பட்டுள்ரது.] 

[Expunged on the order of the Chair.] 
 

රු නුය දිහනහඹ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு அத ெஷழஶநஶக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ඔ . රු නිගඹෝජක භහතකුරභහගන් ඈල්රන්ගන් 

රුණහය ඒ ගගශ නහභඹ කිඹන්න කිඹරහින. ඒ ගම් යග්ම 

ජනතහ දළන ත ුතුරින.  

ගදගනි රුණ තභින, ගභුරභහ කිඹනහ, ගම් වංරහ 

කිඹරහ.  භභ කිඹන්නම් රු නිගඹෝජක ථහනහඹුරභනි, - 

 
නිගඹෝජක ථහනහඹුරභහ 
(பஷெஷச் ெபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

න් යන්න. නිගඹෝජක ආභතිුරභහ  සථහ රඵහ 

ගදන්න.  

 
රු නුය දිහනහඹ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு அத ெஷழஶநஶக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

න් යනහ. න් රුණ, දළන් රු නිගඹෝජක 

ථහනහඹුරභනි, ී දු  වන්දිගආදී, - 

රු රලිත් දිහනහඹ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு யலித் ெஷெஶநஶக்க) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

ඔඵුරභහ  නළත ප්රණලසන වන්න ඵළවළ. භභ ිළිතුරය ඈදිරිඳත් 

යරහ තිගඵනහ. ඒ ඵරන්න. සථහය නි ගඹෝ නු ිළිතුරරු 

දීරහ තිගඵනහ. ඔඵ  ඕනෆ නම් විහදඹේ ඈල්රන්න.  

 
නිගඹෝජක ථහනහඹුරභහ 
(பஷெஷச் ெபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

රු නිගඹෝජක භහතකුරභහගේ යඹ ආති තභින 

භන්ත්රීයුරභහ  සථහ ගදන්න පුළුන්. නිගඹෝජක භහතකුරභහ 

විරුද්ධ නහ නම් සථහ රඵහ ගදන්න ඵළවළ.  

 
රු රලිත් දිහනහඹ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு யலித் ெஷெஶநஶக்க) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

ගම් රු බහග  නීතිඹේ තිගඵනහ. ඒ විධිඹ  ථහ යන්න. 

රෑ  ආවිල්රහ identity cards ලුර යනහ හගේ  ුතුර 

යන්න ඵළවළ. ග්රාහභ ගව භවත්රුන් - 

 
රු නුය දිහනහඹ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு அத ெஷழஶநஶக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

නභ වංන්න ඕනෆ.  ආින නභ කිඹන්න ඵළරි? [ඵහධහ කිරීභේ] 

 
ඳහර්ලිගම්න්ුරග  රැසවීම් 

பஶஶலன்ம அர்வு 
SITTINGS OF THE PARLIAMENT 

 

I 
 

රු දිගන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ஶண்தைஷகு  ெஷதனஷ் குணலர்ென) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු නිගඹෝජක ථහනහඹුරභනි, බහනහඹුරභහ ගනුගන් 

භභ ඳවත වන් ගඹෝජනහ ඈදිරිඳත් යනහ: 

"සථහය නිගඹෝ ං 7 හි විධිවිධහනර ව 2010.07.09 ළනි දින 

ඳහර්ලිගම්න්ුර විසින් ම්භත යන රද ගඹෝජනහග  කුභේ වන්  තිුදණ 

ද, ද දින රැසවීම් ඳළළත්ගන හර ග රහ . බහ. 1.00 සි  . බහ. 6.30 

දේහ විඹ ුතුර ඹ. . බහ. 2.00  සථහය නිගඹෝ ං 7(5) ක්රිටඹහත්භ විඹ 

ුතුර ඹ." 

 
ප්රණලසනඹ විභන රදින්, බහ ම්භත විඹ. 
லஷனஶ லஷடுக்கப்பட்டு  ற்ரக்தகஶள்ரப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

 

II 
රු දිගන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ஶண்தைஷகு  ெஷதனஷ் குணலர்ென) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු නිගඹෝජක ථහනහඹුරභනි, බහනහඹුරභහ ගනුගන් 

භභ ඳවත වන් ගඹෝජනහ ඈදිරිඳත් යනහ: 

"ද දින විසිය ඹෆගම්දී ගභභ ඳහර්ලිගම්න්ුර 2013 ඔේගතෝඵර් භ 08 

ළනි ඟවරුහදහ .බහ.1.00 න ගතේ ල් තළණිඹ ුතුරඹ."  

 
ප්රණලසනඹ විභන රදින්, බහ ම්භත විඹ. 
லஷனஶ லஷடுக்கப்பட்டு  ற்ரக்தகஶள்ரப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
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[රු රලිත් දිහනහඹ භවතහ] 



2013 ළප්තළම්ඵර්  04 

ගඳෞද්ලි භන්ත්රීයන්ගේ ඳනත් ගටුම්ඳත් 
ெனஷ உரப்பஷனர் ெட்டதோயங்கள் 

PRIVATE MEMBERS' BILLS 

 

ශ්රීග රංහ ලුම්ණි ස ංර්ධන බහයඹ (ංසථහත 
කිරීගම්) ඳනත් ගටුම්ඳත 

இயங்மக லும்பஷனஷ அபஷலஷருத்ெஷ 

நம்பஷக்மகப்தபஶரப்தை (கூட்டிமணத்ெல்) ெட்டதோயம் 
SRI LANKA LUMBINI DEVELOPMENT TRUST 

(INCORPORATION) BILL   
 

රු වී.ගේ. ඈන්දි භවතහ 
(ஶண்தைஷகு லஷ.தக. இந்ெஷக) 

(The Hon.V.K. Indika)   

රු නිගඹෝජක ථහනහඹුරභනි, ඳවත වන් ගඹෝජනහ භහ 

ඈදිරිඳත් යනහ: 

"ශ්රීග රංහ ලුම්ණි ස ංර්ධන බහයඹ ංසථහත කිරීභ වහ ව ඳනත් 

ගටුම්ඳත ඈදිරිඳත් කිරීභ  ය දිඹ ුතුර ඹ." 

 
රු තිරං සුභතිඳහර භවතහ 
(ஶண்தைஷகு ெஷயங்க சுெஷபஶய) 

(The Hon. Thilanga Sumathipala) 
 

විසින් සථිය යන රදී. 
ஆதஶெஷத்ெஶர். 

Seconded. 

 
ප්රණලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹ. 
ඳනත් ගටුම්ඳත ඉ  නුකර ඳශමුන ය කිඹන රදින්, ලඹ 

මුද්රතණඹ කිරීභ  නිගඹෝ යන රදී.  
හර්තහ කිරීභ වහ 47(5) න සථහය නිගඹෝඹ ඹ ගත් ඳනත් 

ගටුම්ඳත ුදද්ධ ලහන වහ අමි  ුතුර භහතකුරභහ  ගත 
ඳයන රදී. 

லஷனஶ லஷடுக்கப்பட்டு, ற்ரக்தகஶள்ரப்பட்டது. 

இென்படி, ெட்டதோயம் தொென்தொமம ெஷப்பஷடப்பட்டு, அச்ெஷடப்படக் 

கட்டமரஷடப்பட்டது. 

ெட்டதோயம் நஷமயக்கட்டமர இய. 47(5) இன்படி  தபரத்ெ ெஶென, 

ெ அலுலல்கள்  அமச்ெருக்கு அமஷக்மக தெய்ப்படுெற்கஶகச் 

ெஶட்டப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
Bill accordingly read the First time, and ordered  to be printed. 

The Bill stood referred, under Standing Order No. 47(5), to the 

Minister of  Buddha Sasana and Religious Affairs  for report. 
 

 

ල්තළබීභ 
எத்ெஷமலப்தை 

ADJOURNMENT 

 
රු දිගන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ஶண்தைஷகு  ெஷதனஷ் குணலர்ென) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු නිගඹෝජක ථහනහඹුරභනි, "ඳහර්ලිගම්න්ුර දළන් ල් 

තළණිඹ ුතුරඹ"ින භහ ගඹෝජනහ යනහ. 

 
ප්රණලසනඹ බහභිමු යන රදී. 
லஷனஶ டுத்ெஷம்பப்தபற்மது. 

Question proposed. 
 

නිගඹෝජක ථහනහඹුරභහ 
(பஷெஷச் ெபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

බහ ල් තඵන සථහග  ගඹෝජනහ රු ගජෝන් භයුරං 

භන්ත්රීයුරභහ.  

භිභහනත් යහජක ගවඹේ ආති කිරීභ 
உன்னெஶன அெ தெமலம உருலஶக்குெல் 

CREATION OF DIGNIFIED PUBLIC SERVICE   

 
[.බහ. 1.59] 

 
රු ගජෝන් භයුරං භවතහ 
(ஶண்தைஷகு தஜஶன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
රු නිගඹෝජක ථහනහඹුරභනි, බහ ල් තඵන 

සථහග  භහ ඳවත වන් ගඹෝජනහ ඈදිරිඳත් යනහ: 

"අලසචර්ඹභත් ංර්ධනඹේ ළන යජඹ විසින් භහ ගඳන්වීභේ සිදු ශද, 

ගභභ ංර්ධනගආ වයඹ ඵඳු යහජක ගවඹහ ම්ඵන්ධ ඳත්ගන් ඈතහ 

ගේදජන තත්ත්ඹකි. ද යහජක ගවඹහ ජීන විඹදම් ළ ලු ප්රණධහන 

ගො  ගන ගවහ අශ්රිබත ගනත්  ළ ලු ණනහකින්ද භවත් ීඑඩනඹ  

ඳත් සිටී. යහජක ගවගආ භිභහනඹ නින්දහවත ගර ගභභ යජඹ විසින් ණි 

දභහ ආත.  

යජගආ ගවඹන්  දහශ න් ළටුප් ප්රණතිගලෝධනඹ ක්රිටඹහත්භ යන 

රද්ගද් යහජක ඳරිඳහරන චක්රතගල් 06/2006 ඹ ගත්, මින් ය 07   ගඳයදී 

න තය, ලභ  ප්රණතිගලෝධනඹ ද ඳත්නහ ජීන  විඹදභ පුයහ ලීභ  කිසිගවත් 

ප්රණභහණත් ගනොග . තද, ර්තභහනගආ යහජක ගවඹහ ව  සහීකන තභ 

යහජහරි ඈටු ශ වළකි හතහයණඹේ ගනොභළත. ගභඹ  ගවවුර නම් සිඹලුභ 

ගවහන්ර  නලක ගද්ලඳහරන ආඟිලි ළී ම්  සිදු වීභින.  

2013.07.23  දිනළති ගදන   ගෝප් හර්තහග  4 න ිළටුග  නිරීේණ වහ 

නිර්ගද්ල ඹ ගත් මුලින්භ ගඳන්හ ගදනු රඵන්ගන්ද යහජක ංලගආ ිත්න්ඹ 

තත්ත්ඹ විභත් ශ ුතුර ඵින. යහජක ගවහ ිත්තිඹ මිතිර ඈල්ලීම් 

ගඵගවෝ දුය  නෆසූ න් සිටින යජඹ තභ ගද්ලඳහරන හිතුරන්  විනහ භසත 

යහජක ගවහ  දහශ  ළ ලු විඳීභ   ඊත්සු න ඵේ ගනොගඳගන්. ගභඹ  

භතය තභ ඈල්ලීම් දිනහ ළනීභ වහ යශ  යන්නහ ව ම්රු ඳන්තිඹ  

ආහුම්න් ගදනහ ගනු  ඔවුන් ඵහහු ඵරගඹන් වහ වි ඵරගඹන් භර්දනඹ 

යන  ිළ හේ ගම් න වි  ගොඩ නළගී ආත.    

1996 දී  ඳළති යජඹ විසින් වඳුන්හ ගදනු රළුද ම්රු ප්රණඥපප්තිඹද ක්රිටඹ 

තත්ත්ඹ ඳන්. දහත් ඒ ක්රිටඹහත්භ වුගණ් නළවළ.  

ජනගල්න වහ ංකහගල්න ගදඳහර්තගම්න්ුරග  මීේණ හර්තහ 

නු, වතය ගදගනකුගන් ුතේත ඳවුර හභහනක භහසි විඹදභ රුිළඹල් 

45,000ේ ඈේභහ ඹන ඵ ගඳන්හ දී ආත. ලනමුත් සිඹලු දීභනහ හිත යහජක 

ශභනහයණ වහය ගවගආ නිරධහරිඹකු රඵන ළටුඳ රුිළඹල් 23,000ේ 

ඳභණද, හර්ඹහර හර්ඹ වහඹඹකු රඵන ළටුඳ රුිළඹල් 20,000ේ ඳභණද 

ග . ගඳොලිස ගොසතහඳල්යඹකුගේ අයම්බ ළටුඳ රුිළඹල් 14,500ේ 

ඳභ ස. ලළනි තත්ත්ඹේ ුරශ තභ ඳවුර නඩත්ුර කිරීභ  ගනොවළකින ඵළවින් 

ගඵොගවෝ වි  ඔවුන්ව  ල්රස වහ දණ ක්රිටඹහලිඹ  නියත වීභ  ඵරඳෆම් 

ගගයන  ිළ හේ දළන් නිර්භහණඹ වී ආත. විශ්රනහමිඹන්ගේ සිඹලු විශ්රනහභ 

ළටුප් විභතහ ඈත් යන ඵ  2006 ජනහරි 14ළනි දින ජනහධිඳතිුරභහ 

විසින් රඵහ දුන් ගඳොගයොන්දුද ද ගන ුරරු ඈස  ය නළත.  

ලඵළවින්, භිභහනත් යහජක ගවඹේ ආතිය ලීභ වහ ඳවත වන් 

ක්රිටඹහභහර් ළනීභ   ුතුර යන ගභන් ගම් රු බහ  භභ ගඹෝජනහ 

යන්න ළභළත්ගතමි.  

 (i) ගද්ලඳහරනඥපඹන්ගේ ඕනෆ ලඳහම් ිළරිභහ ළනීභ  යහජක 
ගවඹ ප්රණහයණඹ කිරීභ ශේහ ඔවුන්ව  ඹවඳත් ජීන 
තත්ත්ඹේ රඵහ දීගම් ඩිතහරභේ රඵහ දිඹ ුතුරඹ.  

 (ii) භ ලගඹන් යහජක ගවඹන්ගේ ළටුඳ රුිළඹල් 
10,000කින්ද, ගඳෞද්ලි ංලගආ ගවඹන්ගේ ළටුඳ 
රුිළඹල් 5,000කින්ද ළඩි ශ ුතුරඹ. 

 (iii) ජීන විඹදම් දීභනහ ඒඹ ටිනහභ රුිළඹල් 280ේ 
ගර ළ්ම ශ ුතුරඹ.  

 (iv) යහජක ගවඹන්ගේ ළටුඳ  ලල්රහ ආති සිඹඹ  20 
දීභනහ මලි ළටුඳ  ලුර ශ ුතුරඹ. 

 (v) ග්රාවහය යේණගඹන් රුිළඹල් රේඹ විශ්රනහභ 
ඳහරිගතෝෂි දීභනහේ ඔවුන් ගත රඵහ දිඹ ුතුරඹ. 

 (vi) ිත්තිඹ මිති භර්දනඹ වහ නතය ශ ුතුරඹ. 
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ඳහර්ලිගම්න්ුර 

 (vii) ඒ හගේභ, 1996දී ඳළති යජඹ වඳුන්හ දුන් ම්රු 
ප්රණඥපප්තිඹ වහ ක්රිටඹහත්භ ශ ුතුරඹ. 

  දළන් ඈන්න ජනහධිඳතිුරභහ තභින ලතගො  ම්රු 
ආභතියඹහ වළටිඹ  හිටිගආ. 

 (viii) සිඹලු භළතියණරදී යහජක ගවඹහ  ඔහුගේ භිභතඹ 
ඳරිදි යවසිත තළඳළල් ඡන්දඹ ඳහවිච්ික කිරීභ  ලක 
ඳසුණිභ රහ දිඹ ුතුරඹ. ද ලගවභ නළවළ.  

 (ix) යහජක ගවඹහගේ සහීකනත්ඹ, ඳේඳහතිත්ඹ වහ 
භිභහනඹ නළත රඵහ දීභ  දවවත්න අණ්ඩුක්රතභ 
කසථහ ංගලෝධනඹ ඹ ගත් සහීකන යහජක ගවහ 
ගොමිභේ නළත සථහිළත කිරීභ  ලක  ුතුර ගඹදිඹ 
ුතුරඹ. 

ගම් තභින රු නිගඹෝජක ථහනහඹුරභනි, නිර ලගඹන් 

ිළ යන ගඹෝජනහ.  

දළන් භභ චන කිහිඳඹේ ථහ යන්න ළභළතිින, ද න වි  

යහජක ගවඹ  ගරහ තිගඵන ගද් ළන. ගම් ඉගආ ගඳගර්දහ  

භහදුළුහග  ගෝභිත සහමීන් වන්ගව කිඹහ තිගඵනහ, "යහජක 

ංලඹ ගොතයම් ිළරිහිරහද කි ගොත් ඵල්රන් ඵළල්ලිඹන් හද 

ඵන්දරහ honeymoon  ඹන තත්ත්ඹ  ඳත් ගරහ" කිඹරහ. ඒ 

නහඹ සහමීන්  වන්ගවින ගභගවභ කිඹරහ තිගඵන්ගන්. 

ගභොේද ද යහජක ගවඹ  ගරහ තිගඵන්ගන්? ඉශඟ  කිඹහ 

තිගඵනහ, "මීශඟ  මීගොන් ඵහනේ honeymoon  ඹන්න රෆසති 

ගරුගොත් පුදුභ විඹ ුතුර නළවළ" කිඹරහ. [ඵහධහ කිරීභේ] 

තමුන්නහන්ගව   වගන ඈන්න. තමුන්නහන්ගවත් ඒ විධිඹ  

ඵළරහ ඹන්න ඕනෆ. [ඵහධහ කිරීම්]ඒ ණ්ඩහඹගම්භ. [ඵහධහ 

කිරීභේ] 

රු නිගඹෝජක ථහනහඹුරභනි, ිළ ද ථහ යන්ගන් 

ළදත් භහතිහේ ළන. ිළ ද ථහ යන්ගන් ගම් යග්ම ගොඳු 

නහයටිඹ න යහජක ගවඹ ළන. [ඵහධහ කිරීභේ] රු භන්ත්රීයුරභහ,  

තමුන්නහන්ගව නම් භනම් කිඹරහ ඒ ගවඹ වහකඹ  රේ 

යන්න ලඳහ. යහජක ගවගඹෝ ද, - [ඵහධහ කිරීභේ]  

 
රු ල්වහජ් ඒ.ලච්.ලම්. සර් භවතහ 
(ஶண்தைஷகு அல்வஶஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

ඵලු ථහ කිඹන්ගන් වුද - 

 
රු ගජෝන් භයුරං භවතහ 
(ஶண்தைஷகு தஜஶன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
ඒ ගප් වහමුදුරුන්ගන් වන්න, භගන් ගනොගින. 

තමුන්නහන්ගව දන්නහ ගදඹේ නළවළ.-  [ඵහධහ කිරීභේ]  භහ විසින් 

ඈවත වන් ශ ගඹෝජනහග  වන් ළ ලු ගවවුරගො  ගන 

යහජක ගවඹහගේ භිභහනඹ ඈතහ නින්දහ වත ගර ගම් යජඹ 

ණි දභහ තිගඵනහඹ කිඹන ල ගම් සථහග දී නහටුගන් 

වුත් භහ ප්රණහල යන්න ඕනෆ.  

ද ගම් අණ්ඩුග  භළතිආභතිරු වහ භන්ත්රීයරු ල්ඳනහ 

යන්ගන් යහජක ගවඹ තභන්ගේ ගභගවහය ගවඹේ වළටිඹ ින. 

ලගවභින ඔවුන්ගන් ළඩ න්ගන්. ඒ හගේභ ගඳොලීසිඹ  

තභන්ගේ security service   ලගේ ගො ේ වළටිඹ  ගභන්භ 

වලුන් වළටිඹ ින රන්ගන්. ගම් තභින ද යහජක ගවඹ   

ගරහ තිගඵන්ගන්. සහීකන යහජක ගවහ ගොමිභ ක්රිටඹ වීභ 

වයවහ යජගආ ගවගආ සහීකනත්ඹ, ඳේඳහතිත්ඹ ණින්දු  

ඵළවළරහ තිගඵනහ කිඹන ලින යහජක ගවගඹෝ ද වන් 

යන්ගන්. ගම් නිහ ද යහජක ගවඹ රකිරුනු, 

ගප්ේහබංත්ඹ  ඳත් තළනේ ඵ  ඳත් වී තිගඵනහ. ගභහි 

ප්රණතිපරඹ න්ගන් කුභේද? භවජන ගවහ ඩහශ වහ 

හර්ඹේභ තත්ත්ඹ  ඳත් වීභින.  යහජක ගවගආ ලදහ තිුදු ඒ 

හර්ඹේභතහ ද නළවළ. ද ඒ ඩහශ ගරහ. රු 

හම්ී යත්ඹ නළති, දේ ගවඹේ ඵ  ඳත් ගරහ තිගඵනහ.  

ද යහජක ගවගආ රේ 14ේ ඳභණ සිටිනහ. ඒ සිඹලු 

ගදනහභ ජීත් න්ගන් දුකින් වහ රකිරීගභන්. ඔවුන්  ජීත් 

න්න  රිරන ළටුඳේත් ද රළගඵන්ගන් නළවළ. ගම් අණ්ඩු 

ඵරඹ  ඳත් ගන්න භහින්ද ිකන්තනඹ ඹ ගත්   විවිධ ගඳොගයොන්දු 

විවිධ සථහරදී යහජක ගවඹන්  දුන්නහ. "භහින්ද ිකන්තන 

ඈදිරි දළේභ" ප්රණතිඳත්ති ප්රණහලනගආ 10 ළනි ිළටුග  වන් 

න්ගන් ගභගවභින:  

"යජගආ ගවඹහ සුයේෂිත කිරීභ  ළටුප් ළඩි කිරීභ ගභන්භ නිහ 

ලකතහ ම්පූර්ණ කිරීභ, විශ්රනහභ ළටුප්, ණඹ ඳවසුම් ව වදක 

අධහය ළනි සුඵහධන දීභනහ ද රඵහ දීභ  ද භභ  ුතුර යමි."  

ලුරභහ ලදහ ඡන්දඹ ළනීභ  යහජක ගවඹන් ඈදිරිගආ වන් 

ගශව ලගවභින. ද ගම්හ සිද්ධ ගරහ තිගඵනහද? ඒ තභින 

ඳ  වන්න තිගඵන ප්රණලසනඹ.  

"භහින්ද ිකන්තන ඈදිරි දළේභ" ප්රණතිඳත්ති ප්රණහලනගආ 11 ගනි 

ිළටුග  ගභගව වන් ගනහ:  

"යජගආ ව ගඳෞද්ලි ංලගආ ගවඹ යන දළන  විශ්රනහභ ළටුප් 

ගනොරඵන සිඹලුභ ගවඹන් වහ ගව ර්ථහධ යමුදර ගභන් 

ගනභභ, ගව විශ්රනහභ ළටුප් යමුදරේ ිළටිටුමි."  

ලුරභහ ලදහ ඒ අහයඹ  වන් යරහ තිගඵනහ. ගම්හ 

යරහ තිගඵනහද?  ඒ යනහ ගනු  තිගඵන ර්ථ හධ 

මුදල්ර ත් ත්මටු යන්නින ගම් අණ්ඩු ඊත්හව ගශව.  

ජනහධිඳතියණඹ - 2010,  "භහින්ද ිකන්තන ඈදිරි දළේභ" 

ප්රණතිඳත්ති ප්රණහලනගආ 5 ගනි ිළටුග  ගභගව වන් ගනහ: 

".....යජගආ ගවිනන්ගේ විශ්රනහභ ළටුඳ 2006 ළටුප් ක්රතභඹ  ළරගඳන 

ුතරින් ස ගො  මීශඟ ඹළගආ සි  ක්රිටඹහත්භ යමි."  

ලදහ ජනහධිඳතිුරභහ විශ්රනහමිඹන්  ඒ විධිගආ ගඳොගයොන්දුේ 

දුන්නහ. ගම් ගඳොගයොන්දුත් ක්රිටඹහත්භ ශහද කිඹන හයණඹ 

තභින ද ගම් රු බහග දී ඳ  වන්න තිගඵන්ගන්. ලගවභ 

නම් යහජඳේ අණ්ඩු යහජක ගවඹහගේ ළටුප් ළඩි  ගනොය, 

ඈතහ ගොච්චභේ දීභනහේ ද ඳඩිඹ  ලල්රහ තිගඵනහ. ඒ 

ණන සිඹඹ  20ේ කිඹරහ වන් ගනහ. යහජක ගවඹන්  

ජීත් වීභ  රිරන ළටුඳේ රඵහ ගනොදීභ භඟින් ඔවුන්ගේ 

භහනසි තත්ත්ඹ ද තත් ඳවශ  ආද ළටිරහ තිගඵනහ. ඒ 

ගම් සිඹල්ගල්භ තත් ප්රණතිපරඹේ. ඔවුන්ගේ ජීන තත්ත්ඹ 

තත් ඳවශ  ළටුණහ. දරු ඳවුල්ර නහතඹ ඳුරු වුණහ.  

රු නිගඹෝජක ථහනහඹුරභනි, ද විදුලි ණිර, ුරය ණිර, 

ගල් කුලිඹ, ඈන්ධන හසුර, ශභිනන්ගේ ඈසගෝර හසුර, 

ගඵගවත්ර  ඹන මිර, භන් විඹදම් ව අවහය මිර දිවහ 

ඵරපුහභ ද යහජක ගවඹහ  ගම්හ   ඔගයොත්ුර ගදන 

ග තනඹේ රළගඵනහද කිඹන ප්රණලසනඹ ඳ  ගම් යජගඹන් 

විභන්න සිද්ධ ගනහ. ජන ගල්න වහ ංකහ ගල්න 

ගදඳහර්තගම්න්ුරග  ංකහ ගල්න නු ගප් යග්ම හභහනක 

ඳවුර භහසි විඹදභ රුිළඹල් 45,887ේ ගනහ. ලභ නිහ තභින 

ිළ ඈල්රහ සිටින්ගන් යහජක ගවඹන්ගේ ළටුඳ ඩුභ තයමින් 

රුිළඹල් 10,000කින් ළඩි ශ දිඹ ුතුරින කිඹරහ. යහජක 

ගවඹන්  ඳභණේ ගනොගින ංසථහ ගවඹන් ත් ගම් වහ 

භහන ළටුප් ළඩි කිරීභේ ලකින. ඔවුන ස ත් ද ජීත් න්න  

ඵළරි තත්ත්ඹේ තභින තිගඵන්ගන්. 

833 834 

[රු ගජෝන් භයුරං  භවතහ] 
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ඒ හගේභ, ගෝප් හර්තහගන් නිර්ගද්ල යන්ගන්ත් යහජක 

ගවඹහගේ ළටුඳ වහභ ළඩි ශ ුතුර ඵින. ගභගවභ 

කිඹන්ගන් යහජගආ ප්රණධහන ගඳගශව ආභතියගඹේ. ලුරභහ තභින ගම් 

ගෝප් හර්තහ ස ගශව. ලුරභහ කිඹනහ, ලගවභ 

ගනොවුගණොත් යහජක ගවගආ ඩහ ළටීභ නිහර්ඹින කිඹරහ. ෆභ 

දින භ යහජක ගවඹන් වතය ගදගනකු  ල්රස ගවෝ දණ 

ගචෝදනහ ලල්ර නහ. ඒ වහ ගම් යජඹ  කි ුතුර ඵ භත 

යන්න ලඳහ. යහජක ගවඹහ ල්ර  නළඹුරු න්ගන් ආින? 

ඔහු  රළගඵන ග තනඹ ජීත් න්න භදි නිහින. තමුන්ගේ 

භහනසි තත්ත්ඹ රැ න්න, ඳවුර රැ න්න, තමුන්ගේ ද 

දරුන්  ලක ගද් ඳඹහ ගදන්න ඔහු  ගොගවන් වරි ගම් මුදල් 

ඊඳඹහ න්න න නිහ තභින ද ගම් තත්ත්ඹ ආති ගරහ 

තිගඵන්ගන්. ඒ නිහ යහජක ගවඹහගේ සහීකනත්ඹ, 

ඳේඳහතිත්ඹ, භිභහනඹ කිඹන ගම් සිඹල්රභ විනහල ගරහ 

තිගඵනහ. ගම් තත්ත්ඹ ආති වුු නිහ තභින 2001 දී ගප් 

නහඹ රු යනිල් වික්රතභසිංව භළතිුරභහ භළතියඹහ වළටිඹ  

දවවත්න අණ්ඩුක්රතභ කසථහ ංගලෝධනඹ ගනළල්රහ සහීකන 

යහජක ගොමිභේ ආති යරහ, යහජක ගවඹ භිභහනත් 

ගවඹේ ඵ  ඳරිර්තනඹ කිරීභ වහ සහීකන යහජක ගවගආ 

 ුතුර යන්න යහජක ගවඹහ  සථහේ රහ දුන්ගන්. 

ඒ ගශව ලේත් ජහති ඳේගඹන්. මුලින් තිුදු ඒ තත්ත්ඹ 

නළති ගශවත් ශ්රීග රංහ නිදවස ඳේගඹන්. 1956 දී  

ඵණ්ඩහයනහඹ භවතහ භළති වුණහ  ඳසගව තභින ලර තිුදු 

සහීකනත්ඹ නළති වුගණ්. ලර ධියහජකහදීන් විසින් සථහිළත 

යපු ඒ යහජක ගවඹ ම්පූර්ණගඹන් විනහල ය දළම්භහ. ඒ 

තත්ත්ඹ නළත ආති යන්න තභින ගප් නහඹුරභහ දවවත් න 

අණ්ඩුක්රතභ කසථහ ංගලෝධනඹ ගනළල්රහ යහජක ගවගආ 

සහීකනත්ඹ ආති ගශව. නළත යේ භභ භතේ යන්න ඕනෆ, 

ඒ ගශව ලේත් ජහති ඳේ යජඹින කිඹන ල.  

යහජක ගවගආ භිභහනඹ නින්දහවත ගර ගම් යජඹ ණි 

දභහ තිගඵනහ. ලළනි සථහ කීඳඹේ ඳ  වන්න රළුදණහ. 

ලළනි සිද්ීකන් ප්රණිත්ති ඳත්රාරත් වන් තිුදණහ. ඳසු ිණඹ 

දිනර සිදු ව ලළනි සිදුවීම් කීඳඹේ ඳභණේ  භභ ගම් සථහග දී 

භතේ යනහ. ඉගආ ගඳගර්දහ වරහත ගඳොලීසිගඹන් 

ගයන්ුරරුකු රැගන ඹද්දී ගද්ලඳහරනඥපඹකු ඳළමිණ ඒ 

ගයන්ුරරු ඵගරන් යගන ිණඹහ. ගභන්න ගම්ින ද 

තත්ත්ඹ. ළර සගආ භිද්ධි නිරධහරිඹකු ස ඵළන්දහ. ඒ 

ගශව ආභතියගඹේ. භභ නම් ම් කිඹන්න ඹන්ගන් නළවළ. 

අණ්ඩු ඳහර්ලසගආ ගගනේ ගුරුරිඹේ සිසුන් ඈදිරිිළ  දණ 

ළසවහ. ගම්හ තභින ද යහජක ගවගආ සිද්ධ න ගද්ල්. න 

ජීවී නිරධහරින්  ඳවය දීම් වුණහ. ගම් හගේ ගද්ල් ගශයේ 

නළති කිඹන්න පුළුන්. 

 
රු ඩේලි .ඩී.ගජ්. ගගනවියත්න භවතහ (යහජක ඳරිඳහරන 
වහ සගද්ල  ුතුර භහතකුරභහ)  
(ஶண்தைஷகு டபஷள்த்.டி.தஜ. தெதனலஷத்ன - தபஶது நஷருலஶக, 

உள்நஶட்டலுலல்கள் அமச்ெர்) 

(The Hon. W.D.J. Senewiratne - Minister of Public 

Administration and Home Affairs)  

ගෝභඳහර භයපු ල ළනත් කිඹන්න. 

 
රු ගජෝන් භයුරං භවතහ 
(ஶண்தைஷகு தஜஶன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
ගෝභඳහර භයපු ල ළනත් භභ කිඹන්නම්. තමුන්නහන්ගවත් 

ඒ  වවුල් වුණහ ගන්. භතේ ශ ුතුර ත ප්රණලසන කිහිඳඹේ 

තිගඵනහ. යජඹ ුර ුර 36 ගව ගවවිහන්  ර්ථ හධ 

යමුදල් ගහ නළවළ. රංහ ුර ංභගආ බහඳති ධම්මි 

ජඹර්ධන භවත්භඹහ ලගවභ ප්රණහල යරහ තිගඵනහ. ඒ හගේභ 

රුිළඹල් 40,000ේ තිූ  ග්රාවහය යේණගආ ප්රණසූති දීභනහ 

රුිළඹල් 3,000 දේහ ඳරහ තිගඵනහ. ගම් තභින තත්ත්ඹ. ද 

ගරහ තිගඵන්ගන් ඒින. ද යහජක ගවඹහ ඵගරන් ලිඳ  

ළටිරහ. ප්රණතිඳහදන ී භහ කිරීගභන් ජන ජීවිතගආ යහජහරි ඩහශ 

ගරහ. ගම් ගතොයුරරුර ඒ නිළයදි ණන් වන් ගරහ 

තිගඵනහ. ප්රණිත්ති ඳත්රාර ද වන් ගරහ තිගඵන්ගන් 

ගභොනහද?  "යහජක අඹතන ුරනකින් ගවඹන්  ණිලිඹන ුරන 

ගඳොල්රේ". ගභන්න යජගඹන් තිේඵ හර්තහ! "ඹම ගුරුරුන්  

ගභය ඊත් දීභනහ හිමි ග ". ගම් ඔේගෝභ ගම් වුරුද්ගද් 

සිද්ධ ගච්ච ගද්ල්. "රළණිඹ ුතුර ළටුප් වහ දීභනහ ගනොදුන්නළින 

ිෂි නිසඳහදන වහය ංභඹ ද විගයෝධතහ ඈදිරිඳත් යින".  

"අචහර්ඹ හිඟඹ  ගවවුර විලසවිදකහරඹ අර්ණීඹ සථහනඹේ 

ගනොවීභින". ඒහ ප්රණිත්ති ඳත්රාර ද වන් ගරහ තිගඵනහ. 

ඈතින් ගොගවොභද ිළ ගම් යග්ම දරුන්  ගවො ධකහඳනඹේ 

රඵහ ගදන්ගන්? ඊඳහධිඹේ රඵහ ගදන්න ක්රතභඹේ තිගඵනහද? 

අචහර්ඹරුන්ගේ විලහර හිඟඹේ තිගඵනහ. ගම් ගතොයුරරුර 

වන් ය තිගඵන වළටිඹ  විලසවිදකහරර ආති ලහසත්රීයඹ 

සහීකනත්ඹ ගනොභළතිභ වහ ගද්ලඳහරන ආඟිලි ළී ම් ළනි 

රුු නිහත් විලසවිදකහරර  අචහර්ඹරුන් ඵහ ළනීභ 

ළ ලුේ වී තිගේ. ගම්හ ගද්ලඳහරනඥපඹන් නිහ  ඈදිරිඳත් යන 

ප්රණලසන. නිත් තින් කිඹනහ, ද විලසවිදකහර අර්ණීඹ 

තත්ත්ඹ  ඳත් ය ඔවුන් ඵහ න්න  ඵළරි ගවවුර ඔවුන්  

රඵහ ගදන ළටුප් ප්රණභහණගආ ඩු ඳහඩුේ නිහ කිඹරහ. 

රු නිගඹෝජක ථහනහඹුරභනි, ඒ හගේභ තත් ප්රණලසනඹේ 

තිගඵනහ. විශ්රනහමිිනන්ගේ ළටුප් විභතහ වින්ගන් නළවළ 

කිඹරහ කිඹනහ. විශ්රනහභ ළටුප් ධකේ ජනයහල් පුටු හිස. ඳත් 

යරහ නළවළ. ඒ ආත්තද නළත්තද කිඹරහ භභ දන්ගන් නළවළ. 

ගජෝන් ගගනවියත්න ආභතිුරභහ දන්නහ ආති ගන්? 

 
රු ඩේලි .ඩී.ගජ්. ගගනවියත්න භවතහ 
(ஶண்தைஷகு  டபஷள்த்.டி.தஜ. தெதனலஷத்ன) 

(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 

ිළ ඒ තනුරය  ගගනේ ඳත් යරහින තිගඵන්ගන්. 

 
රු ගජෝන් භයුරං භවතහ 
(ஶண்தைஷகு தஜஶன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
දහද? 

 
රු ඩේලි .ඩී.ගජ්. ගගනවියත්න භවතහ 
(ஶண்தைஷகு  டபஷள்த்.டி.தஜ. தெதனலஷத்ன) 

(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 

ිණඹ තිගආ. 

 
රු ගජෝන් භයුරං භවතහ 
(ஶண்தைஷகு தஜஶன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
ිණඹ තිගආ ද? ලගවභ නම් ගවොින. විශ්රනහභ ළටුප් විභතහ 

ගවෝසි යනහ ද? භ  ගම් සිඹලුභ ගද්ල් ගම් සථහග  

කිඹන්න ලකතහේ නළවළ. ගප් රු යංජිත් භද්දුභ ඵණ්ඩහය 

භළතිුරභහ දළන් ගම් රු බහග  ඈන්නහ. ලුරභහ භ  ඩහ තත් 

ගවො  ගම් ළන ථහ යින.  

හන ලගඹන් කිඹන්න ඕනෆ, යහජක ගවඹහ  ගම් සිද්ධ 

ගරහ තිගඵන විනහලඹ , යහජක ගවඹහගේ ගොඳු නහයටිඹ 

ඩහ දභහ ජීත් වීභ  රිරන ළටුඳේ ගනොදී දු  ඳත් ය ආති 

අණ්ඩු  ඳහඩභේ ඊන්න්න නම් යහජක ගවඹන්  තිගඵන 

ගවොභ ළග්  තභින ගව  නිද්දහ තළඳළල් ඡන්දඹ ගදන ගො  ගම් 

අණ්ඩු  ඡන්දඹ ගනොදී සිටීභ. ිළ ඔවුන්ගන් ඈල්ලීභේ 

යනහ,  ගම් අණ්ඩු  ඡන්දඹ ගදන්න ලඳහ කිඹරහ. 

ලේත් ජහති ඳේඹ  ඡන්දඹ ඳහවිච්ික  ගශොත් ගම් ඩු ඳහඩු 

සිඹල්ර ම්පූර්ණ ය භිභහනත් යහජක ගවඹේ, සහීකන  

835 836 



ඳහර්ලිගම්න්ුර 

යහජක ගවඹේ  නළත සථහිළත  යනහඹ කිඹන ගඳොගයොන්දු 

ගම් රු බහග  ිළ ඈදිරිඳත් යනහ. ගභඳභණ ල් යහජක 

 ගවඹහ රැළ්මටුහ ආති. ඔවුන් මුශහ වුණහ. වළභ දහභ "ගදනහ 

ගදනහ" කි හ  වම්ඵ වුු ගදඹේ නළවළ. ඩු තයමින් 

තමුන්නහන්ගවරහ ගව ත්  ගම් ඳඩි ළඩි කිරීභ ගශව නළත්නම් 

යහජක  ගවඹහ ඵරහගඳො ගයොත්ුර න ළටුප් ළඩි වීභ රඵහ න්න 

ඵළරි ගනහ කිඹමින් භභ නිවඬ ගනහ. සුරතිින. 

 
නිගඹෝජක ථහනහඹුරභහ 
(பஷெஷச் ெபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ගඹෝජනහ සථිය කිරීභ රු අර්.ලම්. යංජිත් භද්දුභ ඵණ්ඩහය 

භවතහ.  

 
[.බහ. 2.16] 

 
රු අර්.ලම්. යංජිත් භද්දුභ ඵණ්ඩහය භවතහ 
(ஶண்தைஷகு ஆர்.ம். ஞ்ஜஷத்  த்து பண்டஶ) 

(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
රු නිගඹෝජක ථහනහඹුරභනි, විඳේ ගආ ප්රණධහන 

ංවිධහඹ රු ගජෝන් භයුරං භළතිුරභහ යජගආ ගවඹන්ගේ 

විඹදභ  රිරන ළටුඳේ රඵහ ගදන්න, යජගආ ගවඹන්ගේ 

ළටුඳ රුිළඹල් 10,000කින් ළඩි යන්න කිඹහ ගනහ ගඹෝජනහ 

භහ සථීය යනහ.  

 

යජගආ ගවඹහ  තභන්ගේ ගෞයඹ අයේහ ය ගන, 

තභන්ගේ දරු ඳළ වුන් ඵරහගන ගවො ජීවිතඹේ ත යන්න 

පුළුන් ද? මී  වුරුදු ණන  ඈසගල්රහ ගම් යග්ම වළගභෝභ 

ඈල්ලුග  යජගආ ගවඹ  ඹන්න. නමුත් ද ගම් යග්ම සිටින 

දුප්ඳත්භ, ජීත් ගන්න භහරුභ ගො  වළටිඹ  යජගආ 

ගවඹහ ඳත් ය තිගඵනහ.  

ත්භන් යජගආ ජනහධිඳතිුරභහ, ආභතිරු ද ඔේගොභ 

කිඹන්ගන්, "ිළ යජගආ ගවඹ කහප්ත ය තිගඵනහ. යජගආ 

ගවඹ  දවවතය රේඹේ ඵහගන ති ගඵනහ" කිඹහින. ඒ 

ම්ඵන්ධ හිතන වි   ඳ  ල්ඳනහ යන්න ගනහ, භහින්ද 

ිකන්තනඹ ගනල්රහ, ලේත් ජහති ඳේ අණ්ඩු ඳයහජඹ ය  

තමුන්නහ න්ගවරහ නළත යේ 2004 ගම් යග්ම ඳහරන ඵරඹ  බහය 

ත්තහ  ඳසු යජගආ ගවඹහ  ජීන භ්ම භේ තිුදණහ ද කිඹහ. 

ද යජගආ ගවගඹේ, යජගආ ම්රු ගවගඹේ රඵන 

ඊඳරිභ ළටුඳ රුිළඹල් 20,000ින. ඒ විතයේ ගනොගින. 

ශභනහහය ගවගආ, ලිිළහය ගවගආ යජගආ ගවගඹේ 

රඵන්ගන් රුිළඹල් 24,000 25,000 ළටුඳේ.  

2006 ඈරහ යජගආ ගවඹන්  දීභනහ රින් ය ළඩි ගරහ 

තිගඵනහ. යජගආ ගවඹන්ගේ ළටුප් න්තිභ  ළඩි ගරහ 

තිගඵන්ගන් 2006 දීින. 2006න් ඳසගව වුරුදු 7ේ යජගආ 

ගවඹහගේ මලි ළටුඳ ලත ඳවකින්ත් ළඩි යරහ නළවළ. ගම් 

වුරුදු ණන භ -වුරුදු 7 භ- ළඩි ගරහ තිගඵන්ගන් රුිළඹල් 
6,600ින. ිළ දළන් ඵරමු ජන ගල්න ව ංකහ ගල්න  

ගදඳහර්තගම්න්ුරග  දත්ත නු ඳවුර භ විඹදභ කීඹද කිඹරහ. 

ඳ ගනො, ජන ගල්න ව ංකහ ගල්න ගදඳහර්තගම්න්ුර 

කිඹන්ගන්, 2005 න ගො  වතය ගදනකු ඈන්න ඳවුර මලි 

 ුතුරර  ලක භ විඹදභ රුිළඹල් 19,151ේ ඵින. 2012, 

2013 න ගො  ලඹ රුිළඹල් 44,000ේ ඳභණ න ල් ළඩි 

ගරහ තිගඵනහ කිඹරහ. [ඵහධහ කිරීභේ] ගඳෝ ඩේ ඈන්න. 

වන්න ගඳෝ ඩේ. වතය ගදගනකු ඈන්නහ ඳවුර විඹදභ 

රුිළඹල් 25,000කින් ළඩි ගරහ තිගඵනහ. නමුත් යජගආ 

ගවඹහගේ ඳඩිඹ ළඩි ගරහ තිගඵන්ගන් රුිළඹල් 6,600කින්. 

ඳ වන්ගන්, ගොගවොභද ගම් යජගආ ගවඹහ ජීත් න්ගන් 

කිඹරහින. යජගආ ගවඹහ ජීත් න්ගන් ගභගවභින. ඔහු භහගආ 

ඳඩිඹ 25 ළනි දහ ත්තහභ ණඹ ගනහ. අඳසු ග්  , ඵස 

ල , ඳහල් ඵස යථඹ , ගඵගවත් ලහරහ  අදී සිඹල්ර  ණඹ 

ගනහ. වළඵළින යජගආ ගවඹහ -ලිිළහය ගවගආ, 

ශභනහයණ ගවගආ- රුිළඹල් 22,000ේ න්න ගො  ඔහු  
ත  රළගඵන්ගන් රුිළඹල් 14,000ේ නළතිනම් රුිළඹල් 15,000ේ. 

ගභන්න තිගඵනහ, භගේ ශඟ, ලළනි ුරන්ගදනකුගේ payslips. 

ශභනහයණ ගවගආ ගවඹකුගේ මලි ළටුඳ රුිළඹල් 

15,295ින. ඉ  භතය, දීභනහ ව ජීන විඹදම් දීභනහ න 

රුිළඹල් 6,600 ආුරළු ඔේගෝභ ලේහසු ගන ගො  රුිළඹල් 

24,000ින. ඔහු ගන්න ඕනෆ, ළන්දඹු වහ නත්දරු විශ්රනහභ ළටුප් 

යමුදර  රුිළඹල් 917ේ; යේණඹ  රුිළඹල් 125ේ; ඊත් 

ත්තිහයම් වහ රුිළඹල් 500ේ; අඳදහ ණඹ වහ රුිළඹල් 

2,795ේ; ගද්ඳශ ණඹ වහ රුිළඹල් 6,285ේ. ගම් යජගආ 

ගවඹහගේ රුිළඹල් 24,000න් රුිළඹල් 10,661ේ ඩු ගනහ. 

ඈතිරි න්ගන් රුිළඹල් දවවතයදවස ණනින. ගම් ුරන්ගදනහගේභ 

ළටුප් තත්ත්ඹ ලගවභින. රු නිගඹෝජක ථහනහඹුරභනි, භහ 

වන්ගන්, රුිළඹල් 14,000ේ යගන ගම් යජගආ ගවඹහ 

ගොගවොභද ජීත් න්ගන් කිඹරහින.  

2005 ඈරහ ඳළළති තමුන්නහන්ගවරහගේ අණ්ඩු ඹ  ගත්, 
තමුන්නහන්ගවරහගේභ ංකහ ගල්න නු විඹදභ 
ගදගුණඹ ත් ඩහ ළඩි ගරහ තිගඵනහ. ඳවුගල් භ විඹදභ 
රුිළඹල් 40,000ත් ඳන්නරහ තිගඵනහ. රුිළඹල් 6,600කිනුින ඳඩිඹ 
ළඩි ගරහ තිගඵන්ගන්. ඒ නිහ තභින ිළ ගම් ළන වන්ගන්. 
ගම්, තමුන්නහන්ගවරහගේභ ංකහ ගල්නින. [ඵහධහ කිරීභේ]
ගඳෝ ඩේ ව න්න.  ිළ කිඹනහ, ඈතිවහගආ ඈරහ ත්තහභ 
ගම් යග්ම ළඩිගඹන්භ යත්තයන් ඵඩු ඊස ය තිගඵන්ගන් 

තමුන්නහන්ගවරහගේ අණ්ඩු ඹ ගත් ඳසු ිණඹ වුරුද්ගද් කිඹරහ. 
අදහඹභින විඹදභින ිළඹහ න්න ඵළරි න ගො  යජගආ ගවඹහ 
ගභොනහද යන්ගන්? ිණහින් යත්තයන් ඵඩු ටි ඊස තඵනහ. 
ද ඒ තත්ත්ඹ  යජගආ ගවඹහ ඳත් ගරහ තිගඵනහ. භහ 
තමුන්නහන්ගවරහ  කිඹන්ගන්, යජගආ ගවඹහගේ අර්ථිඹ ඒ 
විධිඹ  ඩහ ළග න ගො  ගනේ ඳළත්ගතන් විදුලි ණිර 
ගදගුණඹේ ගරහ; ුරය ණිර ගදගුණඹේ ගරහ. 2005 ඈන් ද 
න ගො  ඵඩු මිර වතය ගුණඹකින් ළඩි ගරහ තිගඵනහ. 2004 
වුරුද්ගද් ගම් යග්ම ෆස  ළංකිඹේ රුිළඹල් 620ින. රු නිගඹෝජක 

ථහනහඹුරභනි, ද රුිළඹල් 2,500ින. වරිඹ භ වතය ගුණඹකින් 
ළඩි ගරහ. ඒ විතයේ ගනොගින, ප්රණහවන හසුර ගදුරන් 
ගුණඹකින් ළඩි ගරහ තිගඵනහ. භභ තමුන්නහන්ගවරහ  ඵඩු 
රළිනසුර කිඹන්නම්. [ඵහධහ කිරීභේ] ගඳෝ ඩේ ඈන්න. ගභන්න 
තිගඵනහ. 2004 දී ිළටි කිගරෝ ලේ රුිළඹල් 27ින; ද රුිළඹල් 
100ින. 2004 දී ඳහන් ගඩිඹේ රුිළඹල් 14.50ින; ද රුිළඹල් 65ින. 
ඒ විතයේ ගනොගින. [ඵහධහ කිරීභේ] ගම් ගවො  ව න්න. 
2004 දී ළභන් ටින් ලේ රුිළඹල් 72ින; ද රුිළඹල් 240ින.  
[ඵහධහ කිරීභේ] තමුන්නහන්ගවරහ ගඩොරර් ල ළන ථහ 
යනහ. යජගආ ගවඹහ  ගඩොරර්ලින් ද ඳඩි වම්ඵ ගන්ගන්? 

ද ගඩොරර් ලේ රුිළඹල් 135ින. ගඩොරර් ල ළඩි ගන්න, ළඩි 
ගන්න විඹදභ ළඩි නහ.  

ද යජගආ ගවඹහගේ විඹදභ ළඩි ගරහ, අදහඹභ ඩු 
ගරහ. ඒ විතයේ ගනොගින, යජගආ ගවඹහ  තිුදු රුත්ඹ 
ද ම්පූර්ණගඹන්භ නළති ගරහ. තමුන්නහන්ගවරහ දවවත්න 
අණ්ඩුක්රතභ කසථහ ංගලෝධනඹ ිනන් යරහ දව න 
අණ්ඩුක්රතභ කසථහ ංගලෝධනඹ ගනළල්රහ ගෞයනීඹ වහ 
නිදවස යහජක ගවඹ ගද්ලඳහරන කහඳහයඹේ ඵ  ද ඳත් ය 
තිගඵනහ. ද යජගආ ගවඹහ ගද්ලඳහරනඥපඹහගේ 
තගොළුේ ගරහ ඈයින. යජගආ ගවඹහ  තමුන්නහන්ගවරහ 
භහින්ද ිකන්තන ඈදිරි දළේගභන්  ගඳොගයොන්දුේ දුන්නහ. ලහි 
10න ිළටුග  තිගඵනහ, " ජීන විඹදභ  රිරන ගව යජගආ 

ගවඹහගේ ඳඩි ළඩි යමි. යජගආ ගවිනන්ගේ ජීන 
ගප්ේහන්  රිරන ුතරින් ගභභ ගර් ළටුප් ළඩිවීභේ 
රඵහ ගදන්ගනමි." කිඹරහ. 

837 838 

[රු ගජෝන් භයුරං  භවතහ] 



2013 ළප්තළම්ඵර්  04 

2010 ඈදිරිඳත් යපු භහින්ද ිකන්තන ඈදිරි දළේගභන් 

ගඳොගයොන්දු වුණහ  ගම් වුරුදු ුරන භ යජගආ ගවඹහ  ළටුප් 

ළඩි ගශව රුිළඹල් 750ින. රින්ම ණිර විතයේ රුිළඹල් 750කින් 

ළඩි ගරහ තිගඵනහ. ගනේ ඵඩුර මිර ගදුරන් ගුණඹකින් 

ළඩි ගරහ තිගඵනහ.  

රඵන 9 ළනි දහ ව 10 ළනි දහ ඳළළත්ගන තළඳළල් 

ඡන්දගආදී  ගම් යග්ම යජගආ ගවඹහ තමුන්නහන්ගවරහ  ගවො 

ඊත්තයඹේ ගදින. වළඵළින භවය සථහන තිගඵනහ, නිදවගව 

ඡන්දඹ ඳහවිච්ික යන්න ඵළරි. SLTB ල ත්තහභ DS ඈසයවහ 

ඡන්දඹ ඳහවිච්ික යන්න ඕනෆ. භවය ගඳොලීසිර 

ග්රාහභහයේිනනුින, සිවිල් අයේිනනුින OIC ඈසයවහ ඡන්දඹ 

ඳහවිච්ික යන්න ඕනෆ. ිළ කිඹනහ, රුණහය ගභය ඡන්දගආදී 

නිදවගව ඡන්දඹ ඳහවිච්ික යන්න ඒ ඹ  සථහ රඵහ ගදන්න 

කිඹරහ.  

තමුන්නහන්ගවරහ ලදහ ගඳොගයොන්දු වුගණ් රුිළඹල් 2,500කින් 

ළටුප් ළඩි යනහ කිඹරහ. ලදහ ගඳොදු ගප්ේඹහ, යත් 

ගෂොන්ගවහ භවත්භඹහ යජගආ ගවඹන්  රුිළඹල් 10,000කින් 

ළටුප් ළඩි යනහ කිඹන ගො  තමුන්නහන්ගවරහ කි හ, 

"රුිළඹල් 10,000ේ ගදන්න විධිඹේ නළවළ, ිළ  රුිළඹල් 2,500ේ 

ගදනහ" කිඹරහ. වුරුදු ුරනේ ඳහු ගරහ ඈයින. දළන් වුරුදු 

වතය  කි්මටුින. තභ රුිළඹල් 2,500න් රුිළඹල් 750ේ විතයින 

රඵහ දී තිගඵන්ගන්.  

ඒ දසර යජගආ ගවඹහ  ගෞයඹේ තිුදණහ. භහ ඳසු ිණඹ 

තිගආ පුත් ඳත ලිිළඹේ කිගඹ හ. බ්රැළ් භන් වීයගෝන් කිඹන 

ප්රණවීණ, ගඵොගවොභ ගජකසස යජගආ නිරධහරිගඹකුින ඒ ලිඹහ 

තිගඵන්ගන්. ලුරභහ කිඹනහ, "භහ ජනහධිඳතිරු කීඳ ගදගනකු 

ශඟ ළඩ ශහ. භහ ළභළතිභ නහඹඹහ ඩ් ලි ගවනහනහඹ. 

වළඵළින භහ ඡන්දඹ දුන්ගන් රංහ භභහජ ඳේඹ " කිඹරහ. ලදහ 

යජගආ ගවඹහ  ඒ හගේ ිනතිඹේ, සහීකනත්ඹේ තිුදණහ 

ඡන්දඹ ගදන්න. දළන් ඵළරි ගරහත් OIC ගගනකු කි ගොත්, 

"භහ යූලන්ීඑ ල  ඡන්දඹ ගදන්ගන්" කිඹරහ, ඵළරි ගරහත් 

ප්රණහගද්ය ඹ ගල්ම් ගගනකු කි ගොත්, "භහ යූලන්ීඑ ල  ඡන්දඹ 

ගදන්ගන්" කිඹරහ ගව භ ඒ ඹ භහරු යනහ.  

 
නිගඹෝජක ථහනහඹුරභහ 
(பஷெஷச் ெபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

Order, please! ගම් සථහග දී රු ගජ්.අර්.ීඑ. 

සූරිඹප්ගඳරුභ භන්ත්රීයුරභහගේ නභ මරහනඹ  ගඹෝජනහ යන්න. 

 
රු ඩේලි .ඩී.ගජ්. ගගනවියත්න භවතහ  
(ஶண்தைஷகு டபஷள்த்.டி.தஜ. தெதனலஷத்ன) 

(The Hon. W.D.J. Senewiratne)  

රු නිගඹෝජක ථහනහඹුරභනි, "රු ගජ්.අර්.ීඑ. 

සූරිඹප්ගඳරුභ භවතහ දළන් මරහනඹ ත ුතුරඹ" ින භහ ගඹෝජනහ 

යනහ. 

 
ප්රණලසනඹ විභන රදින්, බහ ම්භත විඹ. 
லஷனஶ லஷடுக்கப்பட்டு  ற்ரக்தகஶள்ரப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
නුරරු නිගඹෝජක ථහනහඹුරභහ මරහනගඹන් ඈත් 

වුගඹන්, රු ගජ්.අර්.ීඑ. සූරිඹප්ගඳරුභ භවතහ මුරහනහරඪ විඹ. 
 அென் பஷமகு, பஷெஷச் ெபஶநஶகர் அலர்கள் அக்கஷஶெனத்ெஷனஷன்ர 

அகயதல, ஶண்தைஷகு தஜ.ஆர்.தே. சூஶஷப்தபரு அலர்கள்  ெமயம 

லகஷத்ெஶர்கள். 

Whereupon MR. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and THE 

HON. J.R.P. SOORIYAPPERUMA  took the Chair. 

රු අර්.ලම්. යංජිත් භද්දුභ ඵණ්ඩහය භවතහ 
(ஶண்தைஷகு ஆர்.ம். ஞ்ஜஷத்  த்து பண்டஶ) 

(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
ඒ විතයේ ගනොගින, තමුන්නහන්ගවරහ යජගආ ගවඹහගන් 

ඹ ය න්නහ ඵදු අදහඹභ රුිළඹල් ණිලිඹන 300 ඈරහ රුිළඹල් 

ණිලිඹන 950 දේහ ළඩි ය තිගඵනහ. ඒ කිඹන්ගන් ලදහ ගම් 

යග්ම ල පුද්රගඹේ රුිළඹල් 1,400ේ ඵදු ග හ නම්, ද 

රුිළඹල් 4,250ේ ඵදු ගනහ. ඒ කිඹන්ගන් යජගආ ගවඹහ ත් 

ගම් ක්රත ඵද්ද ලනහ කිඹන ලින. ිළටි කිගරෝගන්, ී නි 

කිගරෝගන්, ෆස  ළංකිගඹන්, ගතල් ලී යගඹන් ගම් ඵද්ද ඹ 

ගනහ. ලගවභ නම් ද ය ජගආ ගවඹහ න්තිභ යණ 

තත්ත්ඹ  ඳත් ගරහ තිගඵනහ.  

තමුන්නහන්ගවරහ කිඹනහ, "ිළ යජගආ ගවඹ ගෞයනීඹ 

ගවඹේ ඵ  ඳත් ය තිගඵනහ"ඹ කිඹරහ. තමුන්නහන්ගවරහ 

කි හ, "යජගආ ගවඹ  14,00,000ේ ඵහ ත්තහ" කිඹරහ. 

නමුත් ද ගන ගො  යජගආ ගවගආ වළභ තළනභ පුයප්ඳහඩු. 

ද යජගආ ගවඹ ගද්ලඳහරනඹ  ඊත්තය ගදන තළනේ ගරහ. ද 

ගවදිඹකු  භහරුවීභේ න්න විධිඹේ නළවළ. ගයෝවර  ිණඹහභ 

කිඹනහ, "ඳ  ගවදිගඹෝ 5,000ේ ඩුින" කිඹරහ. ගභගවභද, 

යජගආ ගවඹ පුයන්ගන්? ඳරිඳහරන ගවගආ විතයේ 407ේ 

ඩුින. ශභනහයණ වහයරු 4,224ේ ඩුින. ග්රාහභ 

නිරධහරිරු 4,000ේ ඩුින. නමුත් ප්රණහගද්ය ඹ ගල්ම් 

හර්ඹහරඹ  ිණඹහභ ළඩ නළති 150ේ, 200ේ ඈන්නහ. ඒ ඹ  

ගම්, පුටු නළවළ. ඈසය යජගආ ගවගඹේ අහභ ගම්ඹේ 

පුටුේ ගදනහ. ද තමුන්නහන්ගවරහ යජගආ ගවඹ ගොච්චය 

ඵහල්දු ය තිගඵනහද කි ගොත්, ප්රණගද්ය ඹ ගල්ම් හර්ඹහරඹ  

ිණගඹොත් භවය ගරහ  වත්   ගදනකු  ළඩ යන්න 

තිගඵන්ගන් ල ගම්ඹින,  පුටුින. හඩි ගන්න තළනේ නළවළ. 

හර්ඹහරඹ  ිණහිල්රහ හුඟේ ඹ යන්ගන් රැසවීම් ලහරහ  ගරහ 

ථහ යමින් ඈන්න ලින. ගම් තභින ද යජගආ ගවඹ  සිදු 

ගරහ  තිගඵන්ගන්.  

යජගආ ගවඹ ගම් විධිඹ  ගද්ලඳහරන කහඳහයඹේ විධිඹ  ඳත් 

ගශව ආින? ිළ කිඹනහ, ල ඳළත්තකින් අර්ථි ලගඹන් 

යජගආ ගවඹහ ගෞයඹ  ඳත් යද්දී, යජගආ ගවගආ 

තිගඵන සහීකනත්ඹ, රුත්ඹ තමුන්නහන්ගවරහ විනහල ය 

තිගඵනහ කිඹරහ. ඒ නිහ ිළ යජගඹන් ඈල්රනහ, රුණහය 

යජගආ ගවඹහගේ ළටුඳ ඩුභ තයමින් රුිළඹල් 10,000කින්ත් 

ළඩි යන්න කිඹරහ. ඒ නිහ තභින ද ල්රස ගවෝ දණ 

ගචෝදනහ විභර්ලන ගොමින් බහ  යජගආ ගවඹන් ළන 

ළඩිගඹන් ඳළමි සලි ලන්ගන්. ද  යජගආ ගවගඹෝ වතය 

ගදගනේ ල්රස න්නහ කිඹරහ  කිඹනහ. ඒ ළඩිගඹන්භ 

තිගඵන්ගන් ගඳොලීසිගආ. ගඳොලීසිගආ යහශවහමි ගගනකුගේ මලි 

ළටුඳ රුිළඹල් දවවතයදවස ණනේ. ඔේගොභ ලුර ගරහ, 

ඩු වීම් යරහ ලන ගො  රුිළඹල් දව ඳවගශොසදවේ තභින 

ඳඩිඹ න්ගන්. ඒ ජීත් ගන්න භදි. ලතගො  යජගආ 

ගවඹහ නිම්භ ගඹොමු ගනහ, ගන ගභොේ වරි යන්න. 

යජගආ ගවඹ ළඩි දිුතු ශහ  ළඩේ නළවළ. ඔළු ණන ළඩි 

ශහ  ළඩේ නළවළ, යජගආ ගවගආ රුත්ඹ අයේහ 

යන්ගන් නළත්නම්. 

ඒ විතයේ ගනොගින, ද තමුන්නහන්ගවරහ න්න ඵදු 

මුදල්ලින් යන්ගන් ගභොනහද? තමුන්නහන්ගවරහ න්න ඵදු 

මුදල්ලින් යන්ගන් යජගආ ගවඹහගේ ඳඩි ළඩි යනහ 

ගනු , යජගආ ගවඹහගේ ජීන භ්ම භ ඊස යනහ 

ගනු  ආභතිරු 100ේ විතය නඩත්ුර යන ලින. භවය 

ගරහ  ල ගදඳහර්තගම්න්ුර  ල ආභතියගඹේ ඈන්නහ. 

ල corporation ල  ල ආභතියගඹේ ඳත් යරහ ඒ ඹ 

නඩත්ුර යන්න ගම් ල්ලි විඹදම් යනහ.  

839 840 



ඳහර්ලිගම්න්ුර 

තමුන්නහන්ගවරහ ද ශ්රීග රංහ ගුන් ගවඹ නඩත්ුර යන්න 

විතයේ වුරුද්ද  රුිළඹල් ණිලිඹන 20ේ  විඹදම් යනහ. ඒ 

තිගඵද්දී- ලදහ  ඳහඩු රඵද්දී- මිහින් රංහ ගුන් ගවඹ ත් තත් 

රුිළඹල් මිලිඹන වතයේ ඳවේ ගදනහ. තමුන්නහන්ගවරහගේ 

තිගඵන හර්ඹේභතහ නිහ ගම් යග්ම ඹ යන ඵදු 

මුදල්ලින් රංහ විදුලිඵර භණ්ඩරඹ නඩත්ුර යන්න රුිළඹල් 

මිලිඹන 61ේ ඹනහ. ගභගවභ තභින යග්ම මුදල් හඵහසිනිඹහ 

යන්ගන්; යජගආ ගවඹ විනහල යන්ගන්.  

ඒ විතයේ ගනොගින,  ත ටිේ ල් ඹන ගො   යජගආ 

ගවඹ වමුදහයණඹ  රේ ගනහ. ලන්න ලන්නභ වමුදහ 

නිරධහරින් යජගආ ගවගආ ගල්ම්රු ගන ල ළඩි ගනහ. 

ඉගආ ගඳගර්දහත් ඳත් වුණහ. ලුරභහ ගප් මිත්රාගඹේ. ඒ නිහ යජගආ 

ගවගආ සිවිල් ගවහ නිරධහරින්  ලහි රුත්ඹ දීරහ ඒ ඹ  ඒ 

යන්න ගදන්න කිඹරහින භභ ඈල්රන්ගන්.  

ද නහරි ංර්ධන ධිහරිඹ ම්පූර්ණගඹන්භ  ුතුර 

යන්ගන් වමුදහ නිරධහරින්ගේ ීකේණඹ ඹ ගත්ින. 

ඳ වනහ,  "යජගආ ගවඹ ටිගන් ටි වමුදහයණඹ 

යන්ගන් ගභගවභද?" කිඹරහ. ඒ හගේභ ඳ දළේහ, ඒ හරගආ 

ඳහල්ර  විදුවල්ඳතිරු ඳත් යන අහයඹ. ඳත් ළභළතිින, 

ගඵොගවොභ විනඹරු, ගඵොගවොභ ගිතන් ළඩ යන 

විදුවල්ඳතියගඹේ ඳහර  ඳත් යන්න. සග ච්ඡහ ගවඹ  

ිණහිල්රහ, සග ච්ඡහ ගවගඹන් ගදළනි ලුතිනන් තනුරය  ඳත් 

ගරහ, ඈන් ඳසු ගම්ජර් ර්නල් තනුරය  ඳත් වීගම් සථහ 

ඈසය ගුරුරුන්  තිුදණහ. භ  භතින, ඳ ඈසගෝගල් ඹද්දී 

ලගවභ තිුදණහ. ඵළසිල් යහජඳේ භළතිුරභහත් ඒ ළන දන්නහ 

ආති. ඒ හරගආ ර්නල් යහජඳේ  ගප් රුත්ඹේ තිුදණහ. 

නමුත් දළන් ගම් විදුවල්ඳතිරුන්  වුරුදු 50ේ, 55ේ වුණහ  

ඳසගව ඔවුන් බ්රිුගේඩිඹර්රහ, ර්නල්රහ යරහ  ඒ රුත්ඹ 

න්න ඵළවළ. ලතගො  නිම්භ නිම් විහිළුහයගඹෝ හගින. 

රුණහය ගම් විහිළු නත්න්න. ගම්ගන් ගන්ගන් ගුරු 

ගවඹ, විදුවල්ඳති ගවඹ නිම් විහිළු  රේ වීභින. ඳ  ඈල්රහ 

සිටිනහ, රුණහය ගම් හගේ ගද්ල් නත්න්න කිඹරහ.  

ඒ විතයේ ගනොගින. ගම් න වි  ගම් යග්ම වළභ ේගවත්රාඹභ 

සිටින යජගආ ගවිනන් ගඵොගවොභ යණබහඹ  ඳත් ගරහ 

තිගඵනහ. යජගආ ගවඹහ තභන්ගේ ිනතිහසිම් ගනුගන් 

ඳහය  ඵහින තත්ත්ඹ  ඳත් ගරහින තිගඵන්ගන්. ගම් යග්ම 

ඈන්න ඊත්භ ිළරි තභින විලසවිදකහර අචහර්ඹරු. ගම් යග්ම 

ධකහඳනඹ ඈදිරිඹ  ගන ඹන්න ඈන්න ගුරුරු තභන්ගේ ළටුඳ 

භදි කිඹරහ ඳහය  ඵළවළරහ ඊද්ගකෝණඹ යන හනුේ තභින 

ආවිල්රහ තිගඵන්ගන්.  

ගම් යග්ම ධකහඳනඹ ශඟ  ළදත්භ ගද් තභින ගෞකඹ.  

දීභනහ භදි, ළටුප් භදි, තභන්  ගදන ඳවසුම් භදි කිඹරහ 

වදකරු ඳහය  ඵළවළරහ ඊද්ගකෝණඹ යන ග රහේ තභින 

ආවිල්රහ තිගඵන්ගන්. ගම් යග්ම ගෞක ගවගආ ගඹදී සිටින 

ගවදි ගඹෝ, තහේ ස නිරධහරින් ලිතඹ  ඵළවළරහ ඊද්ගකෝණඹ 

යන ග රහකුින ආවිල්රහ තිගඵන්ගන්. තමුන්නහන්ගවරහ ගම් 

යග්ම ගුරුරුන්  කි හ, "ඔවුන්ගේ ළටුප් විභතහ ිනන් 

යනහ"ඹ කිඹරහ. ඹ ළඹ ගදකින් කි හ, "ගුරුරුන්ගේ 

ළටුප් විභතහ ඈත් යන්න මිලිඹන ුරන්දහව, වහයදහව 

මුදල් ගන් ශහ"ඹ කිඹරහ. තමුන්නහන්ගවරහ වුරුදු ණනහේ 

තිසගව ගඳොගයොන්දු දීරහත් තමුන්නහන්ගවරහ  තභ  

ගුරුරුන්ගේ ළටුප් විභතහ ඈත් යන්න ඵළරි වුණහ. ඳ 

ඈල්රනහ, "ගම් යග්ම ගුරුයඹහ, යජගආ ගවඹහ ගම් විධිඹ  

දිිණන් දි භ විහිළු  රේ යන්න ලඳහඹ, ය්ම න්න ලඳහ "ඹ 

කිඹරහ. ඒ හගේභ ගුරු ගවඹ ගොච්චය ගෞයඹ  ඳත් ගරහද 

කිඹරහ කි ගොත්, ද ඳශහත් බහ භන්ත්රීයයගඹකු ඳහර  

ිණහිල්රහ ගුරුරිඹ දණ සන්න  ුතුර ය තිගඵනහ.  ඒ 

තත්ත්ඹ  ගම් යජගආ ගවඹ ිළරිහිරහ තිගඵනහ. ඳ කිඹනහ, 

ගම්  ගදන්න පුළුන් ඊඳරිභ දඬුභ ගදන්න කිඹරහ.  

ඒ විතයේ ගනොගින. ද දවවත්න අණ්ඩුක්රතභ කසථහ 

ංගලෝධනඹ ිනන් යරහ දව න අණ්ඩුක්රතභ කසථහ 

ංගලෝධනඹ ගනහපු නිහ යජගආ ගවඹ, ගඳොලීසිඹ සිඹල්ර 

සහීකනත්ගඹන් ඵළවළය  ිණහිල්රහ තිගඵනහ. ඒ ගොල්රන්ගේ 

ඊස වීම් රඵහ න්න, ඒ ගොල්රන්ගේ භහරු වීම් රඵහ න්න, 

ගනොගඹේ ගනොගඹේ ගද්ල් රඵහ න්න ගද්ලඳහරනඥපඹහගේ 

ඳසගන් ඹන තත්ත්ඹ  ද යජගආ ගවඹහ ඳත් ගරහ 

තිගඵනහ. ඳ ය  ඳහරනඹ ශත්, තමුන්නහන්ගවරහ ය  ඳහරනඹ 

ශත් දසින් ද ළරැද්ද ළඩි ය න්ගන් නළති ඒ ළරැද්ද 

වදහ න්න ඕනෆ. යජගආ ගවගආ සහීකනත්ඹ ආති යන්න 

රුණහය දවවත්න අණ්ඩුක්රතභ කසථහ ංගලෝධනඹ නළත 

ගගනන්න  ුතුර යන්න කිඹරහ ඳ යජගඹන් ඈල්රහ 

සිටිනහ. යජගආ ගවඹහත්, ගම් යග්ම ජනතහත් වමුදහ  

ගඹොදරහ ඊණ්ඩගඹන් ඳහරනඹ යන්නත් ඵළවළ, ගද්ලඳහරනගඹන් 

ඳහරනඹ යන්නත් ඵළවළ. ගද්ලඳහරනඥපඹහගේ හර්ඹඹ න්න 

ඕනෆ, ය   ලක ප්රණතිඳත්තිඹ ස කිරීභින; ය   වුභනහ 

අර්ථිඹ ස කිරීභින. ඒ ක්රිටඹහත්භ කිරීගම් සහීකනත්ඹ 

යජගආ ගවිනන්  රඵහ ගදන්න කිඹරහ භහ ඈල්රහ සිටිනහ.  

භහ න්ගතෝ නහ, ගිතන් ළඩ යන භවය යජගආ 

ගවඹන් සිටීභ ිළිතඵ. ගභොනයහර දිහඳතියගඹේ 

ඈන්නහ. ලුරභහ  ඹහඳනගඹන් අපු ද්රතවිඩ දිහඳතියගඹේ. 

හගේත් ගද්ල් වන්ගන් නළවළ. ලුරභහ  බහහත් ලච්චය 

ගත්ගයන්ගන් නළවළ. නමුත් ගඵොගවොභ ගවො  ළඩ යනහ. 

ගගනවියත්න ආභතිුරභනි, න්න ඒ හගේ යජගආ ගවගඹෝ 

තභින  ඈන්න ඕනෆ. නමුත් ඈවශ තනුරරු දයන භවය යජගආ 

ගවගඹෝ ඈන්නහ, ඔවුන් භවය ගරහ  ලේත් ජහති 

ඳේගආ -විඳේගආ- භන්ත්රීයයගඹේ කිඹරහ ඳ ණන් 

න්ගන් නළවළ; ිළ කිඹන ගදඹේ වන්ගන් නළවළ. ආින යජගආ 

ගවඹ ගම් තත්ත්ඹ  ඳත් වුගණ්? භවය ගරහ  බඹින, ඳත් 

ලේ ථහ යන්න. ඒ තත්ත්ඹ  ද යජගආ භවය ඳරිඳහරන 

නිරධහරින් ඳත් ගරහ තිගඵනහ. භ  භතින, භගේ ගඵොගවොභ 

ඳළරැ ස මිත්රාගඹේ දිහඳතියගඹේ -දිස්රිKේ ගල්ම්යගඹේ-  

ගරහ හිටිඹහ.  

ඳසු ිණඹ හනුග  ලුරභහ භභත් ලේ ථහ යන්න බඹ 

වුණහ. "ගන් භන්ත්රීයුරභහ, ගඳෞද්ලි ථහ යන්න" කිඹන 

තත්ත්ඹ  ළටුණහ. යජගආ ගවඹ ගම් තත්ත්ඹ  ඳත් කිරීගභන් 

ගන්ගන් දසින් ද, දසින් ද ගම් ය  ඳරිවහනිඹ  ඳත් වීභ 

විතයින.  

භහ ල හයණඹේ කිඹන්නම්. ඳසු ිණඹ දසර යග්ම භවත් 

අ න්ගදෝරනඹේ ආති වුණහ, කිරි ිළටිර තිගඵන වි හය 

ම්ඵන්ධගඹන්, කිරි ිළටිර තිගඵන නුසුදුසුම් ම්ඵන්ධගඹන්. 

භහ හිතන වළටිඹ  ඳත් තය ආුරළු භහධකර ගම් ම්ඵන්ධගඹන් 

ඳශ වුණහ. නමුත් ඳසු ිණඹ හනුග  ගගශ ගඳොගශන් ිනන් 

යන්න පුළුන්භ රළබී තිගඵන්ගන් කිරි ිළටි ඳළ්ම වඹසිඹ 

ණනේ විතයින. ිළ දන්නහ, චීනගආ කිරි ිළටිර වි තිබීභ නිහ 

ගදගදනකු ලල්ලුම් ව  ඹළ  ඵ. ඳසු ිණඹ භහඹ විතය 

හරඹේ ුරශ කිරි ිළටි ම්ඵන්ධගඹන් යග්ම අන්ගදෝරනඹේ 

තිුදණහ. ගභොේද, ඒගේ ප්රණතිපරඹ? අණ්ඩු කිඹනහ, ගම්හගආ 

නුසුදුසු තත්ත්ඹේ නළවළින කිඹරහ. දළන් ගෞක නිගඹෝජක 

ආභතිුරභහ ිළිතුරරු දුන්නහ, නුය දිහනහඹ භන්ත්රීයුරභහ වපු 

ප්රණලසනඹ . ලුරභහ  ඳහර්ලිගම්න්ුරග දී ප්රණහල යන්න ඵළරි 

වුණහ, ගම් නුසුදුසු කිරි ිළටි ගන්වග  ගභොන භහභද කිඹරහ. ිළ 

වන්ගන්, ඒ භහම්ර නම් ගවිත යන්න අණ්ඩු බඹ 

න්ගන් ආින කිඹරහින. ඳ  ගඳගනනහ, ගම් සිද්ධිඹ ඹ  
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ගභොේ ගවෝ තිගඵනහඹ කිඹරහ. ලළනි තත්ත්ඹ  ඳත් ගරහ 

තිගඵනහ. නුසුදුසු කිරි ිළටි තිගඵනහ නම් ඒහ ගගශ ගඳොගශන් 

ඈත් යන්න නිරධහරින් ඳසුඵ  න්ගන් ආින කිඹරහ ිළ දන්ගන් 

නළවළ. රුණහය ගම් තත්ත්ඹ ගනස යන්න කිඹරහ ිළ 

ඈල්රහ සිටිනහ.  

ගභය ඹම, භධකභ, ඊුරරු ඳශහත් බහ භළතියණගආ 

තමුන්නහන්ගවරහගේ  න් ඳහසඹ ගරහ තිගඵන්ගන්, "නිදවින, 

ුර ින සුයකිමු" කිඹරහින. ිළ වන්ගන්, ගම් නිදව, ුර  ඡන්ද 

දහඹඹහගේ නිදව වහ ුර ද, යජගආ ගවඹහගේ නිදව වහ 

ුර ද කිඹරහින. නළවළ. ගම් භළතියණගආදී නළත යේ 

 න්ධහනඹ  ඡන්දඹ ගදන්ගන්, ුදරත් ගොශඹ  තියඹ වන්ගන් 

ගම් යග්ම ජනතහගේත්, ගම් යග්ම යජගආ ගවඹහගේත් 

නිදවින, ුර ින සුයකින්න ගනොගින; ගම් ය  ඳහරනඹ යන 

ගද්ලඳහරනඥපඹහගේ නිදවින, ුර ින සුයකින්නින.  

ගම් යග්ම ජීන විඹදභ දසින් ද ළඩි නහ. නමුත් යජගආ 

ගවඹහගේ ළටුඳ ළඩි න්ගන් නළවළ. ඵඩු මිර වතය ගුණඹකින් 

ළඩි ගද්දී යජගආ ගවඹහගේ ළටුඳ කී ගුණඹකින්ත් ළඩි 

ගරහ නළවළ. ගව , නිද්දහ යජ ගආ ගවඹහ ඳහය  ඵහින 

තත්ත්ඹ  ඳත් ගින.  

ලදහ 2006 දී ගඳොගයොන්දු වුණහ, "ජීන විඹදම් දීභනහේ 

ගදනහ"ඹ කිඹරහ. ජීන විඹදම් දීභනහ ගදනහ ගනු  

ගභොනහද ගශව? ගොශම ඳහරිගබෝිණ මිර දර්ලඹ නු ළඩි 

න වළභ ඒඹ භ රුිළඹල් 2.50 ඵළිණන් ගදනහ කි හ. 

න්තිභ  ගභොනහද ගශව? ගොශම ඳහරිගබෝිණ මිර දර්ලඹත් 

නළත ංගලෝධනඹ ශහ. ලදහ 1952 ඈරහ තිුදු ඳහරිගබෝිණ 

මිර දර්ලඹ 2006 දී නළත මුර ඈරහ ඳ න් ත්තහ. 2008 දීත් 

නළත මුර ඈරහ ඳ න් ත්තහ. ගොශම ඳහරිගබෝිණ මිර 

දර්ලඹ ළඩි න විධිඹ  ඒ ළඩි න ඒඹ  රුිළඹල් 2.50 

ඵළිණන් ජීන විඹදම් දීභනහ ගදනහ නම් ගම් න ගො  යජගආ 

ගවඹහ  ඩු තයගම් රුිළඹල් 20,000ේත් ළඩි ගන්න ඕනෆ. 

භහ ඈසගල්රහ ගඳන්ව ංකහ ගල්න නු, 2005 දී වතය 

ගදනකුගන් ුතත් ඳවුර  රුිළඹල් 19,000ින ළඹ න්ගන්. නමුත් 

ද රුිළඹල් 40,000ේ ඳභණ ළඹ නහ. රුිළඹල් 10,000කින් 

ළටුඳ ළඩි ශත් භදිින. ිළ ඈල්රන්ගන් ගම් ජීන විඹදභ  

රිරන්න ඩුභ තයගම් රුිළඹල් 10,000කින්ත් ළටුඳ ළඩි 

යන්න කිඹරහින. 2003 ඈරහ ද න ල් ළටුඳ ළඩි ගරහ 

තිගඵන්ගන් රුිළඹල් 750කිනුින.  

ඒ විතයේ ගනොගින, මරහනහරඪ රු භන්ත්රීයුරභනි. 

 
මරහනහරඪ භන්ත්රීයුරභහ 
(ெமயமெஶங்கும்  உரப்பஷனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

රු භන්ත්රීයුරභනි, ඔඵුරභහගේ ථහ ගටි යන්න. 

 
රු අර්.ලම්. යංජිත් භද්දුභ ඵණ්ඩහය භවතහ 
(ஶண்தைஷகு ஆர்.ம். ஞ்ஜஷத்  த்து பண்டஶ) 

(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
ග්රාවහය යේණඹ ගනුගන් යජගආ ගවඹකු ගේ 

ළටුගඳන් භහඹ  රුිළඹල් 125ේ ඳනහ. ගජෝන් භයුරං 

භන්ත්රීයුරභහ කි හ හගේ දරු ඊඳතදී ග්රාවහය යේණගඹන් 

රුිළඹල් 40,000ේ ග හ. දළන් ලඹ රුිළඹල් 3,000 දේහ ඩු 

යරහ තිගඵනහ. ඒ විතයේ ගනොගින, යජගආ ගවඹහගේ 

ඳඩිඳගතන් භහසි  රුිළඹල් 125ේ  ගම් වහ ඹනහ. භහඹ  

රුිළඹල්  125 ණගන් වුරුද්ද  රුිළඹල් 1500ේ ඹනහ. 

යජගආ  ගවඹන් දවවතය රේඹේ ඈන්දළද්දී කීඹේ ලුර 

ගනහද? ඩු තයමින්  යජගආ ගවඹහ විශ්රනහභ ඹද්දී  රුිළඹල් 

රේඹත් මුදරේ ග්රාවහය යේණ ක්රතභඹ ඹ  ගත් රඵහ ගදන්න.  

ගනත් යේණ  ක්රතභ ඹ  ගත් යේණඹ ම්පූර්ණ ගනගො  

රුිළඹල් රේ වතයේ ඳවේ වම්ඵ ගනහ; bonus ලේ වම්ඵ 

ගනහ. ගම් යේණ ක්රතභඹ ඹ ගත් ඩුභ තයමින් යජගආ 

ගවඹහ   විශ්රනහභ ඹද්දි ඹම් කිසි මුදරේත් රඵහ ගදන්න. 

ගභොද, ඉ  ඳසගව ඔහු  ඒ ගේ ිනතිහසිභේ නළවළ. [ඵහධහ 

කිරීභේ]  ළඩි ශ ඒහ ආති. භහ ගම් යන්ගන් ලුත් 

ගඹෝජනහේ. තමුන්නහන්ගවරහ ගම් අදහඹම් භහර්ඹේ ය 

න්න ලඳහ. යේණ ංසථහග  අදහඹම් භහර්ඹේ අණ්ඩුග  

අදහඹම් භහර්ඹේ ය න්න ලඳහ. රුණහය යජගආ 

ගවඹන්  ඒ යේණ ක්රතභගඹන් ගන මුදල් ළඩි  යන්න ඹ 

කිඹහ ඳ ඈල්රහ සිටිනහ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීයුරභනි, යජගආ ගවඹන්ගේ විතයේ 

ගනොගින.  යජගආ ගදඳහර්ත ගම්න්ුර,  ංසථහ හගේභ ගඳෞද්ලි 

ංලගආ ගවඹන් ත් ඩුභ තයගම්  ගම්  රුිළඹල් දව දහගවව මුදර 

රඵහ ගදන්න ඹ කිඹහ ඳ ඈල්රහ සිටිනහ. වළභ  ඵඩුභ මිර 

ළඩි ගද්දී,  ළටුප් ළඩි ගනොවී තිගඵන ුතඹ  විඹදභ  රිරන 

ළටුඳේ ගවඹන්  රඵහ ගදන ගර ඈල්රහ සිටිමින් භහ 

නතිනහ. 

 
මරහනහරඪ භන්ත්රීයුරභහ 
(ெமயமெஶங்கும்  உரப்பஷனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ඉශඟ  රු තහවුද ගගනවියත්න  භහතකුරභහ. 

 
[.බහ. 2.43] 

 
රු තහවුද ගගනවියත්න භවතහ (ග්රාහමීඹ  ුතුර 
භහතකුරභහ) 
(ஶண்தைஷகு  அெஶவுெ தெதனலஷத்ன - கஷஶஷ அலுலல்கள் 

அமச்ெர் ) 

(The Hon. Athauda Seneviratne - Minister of Rural Affairs) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීයුරභනි, ලේත් ජහති ඳේගආ 

ප්රණධහන ංවිධහඹ ගජෝන් භයුරං භළතිුරභහගේ ථහ  

ඔඵුරභහත් න් දී ගන හිටිඹහ. ලුරභහ හනඹ   කි ග  

ගභොේද? ලුරභහ කි ග  යහජක ගවිනනි, ඳශහත් බහ 

ඡන්දගආදී  ුතආන්ීඑ ල  ඡන්දඹ දීඳල්රහ කිඹන ලින. ගභන්න 

ගම්  ඬන්න තභින ගම් ගඹෝජනහ ගනහග . ඳඩි ළඩි 

යන්නඹ කිඹහ ගම් ගඹෝජනහ ගනහග  යජගආ ගවඹන්  

තිගඵන අදයඹ ද? රුණහ ද? දඹහ ද? ගප්රණවභඹ ද? ගම් 

ඹම  ිණහිල්රහ කිඹන්න; භධකභ ඳශහත  ිණහින් කිඹන්න; ඊුරය  

ිණහින් කිඹන්න. ගම් ගභතළන කිඹරහ ඳත්ත යගආ ගඳෝ ඩේ දහ 

ගන නශන්න   වදන්න ලඳහ.  

ලේත් ජහති ඳේඹ තභින, ගම්  යග්මත්,  ජහතකන්තයගආත් 

තිගඵන නිඹභ ධගන්ලසය ඳේඹ. ඒ ධගන්ලසය ඳේඹ 

ගවඹහගේ ඳළත්ගත් ඈන්න ඳේඹේ ගනගින; ම්රු 

ජනතහගේ  ංවිධහනඹේ ගනගින; දුප්ඳතහගේ ඳළත්ගත් ඈන්න 

ඳේඹේ ගනගින. භභ ඊදහවයණඹේ කිඹන්නම්. 1975 දී 

භභහජ ඳේඹ  ගඳොදුජන ලේත් ගඳයමුගණන් ගදෝම  දළම්භහ. 

ඒ ගදෝම  දළම හරගආ  1976 දී ගජ්.අර්. ජඹර්ධන භවත්භඹහ 

භ   ඳහර්ලිගම්න්ුරග දී වමු වුණහ. වමු ගරහ, ලුරභහ භගේ ගතන් 

ල්රහ ගන ථහ ය ය  හිටිඹහ. ඒ ගරහග  ලුරභහ භ  කි හ, 

“Athaa, you join me; I like you. I want honest people like 

you, hard working people like you. You come and serve me. 

I will look after you‖. භභ ආහුහ, “How can I join you, Sir?    

ඔඵුරභහ කිඹන විධිඹ  භභ ගොගවොභ ද තමුන්නහන්ගවගේ 

ඳේඹ  ලුර ගන්ගන්? භගේ ගද්ලඳහරනඹින, 

තමුන්නහන්ගවගේ ගද්ලඳහරනඹින ව  ගඳොගශො හගින.  භභ 

භහේසහදිගඹේ. භභ භහජහදිගඹේ. ලභ නිහ තමුන්නහන්ගව 

කිඹන ල භභ යන්ගන් ගොගවොභද?" කිඹරහ. ඒ ගරහග  

ලුරභහ කිඹ කිඹහ හිටිඹහ,  "භවජනතහ ළභළති නම් ේය ඳණව 
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ඳහර්ලිගම්න්ුර 

ී භහ භභ ේය ඳව  ඵසනහ. භවජනඹහ ළභළති නම්   භභ  

ගොමිුතනිස්ම හදඹ රඵහ ගදනහ" කිඹහ. භභ කි හ, "ඔඵුරභහ  

කිඹන්ගන් භවජනඹහ ළභළති නම් ගන්. ඔඵුරභහගේ ප්රණතිඳත්තිඹ 

ගභොේද? ඔඵුරභහගේ ප්රණතිඳත්තිඹේ නළවළ ගන්ද? භවජනඹහ 

කිඹනහ නම් යන්නම් කිඹහින ඔඵුරභහ කිඹන්ගන්. ලේත් 

ජහති ඳේගආ ප්රණතිඳත්තිඹේ නළත්නම් ඔඵුරභහගේ ප්රණතිඳත්තිඹේ  

නළවළ. ලතගො  ඳ ගම් විලසහ යන්නද?" කිඹහ. "නළවළ, 

තහ, ගම්හ දළන්ත් ගනොකි ගොත් ගම් ලේත් ජහති ඳේගආ 

ඈන්න ඊන් ටිත් තිඹහ න්න ඵළවළ"ින කි හ. "ඳ යදශ 

ඳේඹේ කිඹරහ, කුරහීන ්මටිඹ ඳ  නළති ිණඹහ; ඩු වුණහ. 

ඳ ධනඳති ඳේඹේ කිඹරහ ඳ  ම්රුගෝ ටි නළති ිණඹහ; 

ඳ  දුප්ඳුරන් ටි නළති ිණඹහ. ලභ නිහ දළන්ත් ගම්හ 

කිඹන්ගන් නළති හිටිගඹොත් ඈන්න ඊන් ටිත් ලේත් ජහති 

ඳේගආ තිඹහ න්න ඵළවළ"  කිඹහ කි හ. ලගවභ කිඹහ ලුරභහ 

තභින, ලේදවස නසිඹ වළ ණන්ර ලේත් ජහති ඳේගආ 

ිත්තිඹ මිති ලගවභ වළදුග .  

ගභොද, ගද්ලඳහරනඹ  තිඹහ න්න ඕනෆ නිහ තභින ඒහ 

වළදුග . නළත්නම් ම්රු ඳන්තිඹ ගගයහි ගප්රණවභඹේ ආති, 

ම්රු ඳන්තිඹ ඳදනම් - base - ය ත්  ගද්ලඳහරන ඳේඹේ 

ගනොගින ලේත් ජහති ඳේඹ. ඒ ධියහජකහදඹ  ළති 

ඳේඹේ; සූයහ න්නන්ගේ ඳළත්ගත් සිටින ඳේඹේ.   

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීයුරභනි, 1947 දී තභින ලේත් ජහති 

ඳේඹ වළදුග . ලගවභ වදහගන ඹන හරගආ ඒ ගවො 

ලේතිභත් ඳේඹේ.  [ඵහධහ කිරීභේ] ගභොේද?  

 
රු අර්.ලම්. යංජිත් භද්දුභ ඵණ්ඩහය භවතහ 
(ஶண்தைஷகு ஆர்.ம். ஞ்ஜஷத்  த்து பண்டஶ) 

(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
ඔඵුරභහගේ පුතහ ඈගන ත්ගත් ආගභරිහග  ගන්ද?  

 
රු තහවුද ගගනවියත්න භවතහ 
(ஶண்தைஷகு  அெஶவுெ தெதனலஷத்ன) 

(The Hon. Athauda Seneviratne) 

භ ගේ පුතහ ගනොගින. වු රු වරි ආගභරිහ  ිණහින් ඈගන 

ගන ලනහ නම් භභ ළභළතිින. ඒ ගනභ ගදඹේ. නමුත් ගම් 

ප්රණතිඳත්තිඹ භගේ ප්රණතිඳත්තිඹ. [ඵහධහ කිරීභේ] රු නුය 

දිහනහඹ භන්ත්රීයුරභනි, භභ තමුන්නහන්ගව  භතේ යන්ගන් 

ගභඹින. ගම් හයණහ තමුන්නහන්ගවරහ හිත  න්න ගෝ. 1947 දී 

යජගආ ලිිළරු ගවහ ංභඹ ගඵො ගවොභ ප්රණඵර ඳළුරණහ. ඒ 

හරගආ ළඩ ර්ජනඹේ ආති වුණහ. ඒ ළඩ ර්ජනගආදී 

න්දහමි ගවෝදයඹහ  ගඩි තිේගේ ලේත් ජහති ඳේඹින. 

[ඵහධහ කිරීභේ]  

 
රු අර්.ලම්. යංජිත් භද්දුභ ඵණ්ඩහය භවතහ 
(ஶண்தைஷகு ஆர்.ம். ஞ்ஜஷத்  த்து பண்டஶ) 

(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
ඒ භභහජ ඳේගආ ිත්තිඹ මිතිඹේ. 

 
රු තහවුද ගගනවියත්න භවතහ 
(ஶண்தைஷகு  அெஶவுெ தெதனலஷத்ன) 

(The Hon. Athauda Seneviratne) 

ඔ . ඒ භභහජ ඳේඹ  හිතත් ිත්තිඹ මිතිඹේ තභින. 

ලදහ න්දහමි ගවෝදයඹහ  -ඒ ිත්තිඹ මිතිගආ බහඳති - 

ගඩි තිඹරහ දළම්භහ. ඔන්න ලේත් ජහති ඳේගආ ඈතිවහඹ. ඒ 

ඳේගආ අයම්බ තත්ත්ඹ ඕ තභින.  ඉශඟ  ගෝභඳහර 

ගවෝදයඹහ   ගඩි තිේඵහ. ලළනි තත් ඹ  ගඩි තිේඵහ. ඒ 

විතයේ ගනොගින,- 

රු අර්.ලම්. යංජිත් භද්දුභ ඵණ්ඩහය භවතහ 
(ஶண்தைஷகு ஆர்.ம். ஞ்ஜஷத்  த்து பண்டஶ) 

(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
තමුන්නහන්ගව ඒ ඳේඹ දහරහ ිණඹහ ගන්.  

 
රු තහවුද ගගනවියත්න භවතහ 
(ஶண்தைஷகு  அெஶவுெ தெதனலஷத்ன) 

(The Hon. Athauda Seneviratne) 

ගොින ඳේගආ හිටිඹත් භගේ ප්රණතිඳත්ති නුින භභ ථහ 

යන්ගන්. ගත්රුණහද? භගේ ප්රණතිඳත්තිඹ භභ ථහ යන්ගන්. 

තමුන්නහන්ගවරහ ගවො  ල්ඳනහ ය ඵරන්න. ගභොේද 

තත්ත්ඹ? ගම්හ කිඹන  ගො  හිත  භහරුින තභින. [ඵහධහ 

කිරීභේ] රු නුය දිහනහඹ භන්ත්රීයුරභනි, හඩි ගන්න. භභ 

තභින දළන් ථහ යන්ගන්. [ඵහධහ කිරීභේ] ඔ . 

තමුන්නහන්ගවගේ ගරහ අභ නළඟි රහ ථහ යන්න ගෝ. 

ල ලේගනහ නශන්න ථහ යන්න ගනොගින භභ අග .  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීයුරභනි, ඒ හගේභ භභ 

තමුන්නහන්ගව  භතේ ය ගදන්නම් 1980 දී ඳළළති ළඩ 
ර්ජනඹ ළන. ඒ ංගේත ළඩ ර්ජනඹේ; ල දිනගආ ළඩ 

ර්ජනඹේ. ඒ ළඩ ර්ජ නගආදී ගවඹන් ලේරේ ණනේ 

රැකිඹහලින් ලිතඹ  දළම්භහ. ගම් නිහ යේහ නළති, ජීත් 

ගන්න ඵළරි භවය ඹ සිඹ දිවි වහනි ය ත්තහ. ඒ හගේභ 

ගවඹන් භහරු ය ඹළ හ. [ඵහධහ කිරීභේ] යංජිත් භද්දුභ 

ඵණ්ඩහය භන්ත්රීයුරභනි, භභ ඔඵුරභහ ථහ යන ගරහග  විරුද්ධ 

වුගණ් නළවළ ගන්. හඩි ගන්න.  ගම් ගොගවවද ළරඹ ඈරහ 

ආවිත් ගභතළන භහත් ලේ ගදොඩන්න වදනහ.  

 
රු අර්.ලම්. යංජිත් භද්දුභ ඵණ්ඩහය භවතහ 
(ஶண்தைஷகு ஆர்.ம். ஞ்ஜஷத்  த்து பண்டஶ) 

(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
ඔඵුරභහ තයවහ න්න ලඳහ.  

 
රු තහවුද ගගනවියත්න භවතහ 
(ஶண்தைஷகு  அெஶவுெ தெதனலஷத்ன) 

(The Hon. Athauda Seneviratne) 

ඔඵුරභහ  ඳ ඵහධහ ගශව නළවළ ගන්. ඔඵුරභහ කිඹන ඕනෆ 

භඟුරේ ිළ වගන හිටිඹහ. භභ ගම් භතේ යමින් සිටින්ගන් 

1980 ළඩ ර්ජනඹ ළනින. ඒ ළඩ ර්ජනගඹන් ගවඹන් 

රේ ණනේ ගදෝම  දළම්භහ. ලේත් ජහති ඳේඹ ද 

ම්රුන් ළන, ගවඹන් ළන, ඳඩි ළඩි කිරීභ ළන 

ඳහර්ලිගම්න්ුරග  ඬන්න ගදොඩන්න ඳ න් යගන; ගභතළන  

ආවිල්රහ ගතොවිල් න න්න ඳ න් යගන. ඒ විධිඹ  විනහලඹේ 

ශ ලේත් ජහති ඳේඹ  ගවඹන්ගේ, ම්රුන්ගේ 

ඳඩි ළඩි කිරීම් ළන ද ථහ යන්න ිනතිඹේ නළවළ. ඒ ළඩ 

ර්ජනගඹන් ගවඹන් කී දහව , කී රේඹ  විනහලඹේ 

ශඟහ ය දුන්නහ ද? ලගවභ ශ ලේත් ජහති ඳේඹ දළන් ය 

ඡන්ද ටි ඵරහගන ගභතළන  ආවිත් ථහ යනහ. "ංසථහ 

ගවිනනි, ඹම ඡන්ද ඳ  ගදන්න, භධකභ ඳශහගත් ඡන්ද 

ගදන්න" කිඹරහ ඈල්රන්නින  ඔවුන් ගම් ගඹෝජනහ ගනළත් 

තිගඵන්ගන්. ඵරඹ ගවොඹහ ළනීගම් තිසණහගන් තභින ඔවුන් ගම් 

 ුතුර යගන ඹන්ගන්.  ගම් හගේ ගවඹන් ගදෝම  දළම, 

විනහලඹන් ශ විනහලහරීන් ගභතළන  ආවිත් ගම් ිළිතඵ ථහ 

යන ලගේ කිසිභ ළදළම්භේ නළවළ. කිසිභ වයඹේ නළවළ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීයුරභනි, ඒ හගේභ භභ ගම් 

හයණඹත් භතේ යන්න ඕනෆ. ගභුරභන්රහ ද යහජක 

ගවඹන් ළන ථහ යනහ. 1977 දී ලේත් ජහති ඳේඹ 

ඵරඹ  ආවිත් රුන්ළල්ගල් -භගේ අනගආ- විතයේ යජගආ 

ගුරුරු 10ගදගනේ ගදෝම  දළම්භහ. ඒ හගේභ ත යහජක 

ගවඹන් භහරු ය ඹළ හ. රුන්ළල්ර, ෆල්ර ඳළත්ගත් ඹ 

භහතගල්  ඹළ හ; ගඳොගශොන්නරු  ඹළ හ; නුයහධපුයඹ  

845 846 

[රු තහවුද ගගනවියත්න  භවතහ] 
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ඹළ හ. ඒ හගේ ඳිත ත්ත, යහජක ගවඹන්  ඒ හගේ දුස ම් 

යපු ලේත් ජහති ඳේඹ ද ගභතළන  ආවිත්, "දළන් ජීත් 

ගන්න ඵළවළ ගන්, යහජක  ගවඹන්ගේ ඳඩිඹ භදි ගන්" කිඹරහ 

ඳුළු වශනහ. ගම්හ කිඹුල් ඳුළු. ගම් කිඹුල් ඳුළු වශන්න 

ලඳහ. ශඟ ලන ඳශහත් බහ භළතියණගආ තළඳළල් ඡන්දඹ  ලින් 

යහජක ගවඹන් ළන ථහ යනහ කිඹරහ ගඳන්න්න වදනහ.   

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීයුරභනි, ඒ හගේ වළසිරීම් තිුදු 

ඈතිවහඹේ තභින ලේත් ජහති ඳේඹ  තිගඵන්ගන් කිඹන 

ලින භභ  භතේ ය ගදන්න වදන්ගන්. යජගආ හභහනක 

ගවඹන් විතයේ ගනොගින භහරු යරහ ඹළ ග ; ස ගරුග . 

ී ටීබී ලගේ ගවඹන් ඹළ හ, භඩරපු . ඒ ඹ  

භඩරපුග  යේහ යන්න ඵළරි වුණහ. ඒ නිහ යේහ  

ගනොිණහින් ත්වළරිඹහ. න්න ඒ හගේ ම්රුන්  භශ දඹේ 

රඵහ දීපු ඳේඹ තභින ලේත් ජහති ඳේඹ කිඹන්ගන්. යජගආ 

හභහනක ගවඹන් විතයේ ගනොගින, රිජ්ග  තිරයත්න ළනි 

භහතකහංල ගල්ම්රුත් ගදය ඹළ හ. ලුරභහ භහතකහංලඹ 

හි පු ගල්ම් ගගනේ. ඒ නවි  ඹ වුරුදු 44ින. ලුරභහත් 

තමුන්නහන්ගවරහ ගදය ඹළ හ. ඒ හගේභ ංසිති 

භහතකහංලගආ ගල්ම් ලගඹන් හි පු ගේර්ධන ගදය ඹළ හ. 

ඒ හරගආ ගලෝ රුණහයත්න භවත්භඹහගේ භහතකහංලගආ 

හි පු ගල්ම් ලීල් ගුණගවය ස යරහ දළම්භහ.  

ිළ 1994 දී ඵරඹ  අහ  ඳසගව ගද්ලඳහරන ඳිතළනීම් 

ගොඹන්න මිටුේ ඳත් ශහ. ඒ ඹ සිඹලු ගදනහභ න්න ඒ 

මිටු ඈදිරිඹ  අහ. ඒ මිටු ඈදිරිඹ  අපු ගරහග , රිජ්ග  

තිරයත්න භළතිුරභහගේ ගනෝනහ භවත්භඹහ භ  කි හ, "ඵරන්න 

ගෝ, ගප් ශභින ගදගදනහ ත් ඊන්හ න්න ඵළරි වුණහ. 

භවත්භඹහ හරගආ මිඹ ිණඹහ. ඒ නිහින ඳ  ගම් විධිඹ  දුේ 

විඳින්න සිදු වුගණ්"  කිඹරහ.  ඉ  ඳසු ිළ ලුරභහ ඹ වුරුදු 60 

දේහ ළඩ ශ වළටිඹ  රරහ - 

 
රු ගජෝන් භයුරං භවතහ 
(ஶண்தைஷகு தஜஶன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
ඔඵුරභහ භභහජ ඳේගඹන් ඳළනරහ ිණගආ ආින? 

 
රු තහවුද ගගනවියත්න භවතහ 
(ஶண்தைஷகு  அெஶவுெ தெதனலஷத்ன) 

(The Hon. Athauda Seneviratne) 

තමුන්නහන්ගව හඩි ගන්න. තමුන්නහන්ගව ළන භභ ථහ 

ගශව නළවළ ගන්. තමුන්නහන්ගව ඡන්ද ඈල්රන්න ඹන්න ඒ 

ඳශහත්ර . ඒ  ගභතළන  ආවිල්රහ ගම් ගඹෝජනහ යරහ වරි 

ඹන්ගන් නළවළ. ගභුරභන්රහ  ඹන්න ඵළවළ, ලගවව.  ගජෝන් 

භයුරං භන්ත්රීයුරභහ  ඹන්න ඵළවළ, ලගවව. ලගවව  ිණහිල්රහ ථහ 

යන්න ඵළවළ; ඡන්ද න්න ඵළවළ.  

ගනේ ඳළත්ගතන් ඵරන්න. යනිල් වික්රතභසිංව භවත්භඹහ 2001 

වුරුද්ගද් භළති ගරහ සිටිඹහ. ගන්ද?  ඈතින් ලුරභහ ඳත් ගරහ  

ගභොේද ගශව? යජ ගආ ගොින ගවඹහගේ ද ළටුප් ළඩි 

ගශව?  කීඹේද ළඩි ගශව?  ත ඳවේ ළඩි ශහද? ුර්මටු ගදේ 

ළටුප් ළඩි ශහ ද? ල තඹකින් ළටුප් ළඩි ගශව නළවළ, 

ලේත් ජහති ඳේ යජඹ හරගආ. යනිල් වික්රතභසිංව භවත්භඹහ 

ල තඹකින් ළටුප් ළඩි ගශව නළවළ. න්න ලගවභ ඳේඹේ 

ගභතළන  ආවිල්රහ ඬ ගඵය වනහ. ඳශහත් බහ ඡන්දඹේ 

ඳළළත්ගන ගරහ ආවිල්රහ ඬ ගඵය ළී භේ ගම් යන්ගන්.  

ලේත් ජහති ඳේ යජඹ හරගආ තඹකින් ළටුප් ළඩි ගශව 

නළවළ. ුර්මටුේ ළටුප් ළඩි ගශව නළවළ. ලගවභ ඳේඹේ ද 

ආවිල්රහ අණ්ඩුග  ගවඹහ ළන ඳුළු වරනහ. ගම් භවහ 

විලි රජ්ජහ නළති ළඩේ. ගයද්දේ ආගනද දන්ගන් නළවළ ගම්හ 

ථහ යන්ගන්.  

තමුන්නහන්ගවරහ ගම් හයණඹ ගත්රුම් න්න ඕනෆ. ගජෝන් 

ගගනවියත්න ආභතිුරභනි, දළන් ගම්ගොල්රන්  වරි භදිභේ, 

රජ්ජහේ සිදු ගරහ තිගඵනහ. ලුරභන්රහගේ යජඹ හරගආ 

"Regaining Sri Lanka" කිඹරහ ගඳොතේ ළහුහ.  න රේඹේ 

හි පු යහජක ගවඹන් ප්රණභහණඹ වඹ රේඹ  ඵසන්න ඒ 

ගඳොගත් ළරළසභේ වදරහ තිුදණහ. යජගආ ගවඹ ඵහල්දු යන්න, 

යහජක ගවඹ නළති යන්න, දුර්ර යන්න ථහ යපු ගම් 

ලේත් ජහති ඳේඹ ද ආවිල්රහ යහජක ගවඹන් ගනුගන් 

ථහ යනහ.  නමුත් ිළ යහජක ගවඹන් ප්රණභහණඹ දහවතය 

රේඹේ දේහ ළඩි  ශහ. ඒ තමුන්නහන්ගවරහ  ය න්න 

ඵළරි වුණ නිහ දළන් ඒ ඵහල්දු යන්න ථහ යනහ. ිළ යහජක 

ගවඹන් ප්රණභහණඹ දහවතය රේඹේ දේහ ළඩි යරහ 

තිගඵනහ. ඔ , ඒ නිහ තමුන්නහන්ගවරහ  හිගත් භහරුේ 

තිගඵනහ, තභින.  ඒහ තමුන්නහන්ගවරහගේ නහඹඹහගේ අණ්ඩු 

හරගආ ය න්න ඵළරි වුණහ. ලුරභහ යපු ගදඹේ නළවළ. යහජක 

ගවඹන් ගනුගන් තඹේ ළටුප් ළඩි ගශව නළවළ. යහජක 

ගවඹ  ලුරභහගේ හරගආ ිළඹන් ගගනකුත් ඵහ ත්ගත් 

නළවළ. ඩ්ර ිනර් ගගනකුත් ඵහ ත්ගත් නළවළ. ඊඳහධිධහරිඹකු 

ඵහ ත්ගත් නළවළ. ලගවභ යපු අණ්ඩු ගවන්චිනගඹෝ 

හගේ, ඳමගඹෝ හගේ ඈරහ, ඒහ  ත් ඔහගන හි පු  

තමුන්නහන්ගවරහ  ගභතළන  ආවිල්රහ දළන් ිනඹ වනහ.   

ගභතළන ආවිත් දළන් ිනඹ වනහ, යහජක ගවගආ ඳඩි ළඩි 

යන්න කිඹරහ. ගඹෝයහජන් භන්ත්රීයුරභහ  ිනතිඹේ නළවළ, ගම්හ 

ළන ථහ යන්න. ලුරභහ  ය ඳළත්ත  ඳනිනහ; ගම් ඳළත්ත  

ඳනිනහ, ගඵොරු  ිත්න්ඹ මිති නහඹගඹේ කිඹනහ. ගභොන 

ගද්ලඳහරනඹ ද යන්ගන්? ධනඳති ගද්ලඳහරනඹ. ලගවභ යරහ 

දළන් ලේත් ජහති ඳේගආ ගෝරඹහ ගරහ, ඈේඵහ ගරහ 

ලතළන  ගරහ ඈන්නහ. ලගවභ ඈගන ගභතළන ථහ යනහ. 

ඒ නිහ ල ල ගද්ල් කිඹන්න ලඳහ, භ .  භගේ   වුසහ 

න්න ලඳහ. [ඵහධහ කිරීභේ] 

භභ තමුන්නහන්ගව  භතේ යන්ගන් ලේත් ජහති ඳේඹ 

යහජක ගවඹ  යපු ගගවල්භල් ගවඹේ නළවළ කිඹන ලින. 

ම්රුන්  යපු ගවඹකුත් නළවළ. ම්රුන්ගේ යේහ 

නළති යරහ ම්රුන්ගේ ජීන භ්ම භ ඳවශ  දහපු ල තභින 

යරහ තිගඵන්ගන්. ිළ තමුන්නහන්ගවරහ  භතේ යන්ගන් 

ගම්ින. ලන්න ලන්නභ යහජක ගවඹ ලේතිභත් යරහ, 

ම්රුහ ලේතිභත් යරහ ඈදිරිඹ  ගන ඹන ළඩ ිළිතගශේ 

තභින ගප් තිගඵන්ගන්. ිළ ම්රුන්ගේ ඳළත්ගත් ඈන්ගන්.  

දළන  ිළ ඊඳහධිධහරින් 51,000ේ රැකිඹහර  ඵහ ගන 

තිගඵනහ. ඒ ගල්ර   අදහඹභේ ගනොගිනද රළගඵන්ගන්?  

ඒ ගල්ර  අදහඹභ රළගඵන්ගන් නළද්ද? ඒ ඳවුල් වළගදන්ගන් 

නළද්ද? [ඵහධහ කිරීභේ] 

 
රු ීඑ. වළරින් භවතහ 
(ஶண்தைஷகு தே. வஶஷென்) 

(The Hon. P. Harrison) 
ඳඩි ළඩි යන්ගන් නළද්ද? 

 
රු තහවුද ගගනවියත්න භවතහ 
(ஶண்தைஷகு  அெஶவுெ தெதனலஷத்ன) 

(The Hon. Athauda Seneviratne) 

ඒහත් ක්රතභගඹන් ළඩි ය ගන ඹනහ. ඳඩි කිඹන ඒහ ළඩි 

ගනහ. ගුරුරු ඳහය  ඵහින්න ඈන්නහ, ඳඩි භදි කිඹරහ. භභත් 

ලදහ ගුරුයගඹේ වළටිඹ  හිටිඹහ. තමුන්නහන්ගවරහ දන්නහ, 

හරඹ  ඈවතදී ගඳන්න් ිණඹ ඹ  රුිළඹල් 4,000 විතය 

ගඳන්න් ලේ රළගඵන්ගන් කිඹන ල. නමුත් ද න වි  ත් 

ළටුගඳන් සිඹඹ  80ේ ගඳන්න් ල රළගඵනහ. ඒ විතයේ 

ගනොගින, ද ඳරිඳහරන ගවඹ  ඹනහ ගනු  ගුරු ගවඹ  

ඹන්නින ඊඳහධිධහරින් ළභළතිින.  
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ඳහර්ලිගම්න්ුර 

රු ගජෝන් භයුරං භවතහ 
(ஶண்தைஷகு தஜஶன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
ඒ ද, ගුරුයඹහ දණ සන්ගන්?  

 
රු තහවුද ගගනවියත්න භවතහ 
(ஶண்தைஷகு  அெஶவுெ தெதனலஷத்ன) 

(The Hon. Athauda Seneviratne) 

ද විදුවල්ඳති ගගනේ රුිළඹල් 40,000, 50,000 ළටුඳේ 

න්නහ. ඒ තත්ත්ඹ  ද ඳත් ගරහ තිගඵනහ. ලින් කීඹේද 

ත්ගත්? තමුන්නහන්ගවරහගේ හරගආ කීඹේද ළටුඳ රළුදගණ්?  

ලගවභ ළටුඳේ දුන්ගන් නළවළ. ගුරු ගවඹ  හධහයණ ළටුප් 

ක්රතභඹේ ආති යරහ ඒ ළටුඳ ළඩි යරහ ගදන්න  ුතුර යරහ 

තිගඵනහ.  

 
රු ීඑ. වළරින් භවතහ 
(ஶண்தைஷகு தே. வஶஷென்) 

(The Hon. P. Harrison) 
ගුරුයගඹේ ගොගවවද රුිළඹල් 40,000ේ, 50,000ේ ත්ගන්? 

තක කිඹන්න ලඳහ.  

 
රු තහවුද ගගනවියත්න භවතහ 
(ஶண்தைஷகு  அெஶவுெ தெதனலஷத்ன) 

(The Hon. Athauda Seneviratne) 

ගුරුරුන්  විතයේ ගනොගින, විලසවිදකහරගආ 

ථිහචහර්ඹරුන්  කීඹේ ද රළුදගණ්? රුිළඹල් 60,000ේ විතය 

රළුද ගණ්. ද ඒ ඹ  රුිළඹල් 1,15,000, 1,20,000 

1,25,000 ළටුඳේ රළගඵන තත්ත්ඹ  ළටුප් ළඩි කිරීම් ගශව 

ඉගආ ගඳගර්දහ ගම් අණ්ඩුින.  ගන වුරුද ළටුප් ළඩි ගශව? ඒ 

ඹ ගම් යසහ තවළයරහ ඹනහ,  කිසිදහ ගවගඹෝ ඵහ 

න්න ඵෆ කි හ. නමුත් ගම් අණ්ඩු තභින, ගප් ලස.බී. 

දිහනහඹ භළතිුරභහගේ ගඹෝජනහේ නු ළටුප් ළඩි යරහ 

දීරහ තිගඵන්ගන්. ඒින ද විලසවිදකහරගආ තත්ත්ඹ. ඒ ළන 

ගවො  ගොඹරහ ඵරන්න. ගභතළන නිම් ගඵොරු  ගදොඩන්න 

ලඳහ. ිණහිල්රහ ගවොඹරහ ඵරන්න. ඳඩි ළඩි ගශව වුද, ගොින 

හරගආද ළඩි ගශව කිඹරහ ඵරන්න. ඒ විධිඹ  විලසවිදකහරරත් 

ළටුප් ළඩි යරහ තිගඵනහ.  

ඒ හගේභ තමුන්නහන්ගවරහ කි හ, nursesරහ ඵහ ළනීභ 

ළන. ඳ  ඕනෆ යරහ තිගඵනහ,  ත nursesරහ 5,000ේ විතය 

ඵන්දහ න්න. ඊස ගඳශ විදකහ ංලගඹන් භත් වුු ඹ තභින 

ඒ වහ ඵහ න්ගන්. නමුත් ඒ වහ ඵහ න්න,                 

විදකහ ංලගඹන් ඊස ගඳශ භත් ගරහ ඈන්න ප්රණභහණඹ භදි. ඒ 

නිහ ිළ ගඹෝජනහ ශහ, රහ ංලගඹන් ඊස ගඳශ භත් ඹත් 

ඵහ ගන ඒ ඹ පුහුු යරහ න්න කිඹරහ. ඒ  ිත්න්ඹ 

මිති විරුද්ධින. ආති තයම් nurseරහ ඵහ න්න විදකහ ංලගඹන් 

ඊස ගඳශ භත් ඹ නළවළ. ඒ නිහ තභින ිළ දළන් ඈසගෝර 

දිුතු යන ඒ ළඩ ිළිතගශ ය ගන ඹන්ගන්. ිළ  ඈසගෝර 

1,000ේ ද්වින්ින ඳහල් - secondary schools - වළටිඹ  දිුතු 

යන්ගන් න්න ඒ ඩු ඳහඩු වරි සහ න්නින; ගවො 

ධකහඳනඹේ ගදන්නින. ිළ ඒ ළඩ ිළිතගශ ය ගන ඹන්ගන් 

ඒින. ගවො ධකහඳනඹේ දීරහ ගවො ගව ිළරිේ ආති කිරීභ 

වහින ිළ ඒ ළඩ ිළිතගශ ය ගන ඹන්ගන්. ඒ ගම් ය   

වදන්නින; ගම් ය  දිුතු යන්නින.  

ඒ විතයේ ගනොගින, අදහඹම් තත්ත්ඹ ළඩි යන්න ලක 

 ුතුර ෆභ තකින්භ ය ගන ඹනහ. ගවඹහගේත්, 

ම්රුහගේත් අදහඹම් තත්ත්ඹ දිුතු යන්න ිළ ඒ ළඩ 

 ුතුර ය ගන ඹනහ.  

මරහනහරඪ භන්ත්රීයුරභහ 
(ெமயமெஶங்கும்  உரப்பஷனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

තමුන්නහන්ගවගේ ථහ ගටි යන්න.  

 
රු තහවුද ගගනවියත්න භවතහ 
(ஶண்தைஷகு  அெஶவுெ தெதனலஷத்ன) 

(The Hon. Athauda Seneviratne) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීයුරභනි,  භභ ගම් කිඹහගන අග   

ලේත් ජහති ඳේඹ කිඹන්ගන් ගවඹන්  ඳවය වපු, 

ගවඹන්  විනහල යපු, ගවඹන් භයහපු, ගවඹන් ගදෝම  

දභපු, හරණ් ස ඳේඹේඹ කිඹන ලින. ගජෝන් භයුරං 

භන්ත්රීයුරභහ ථහ යගන ිණහින්  න්තිභ  ගභොේද කි ග ?  

"ඳ  ඡන්දඹ  ගදන්න" කිඹන ලින. ලුරභහ  ගභොන තයම් ඵහල්දු   

ගච්ච, ගභොන තයම් ඵංගොගරොත් ගච්ච ගජෝන් භයුරං 

ගගනේද?  ඒ භ  හිතහ න්න ඵළවළ.  භභ හිුරග  නළවළ,  

ගජෝන් භයුරං භන්ත්රීයුරභහ හගේ ගරොේගේ ලච්චය භ 

ඵංගොගරොත් ගරහඹ කිඹරහ. ගන් ඒ ගරොේහ ුර්මටු ගදගේ  

ගඹෝජනහ තභින ගභතළන  ගනල්රහ තිගඵන්ගන්. ිළ 

තමුන්නහන්ගවරහ  භතේ යන්ගන් ගම් යග්ම යහජක ගවගඹෝ, 

ගම් යග්ම ම්රුගෝ, ගම් යග්ම ජනතහ ුදද්ධිභත්ඹ කිඹන 

ලින. ඒ ුදද්ධිභත් ජනතහ තමුන්නහන්ගවරහ  ඵරඹ  ඳත් 

යන්න ඡන්දඹ ගදන්ගන් නළවළ. තමුන්නහන්ගවරහගේ ඳළත්ගත් 

හි පු දඹහසිරි ජඹගවය හි පු භන්ත්රීයුරභහත් ගප් ඳළත්ත  අග  

ගම් ය  ගොවහ  ඹන ය ේ  වළටිඹ  ගත්රුම් යගන ද?  දඹහසිරි 

ජඹගවය භවතහ ගප් ඳළත්ත  අග  ගම් අණ්ඩු ත වුරුදු 

15ේ, 20ේ අණ්ඩු යන නිින. ිණගරන නළ  වුරුත් 

නඟින්ගන් නළවළ. ිණගරන නළ  වුද නඟින්ගන්? දඹහසිරි 

ජඹගවය ගප් ඳළත්ත  අග  ඒ භන ඹන්න ඕනෆ නිින. 

තමුන්නහන්ගවරහගේ ඳළත්ගත් හි පු භන්ත්රීයරු 60ේ ඳභණ ගප් 

ඳළත්ත  ආවිල්රහ තිගඵනහ. [ඵහධහ කිරීභේ] හමිණී ගරොකුගේ 

ආභතිුරභහත් ම්රුන් ලේ ළඩ යපු ගගනේ. ගභොද 

කිඹන්ගන්? තමුන්නහන්ගවරහගේ ඳළත්ගත් හි පු භන්ත්රීයරු 60ේ 

විතය ගප් ඳළත්ත  ආවිත් ඈන්නහ. තත් ඹ ලන්න ඈන්නහ. 

ලේත් ජහති ඳේගආ ගභෝඩම් නත්රහ, ඩහප්ඳල්  ළඩ 

යන්ගන් නළති ඈදිරි හරගආදී ගම් ය  වදන්න, ය ේ වළටිඹ  

ඈදිරිඹ  ඹන්න පුළුන් ගඹෝජනහ ඈදිරිඳත් යරහ  ුතුර  

යන්නඹ කිඹහ ඈල්රමින්  භගේ ථහ න් යනහ.  

 
[.බහ. 3.04] 

 
රු නුය දිහනහඹ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு அத ெஷழஶநஶக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීයුරභනි, පුයහණගආ ගප් ම්ර  

හභහනකගඹන් භවලු ඹ  ගඵෝදිලිභහ ළගවනහඹ කිඹනහ. 

ගඵෝදිලිභහ ළහුණහභ ගම් ඹ ඹනහ, ඒ ගඵෝදිලිභහ ළහිච්ච 

ගනහ ඵරන්න.  

 
රු රලිත් දිහනහඹ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு யலித் ெஷழஶநஶக்க) 

(The Hon. Lalith Dissanayake)   

රෑ ද දල් ද? 

 
රු නුය දිහනහඹ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு அத ெஷழஶநஶக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ද නම් ිළ දල් දළේහ. ඒ ගඵෝදිලි භහඹභ ද නම් ිළ දල් 

දළේහ. ඒ ගඵෝදිලි භහඹගභන් ඳසු ගම් ළදත් විහදඹ  රුු 

කිහිඳඹේ ඈදිරිඳත් යන්න  සථහ රඵහ දීභ ිළිතඵ භහ 

ඔඵුරභහ  ගඵගවවින්භ සුරතින්ත ගනහ.  මරහනහරඪ රු 

භන්ත්රීයුරභනි, ගප් යග්ම යහජක ගවඹ ලේතිභත්, සථහය 

849 850 
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ඳත්හ ත ුතුරඹ කිඹන භතගආ ිළ ඈන්නහ.  ලඹ දිඹ ය වළය 

ගවෝ, කුඩහ ය ගවෝ යහජක ංලගආ හර්ඹඹන් ගඳෞද්ලි ංලඹ  

ඳළරීභ  ගවෝ ප්රණතිඳත්තිභඹ ලගඹන්  ිළ ලඟ නළවළ. ඒ ගප් 

ප්රණතිඳත්තිඹ. වළඵළින යහජක ගවඹ  ුරිතන් ජනතහ  ලක ගවහ 

ළඳයීගම්දී  ව ඒ යහජක ගවඹන් තිප්තිභත්  තඵහ ළනීගම්දී   

යජඹ  විලහර හර්ඹ බහයඹේ ඳළරී තිගඵනහ. භ  භතින, 

හමිණී ගරොකුගේ භළතිුරභහ භඟ ථහ යමින් සිටින සථහ 

ලුරභහ භ  කි හ, ඈතිවහගආ යේහ දීපු විධිඹ ළන. ඒහ ලුරභහ  

භත ආති. භභ කිඹන්ගන් ඒ ක්රතභඹ ගනස ශ ුතුර හරඹ ලශම 

තිගඵනහඹ කිඹන ලින.  යහජක ගවඹ  ඵහ ළනීගම්දී 

ඔවුන්ගේ සුදුසුම්, ඔවුන්ගේ වළකිඹහන් ප්රණධහන නිර්ණහඹඹන් 

වළටිඹ   ඳත් ය ත ුතුර  තිගඵනහ. භභ කිඹන්ගන් නළවළ,  ගම් 

අණ්ඩු ඳභණේ ඒ යනහඹ කිඹහ. නමුත් ඈතහභත් 

හනහන්ත තත්ත්ඹ තභින තභත් වළකිඹහ , සුදුසුභ  

ඩහ ගද්ලඳහරන ළතිබහඹ යහජක ගවඹ  ඵහ ළනීගම්දී ප්රණධහන 

නිර්ණහඹඹ ඵ  ඳත් ගරහ තිගඵනහඹ කිඹන ල. රු 

ආභතිුරභනි, භභ ඔඵුරභහ  ඊදහවයණඹේ කිඹන්නම්. ඔඵුරභහ 

දන්නහ ආති,  ගප් යග්ම ග්රාහභ නිරධහරි ම් 14,702ේ තිගඵන 

ඵ.  

ගම් 14,702න් 4,045 පුයප්ඳහඩු තිගඵනහ. ගම් පුයප්ඳහඩු 

ිළයවීභ ගනුගන් භළින 4ළනි දහ විබහඹේ ඳළළත්වහ. ඒ 

විබහඹ  නු යහජක ඳරිඳහරන භහතකහංලඹ  8,361 නහභ 

ගල්නඹේ ලරහ තිගඵනහ. රු ආභතිුරභනි, ඔඵුරභහ  ලරහ 

තිගඵනහ ගන්. හභහනකගඹන් පුයප්ඳහඩු ංකහ හගේ 

ගදගුණඹේ ම්මු ඳරීේණඹ වහ ළනහ. ගභභ 8,361 

ප්රණහගද්ය ඹ ගල්ම් ගෝමසහ ලගඹන් ගන් ගො  -භභ ඈතහභ 

 කීගභන් කිඹන්ගන්.- සිඹලු අන ංවිධහඹරුන්  ඹරහින 

තිගඵන්ගන්. ආින ඒ?  ග්රාහභ නිරධහරිඹහ කිඹරහ කිඹන්ගන් ගප් 

යග්ම යහජක ගවගආ විගලවගඹන් යහජක ඳරිඳහරන ගවගආ 

ඳවශභ ඈන්න නිරධහරිඹහින. ඔහු තභින ඡන්ද නහභ ගල්න 

පුයන්ගන්. ඔහු තභින ගම් අයවුර  භළදිවත් ගන්ගන්. ඔහු 

තභින ගම් ඈන්න පුද්රඹන් ලේ ඈතහභ මීඳ, ඒ ඹගේ 

හර්ඹඹන් ලේ ඵළඳී සිටින යහජක ගවඹහ. දළන් ගභොේද 

යන්න වදන්ගන්? ගම් 8,361භ ප්රණහගද්ය ඹ ගල්ම් ගෝමසහ 

භ්ම ගභන් ඩරහ දළන් ඹරහ තිගඵනහ, අන 

ංවිධහඹරුන්ගේ නුභළතිඹ . 

 
රු ඩේලි .ඩී.ගජ්. ගගනවියත්න භවතහ 
(ஶண்தைஷகு  டபஷள்த்.டி.தஜ. தெதனலஷத்ன) 

(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 
නළවළ. ලගවභ යරහ නළවළ.  

 
රු නුය දිහනහඹ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு அத ெஷழஶநஶக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ඔඵුරභහගේ ග රහග දි කිඹන්න. රඵර ගන්න ඕනෆ තභින.  

 
රු ඩේලි .ඩී.ගජ්. ගගනවියත්න භවතහ 
(ஶண்தைஷகு  டபஷள்த்.டி.தஜ. தெதனலஷத்ன) 

(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 

ඒ ළන භභ කිඹන්නම්. 

 
රු නුය දිහනහඹ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு அத ெஷழஶநஶக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

නළවළ. ඳසගව කිඹන්න. දළන් ලඳහ.  

 
රු ඩේලි .ඩී.ගජ්. ගගනවියත්න භවතහ 
(ஶண்தைஷகு  டபஷள்த்.டி.தஜ. தெதனலஷத்ன) 

(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 

ඔඵුරභහ රඵර ගන්න ලඳහ.  

රු නුය දිහනහඹ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு அத ெஷழஶநஶக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ගන්, රඵර ගන්න ගදඹේ නළවළ. ගම් දළේහභ රඵර 

ගනහ ගන්. 

 
රු ඩේලි .ඩී.ගජ්. ගගනවියත්න භවතහ 
(ஶண்தைஷகு  டபஷள்த்.டி.தஜ. தெதனலஷத்ன) 

(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 

විබහඹ ලි හ. භභ ඒ ළන විසතය කිඹන්නම්. 

 
රු නුය දිහනහඹ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு அத ெஷழஶநஶக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

රු ආභතිුරභනි, භගේ ග රහ ඩු යන්න ලඳහ. භ  තිගඵන 

ප්රණලසනඹ ඒින. නළත්නම් ඔඵුරභහ ථහ ශහ  භ  ප්රණලසනඹේ 

නළවළ. 

 
රු ඩේලි .ඩී.ගජ්. ගගනවියත්න භවතහ 
(ஶண்தைஷகு  டபஷள்த்.டி.தஜ. தெதனலஷத்ன) 

(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 

ඔඵුරභහ කි හ හගේ විබහඹේ තිේඵහ. විබහඹ තිඹරහ විබහ 

ගදඳහර්තගම්න්ුර ප්රණතිපර නිකුත් ශහභ ඒ ප්රණතිපර ගප් 

භහතකහංලගආ ගේ ල  දළම්භහ.  භත් ගච්ච සිඹලු ගදනහගේභ 

නම් ඒ ගේ ලගේ තිගඵනහ. කිසිභ ංවිධහඹගඹකු  ිළ ප්රණතිපර 

ඹරහ නළවළ. ප්රණතිපර ගේ ල  දහරහ ිළ ඳත්තගර් දළම්භහ, 

"ගභන්න, ප්රණතිපර ප්රණහල යරහ තිගඵනහ. ඒ ඔඵ  ගේ 

ලගන් න්න පුළුන්." කිඹරහ. ඔඵුරභහ අනඹේ නිගඹෝජනඹ 

යනහ නම් ඒ අනගආ සිඹලුභ භත් වුු ඹ ඈන්නහ.  

ඉශඟ  භභ ගම් හයණඹත් කිඹන්න ඕනෆ. ගම් විබහඹ 

ඳළළත්වගආ ප්රණහගද්ය ඹ ගල්ම් ගෝමසහ ඳදනම් ය ගනින. 

ගභොද ඒ ප්රණහගද්ය ඹ ගල්ම් ගෝමසහගආ ඳදිංික ඹදුම්රුන් 

තභින ඒ ප්රණහගද්ය ඹ ගල්ම් ගෝමසහඹ  ඳත් ගන්ගන්. ඒ 

හයණඹ මුල් ය ගන ිළ ප්රණහගද්ය ඹ ගල්ම් ගෝමසහ ඳදනම් 

ය ගන තභින ප්රණතිපර ගේ ල  දහරහ තිගඵන්ගන්. ඒ 

ප්රණතිපරර ඈන්නහ, වළභ ඳේඹභ ඹ.  

 
රු නුය දිහනහඹ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு அத ெஷழஶநஶக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ඔඵුරභහගේ ඳළවළදිලි කිරීභ ප්රණභහණත්.  

 
රු අර්.ලම්. යංජිත් භද්දුභ ඵණ්ඩහය භවතහ 
(ஶண்தைஷகு ஆர்.ம். ஞ்ஜஷத்  த்து பண்டஶ) 

(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
ආභතිුරභහ ගොච්චය නම් දහරහ තිගඵනහ ද? 

 
රු ඩේලි .ඩී.ගජ්. ගගනවියත්න භවතහ 
(ஶண்தைஷகு  டபஷள்த்.டி.தஜ. தெதனலஷத்ன) 

(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 

8,361ේ. 

 
රු නුය දිහනහඹ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு அத ெஷழஶநஶக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

8,361ේ ආුරළු යරහ තිගඵනහ. භභ ඈතහ  කීගභන් 

කිඹනහ,- [ඵහධහ කිරීභේ] ගඳෝ ඩේ ඈන්න ගෝ. ඔඵුරභහ 

ිළිතුරරු ගදන ල් භභ ඵරහගන හිටිඹහ. භභ ගම් කිඹන්ගන් ඒ 

විබහඹ  ඈදිරිඳත් වුු ගප්ේඹන් දන්ගන් නළද්ද, දන්නහද 

කිඹන හයණඹ ළන ගනොගින. තමුන්නහන්ගවරහ  ඕනෆ ගභිනන් 

4,045ේ ගතෝයහ න්න. ඒ ගතෝයහ ළනීභ යන්ගන් ය 8,361 

තරින්. ඒ ගතෝයහ ළනීභ වහ ලක න නුභළතිඹ න්න 

851 852 



ඳහර්ලිගම්න්ුර 

තභින ඹළ ග . ඒ විතයේ ගනොගින, මරහනහරඪ රු 

භන්ත්රීයුරභනි. මී  ලින් ගම් වහ ම්මු ඳරීේණ ඳත්හ  

තිුදගණ් ගොගවවද? යහජක ඳරිඳහරන භහතකහංලගආින. ගම් ළගර් 

ම්මු ඳරීේණඹ තිඹන්න ඹන්ගන් ගොගවවද? යහජක ඳරිඳහරන 

භහතකහංලගආ තිගර් ගල්ම්යඹහ  තිගඵන ඵරඹ ඒ වහ 

භහන ගර ඳයමින් දිස්රිKේ භ්ම මින් ම්මු ඳරීේණ 

තිඹන්න සූදහනම් යරහ තිගඵනහ. [ඵහධහ කිරීභේ] ගඳෝ ඩේ 

ඈන්න. රඵර ගන්න ලඳහ. දළන් වරි ඳළවළදිලිින ගන්. දළන් වරි 

ඳළවළදිලිින. [ඵහධහ කිරීභේ] යද ගනොගින. [ඵහධහ කිරීභේ] රු 

රු ජඹසූරිඹ හි පු ආභතිුරභහගේ ගද්ලඳහරනඹත් ලේ භභ 

ලඟ නළවළ. ලුරභහගේ භවය බහවිතහන් ලේ භභ ලඟ නළවළ. 

වළඵළින  ඳසු ිණඹ ළගර් ග්රාහභ ගවඹන් ඵහ ළනීගම්දී යහජක 

ඳරිඳහරන භහතකහයඹහ වළටිඹ  ලුරභහ ඊත්හව ශහ, ඒ සුදුසු 

ිළරි  ඒ තනුරය රඵහ ගදන්න. ඔන්න ඔඹ ගවවුර තභින ල 

ගවවුරේ ඵ  ඳත් වුගණ් ලුරභහ  ළණින්ම භණ්ඩරගආදී විලහර 

ප්රණවහයඹේ ලල්ර යන්න. ගම් තභින ආත්ත ථහ. වරිද? ලදහ 

ඔඵුරභන්රහ  ඵළරි වුණහ,-  

 
රු ඩේලි .ඩී.ගජ්. ගගනවියත්න භවතහ 
(ஶண்தைஷகு  டபஷள்த்.டி.தஜ. தெதனலஷத்ன) 

(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 

ලගවභ ලේ සිදු වුගණ් නළවළ. 

 
රු නුය දිහනහඹ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு அத ெஷழஶநஶக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ළණින්ම භණ්ඩරගආ ගනොගින නම් ලිතගආ කිඹන්න ගෝ. 

ගභුරභහ කිඹන විධිඹ , ළණින්ම භණ්ඩරගඹන් ිළ . ඒත් වරි. 

 
රු ඩේලි .ඩී.ගජ්. ගගනවියත්න භවතහ 
(ஶண்தைஷகு  டபஷள்த்.டி.தஜ. தெதனலஷத்ன) 

(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 

ඒ භභ දන්ගන් නළවළ.  

 
රු නුය දිහනහඹ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு அத ெஷழஶநஶக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ඒ තභින වුගණ්. භභ ලුරභන්ගේ ගද්ලඳහරන ප්රණතිඳත්ති 

ිළිතගන ගනොගින ගම් කිඹන්ගන්. තමුන්නහන්ගවරහගේ 

වුභනහේ ඵ  දිිණන් දි භ ඳත් ගරහ තිුදගණ් ගම් ග්රාහභ 

නිරධහරි තනුරරු තමුන්නහන්ගවරහගේ ගද්ලඳහරන තනුරරු ඵ  

ඳත් ය න්නින. ඒ වුභනහගන් තභින දළන් ගම් ඵහ ළනීගම් 

ක්රිටඹහලිඹ දිඹත් යරහ තිගඵන්ගන්. ඒ ඳශමුළනි හයණඹ.  

ගදළනි හයණඹ ගභඹින. යහජක ගවගආ ගනකුත් 

තනුරරුර  ඵහ ළනීගම්දී ව ඊස වීම්රදී ද ගභොේද 

නුභනඹ යමින් තිගඵන්ගන්? ද ඔවුන්ගේ කුරතහන්, 

ඔවුන්ගේ වළකිඹහන්, ඔවුන්ගේ ගවහ හරඹ අදී ගද් ගනොගින 

ළරකිල්ර  යගන තිගඵන්ගන්, ශ්රීග රංහ නිදවස ඳේගආ 

ිත්න්ඹ මිති හභහජිගඹේද, නළද්ද කිඹන ලින. ද යජගආ 

ගදඳහර්තගම්න්ුරර විගලවගඹන්භ ංසථහර ව භණ්ඩරර 

ලුගතන් තනුරරු වදරහ දීරහ තිගඵනහ. භවය ඒහ නළති 

තනුරරු.   භත් මිනිසසුන් ත් තනුරරු වදරහ දීරහ තිගඵනහ. 

හහ වළටිඹ ින හිටිගආ. ද director.  

ආින? ශ්රීග රංහ නිදවස ඳේගආ ිත්න්ඹ මිතිගආ බහඳති; 

නළත්නම් ගල්ම් නිහ.  භහ දන්නහ මුුභ ආභතිුරභහ ගම්  

ලඟ නළවළ කිඹරහ. ලුරභහ දේ ගම් ළන කිඹනහ භහ වගන 

හිටිඹහ. ද ඳත්වීම් ගදන්ගන් අණ්ඩු ගනොගින. ද ඳත්වීම් 

ගදන්න සිද්ධ ගරහ තිගඵන්ගන් ශ්රීග රංහ නිදවස ඳේගආ 

ිත්න්ඹ මිතිඹ මුළුභනින්භ යේගන සිටින ඹ . ළඩ යන 

මිනිසසුත් ගනොගින, ගවොයහ න මිනිසසු.  අඹතන ආුරගශව 

ඈතහභත් ප්රණහදඹ  ඳත් වුු මිනිසසු.  සිප්පු  ගඵොන, 

ගද්ලඳහරනඥපිනන් ිළටුඳ ඹන ඹ.  රු නිගඹෝජක ආභතිුරභනි, 

ගම් ඉගආ ගඳගර්දහ ගඳගට්ර ෝලිඹම් ලගන් ඵස 16ේ යගන ිණඹහ  

ටුම්ගඳොශ  ඡන්ද ළඩර . ගඳගට්ර ෝලිඹම්  ලගේ ිත්න්ඹ 

මිතිඹ ගද  ළඩිරින තිගඵන්ගන්. ඵරගආ ඈන්නහ ල 

ණ්ඩහඹභේ, ඵරඹ නළවළ ගනේ ණ්ඩහඹභ , ශ්රීග රංහ නිදවස 

ඳේගආභින. ගදගොල්රන් ව ත්තහ ලගවදී.  

 
රු යණ ගුණර්ධන භවතහ (නිජ ගතල් ර්භහන්ත 
නිගඹෝජක භහතකුරභහ) 
(ஶண்தைஷகு ெண குணலர்ென - தபற்தமஶலிக் 

மகத்தெஶறஷல்கள் பஷெஷ அமச்ெர்) 

(The Hon. Sarana Gunawardena - Deputy Minister of 

Petroleum Industries)  

ඵස 16ේ යගන ිණගආ නළවළ. 16 ගදගනේ ිණඹහ- 

 
රු නුය දිහනහඹ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு அத ெஷழஶநஶக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

වරි. [ඵහධහ කිරීභේ] ටුම්ගඳොශදී ව ත්තහ.  ඔඵුරභහ 

දන්නහ ගන්. ව ත්තහ  ඳසගව ගභොද වුගණ්? ශ්රීග රංහ 

නිදවස ඳේගආ  ල ණ්ඩහඹභ ුරන්ගදනකුගේ ළඩ තවනම් 

ශහ. ගන්!  නුය ඹහඳහ ආභතිුරභහගේ ඡන්ද ළඩර  ිණහිල්රහ 

දළන් ුරන්ගදනකු ගදය.    ගම් විධිඹ  මුළු යහජක ගවඹභ 

ගද්ලඳහරන වසතඹ  ඹ  ය තිගඵනහ. 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීයුරභනි, ද විගලවගඹන්භ ංසථහ ව 

භණ්ඩරර ගභන්භ ගනකුත් ිත්න්ඹ මිතිර හභහජිඹන් ,  

ශ්රීග රංහ නිදවස ඳේගආ ිත්න්ඹ මිතිඹ  ඵළ ගන්ගන් නළති 

හභහජිඹන්  ඵයඳතශ තර්ජන කිරීභේ ව ඳහ වළරීභේ සිදු 

ය තිගඵනහ. ගභගවභ ඵරන ගො  ගප්  යග්ම යහජක ගවඹ 

ගොච්චය පුළුල් ශත් ළඩේ නළවළ ගන්. රේ 14 ගනොගින, 

රේ 64ින කිඹන්න ගෝ. ගොච්චය ත්තත් ළඩේ නළවළ. ගම් ශ්රීග 

රංහ නිදවස ඳේගආ ඩ ිත්න්ඹ මිති නහඹගඹෝ කිහිඳ 

ගදනකුගේ ග්රාවණඹ  මුළු යහජක ගවඹභ වසු ය ඈයින. ඒින 

ථහ. ඔවුන් තභින promotions ගදන්ගන්; ඔවුන් තභින නිහඩු 

නුභත යන්ගන්; ඔවුන් තභින overtime න්ගන්; ඔවුන් තභින 

bata  න්ගන්. ඔවුන්ගේ ළටුප් දිවහ ඵරන්න ගෝ. විගලවගඹන් 

මිල්ගෝ ලගේ බහඳතිගේ ළටුඳ ලගවභ. ගම්ින සිද්ධ ගරහ 

තිගඵන්ගන්.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීයුරභනි, ඒ නිහ ගම් යහජක ගවඹ 

පුළුල් යනහ හගේභ ඒ යහජක ගවඹ  ආුරශත් ය තිගඵන 

නිසි ගද්ලඳහරන භළදිවත් වීභ වහභ නතය ශ ුතුරින. ඒ හගේභ 

ද යහජක ගවඹන් මුහුණ දී තිගඵන ප්රණධහන ළ ලු ණනහේ 

තිගඵනහ. විගලවගඹන්භ යහජක ඳරිඳහරන වහ සගද්ල  ුතුර 

භහතකහංලඹ. රු ආභතිුරභනි, ගම් ිළිතඵ ධහනඹ ගඹොමු 

යන්න. ඳශු වදකරුන්ගේ ගවහ කහසථහ ිළිතඵ 

හයණඹ හරහන්තයඹේ තිසගව ආගදමින් ලනහ. ඒ ගවහ 

කසථහ ස ය ළනීභ ිළිතඵ ඒ ඳශු වදකරුන්ගේ 

ිත්න්ඹ මිතිඹ සථහ ණනහදීභ විවිධ ක්රිටඹහ භහර්ර  

න්ර්ණ වුණහ. මී  භහ ගදවභහය  විතය ලින් 

භහතකහංලඹ ඈදිරිිළ  ඊද්ගකෝණඹේ ශහ. ඒ ඊද්ගකෝණගඹන් 

ඳසු භහතකයඹහ හච්ඡහේත් ගදන්ගන් නළවළ. ලුරභහ 

කිඹනහ, "ඊද්ගකෝඹන්ගන් ඈල්රහ න්න"ඹ කිඹරහ. ගම් 

තභින ඳශු වදක ිත්තිඹ ළනි ගප් යග්ම ිළිතත් ිත්තිඹ 

නිඹළගරන  කීභේ හිත ිත්න්ඹ මිතිර  තමුන්නහන්ගවරහ 

රන විධිඹ. ඒ ශ්රීග රංහ නිදවස ඳේඹත්, ගජ්වීීඑඹත්, 

යූලන්ීඑඹත් ගනොගින. ඒ ගඳොදු ිත්න්ඹ මිතිඹේ, ය යජගආ 

853 854 

[රු නුය දිහනහඹ  භවතහ] 
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වදකරුන්ගේ ංභඹ හගේ. ඒ හගේ ිත්න්භඹ ගර ඵළඳුු 

මිතිඹේ. ඔවුන්  ද හච්ඡහේ ගදන්ගන්ත් නළවළ. ඔවුන්ගේ 

ගවහ කසථහග  ළ ලු දිිණන් දි භ ආගදමින් ඹනහ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීයුරභනි, ඒ හගේභ තභින මිනින්ගදෝරු 

ගවහ. ලභ ගවහග  නිුතුර ඹ ඳසු ිණඹ දහ ළඩ ර්ජනඹත් 

නියත වුණහ. භහ දන්නහ, රු ඵළසිල් යහජඳේ භහතකයඹහ 

ඒ  භළදිවත් වුු ඵ. ලුරභහ ඈතින් ගෝ ත් භළදිවත් ගනහ 

ගන්. හච්ඡහරදිත් භළදිවත් ගන්න ඕනෆ; විලසවිදකහර 

ඊද්ගකෝණරදිත් ලුරභහ භළදිවත් ගන්න ඕනෆ; ඉ  ඳසගව ඈඩම් 

භහතකහංලගආ ඊද්ගකෝණරදිත් ලුරභහ භළදිවත් ගන්න ඕනෆ.   

ගෝ ත් වතරඹ හගේ. වළභ ගද්භ වින්න ඈන්න ්මටිඹ. ඒ 

ගොල්රන්  ශඟ තභින භවහ විලසර්භ ඵරඹ තිගඵන්ගන්. 

ගොතළන ගොින ගද් වුණත් ඒ ගොල්රන් ශඟ  ඹන්න ලඳහ ඹළ.  

යහජක ඳරිඳහරන ආභතියඹහ  ගවෝ ඈඩම් ආභතියඹහ  ගවෝ ඳශු 

ම්ඳත් භහතකයඹහ  ඒ හගේ හර්ඹ බහයඹේ නළවළ ගන්. 

මුළුභනින්භ ල ඳවුරේ ත  මුළු ඵරඹ යගන තිගඵනහ ගන්. 

ඒ ඳවුගල් වුභනහ ලඳහම් නු ගන්, ද  ුතුර සිද්ධ ගන්ගන්. 

යහජක ගවගආ සථිය යනහද, නළද්ද, ගවහ කසථහ වදනහද, 

නළද්ද, ගවහ කසථහ ගවොද, නළද්ද, විලසවිදකහර 

අචහර්ඹරුන්ගේ ප්රණලසනඹ හධහයණද, නළද්ද, ඔවුන්  විඳුම් දිඹ 

ුතුරද, නළද්ද කිඹරහ ඵරන්න ගදවිරු ුරන් වතයගදනකු ඈන්නහ 

ගන්. ඒ ගොල්රන් ගන් ගම්හ වින්ගන්.  

රු ආභතිුරභනි, ඔඵුරභහ තභින යහජක ඳරිඳහරන 

භහතකයඹහ. දළන් ඒ ගවහ කසථහ  ගභොේද න්නහ ක්රිටඹහ 

භහර්ඹ? ශභනහයණ ගවඹ ම්ඵන්ධගඹන් න ගවහ 

කසථහ  තය භඟ  නතය ගරහ. මිනින්ගදෝරු ගවහ 

කසථහ  ල තළන නතය ගරහ. 

 
රු ඩේලි .ඩී.ගජ්. ගගනවියත්න භවතහ 
(ஶண்தைஷகு  டபஷள்த்.டி.தஜ. தெதனலஷத்ன) 

(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 

රු භන්ත්රීයුරභනි, ගවහ කසථහ වළදීභ ඒ දහශ 

භහතකහංලගඹනුින යන්න ඕනෆ. ඒ වහ ඊඳගදස න්න  ඕනෆ, 

ළටුප් ව ගව ශභනහහය මිටුගන්.  යහජක ඳරිඳහරන 

භහතකහංලඹ  ගම් ලන්ගන් ළණින්ම භණ්ඩරඹ  ඈදිරිඳත් 

ශහභ ඉශඟ  ගප් observations ඈල්රන ගො ින. ඉ  ඩහ 

ගදඹේ ගන්ගන් නළවළ. 

 
රු නුය දිහනහඹ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு அத ெஷழஶநஶக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ඒ ගන් ළග්  තිගඵන්ගන්. ඈතින් ඔඵුරභහ ග්රාහභ නිරධහරි 

ඳත්වීභේ ගදේ යගන ඔගවව ඈන්නහ හගින භ  

ගත්ගයන්ගන්. [ඵහධහ කිරීභේ] නළවළ, ඒ වරි. ගම් යහජක 

ගවිනන්. තමුන්නහන්ගවරහගේ   ගදඳහර්තගම්න්ුර ගවගඹෝ. 

දළන් ඒ ගොල්රන් තභන්ගේ ගවහ කසථහ නු, තභන් යන 

ළඩ  ගභොනහද,  තභන්ගේ ඊස වීගම් ක්රතභග දඹ ගභොේද, 

තභන්ගේ ළටුප් ර්ධ ක්රතභග දඹ ගභොේද, තභන්ගේ තනුරය  

දහශ  තනුරරු ගභොනහද  කිඹන ල ිළිතඵ  දළන ත ුතුරින. ඒ 

ඒ ගොල්රන්ගේ ිනතිඹේ ගන්. වළඵළින ගවහ කසථහ 

ණනහේ  ස කිරීභ තයභඟ නතය ගරහ හරඹේ තිසගව. 

වුරුද්දේ, ගදේ ගනොගින රු ආභතිුරභනි, වුරුදු ුරන, වතය, 

ඳව, වඹ ඳභහ ගරහ.  ගඵොගවෝ ගවහ කසථහ ගවඹන් විශ්රනහභ 

ඹන ුරරුත් ස ගරහ නළවළ. ඒ නිහ ගම් ම්ඵන්ධගඹන් 

ඔඵුරභහගේ ධහනඹ ගඹොමු යන්න. [ඵහධහ කිරීභේ] ඔ , 

මිනින්ගදෝරු ගවගආ තභ ස ගරහ නළවළ; ඳශු වදක 

ගවගආ තභ ස ගරහ නළවළ. [ඵහධහ කිරීභේ]  

ලගවභ නම්, ඉගආ නුභත ශහද දන්ගන් නළවළ. ඉගආ නුභත 

ශහද දන්ගන් නළවළ. ගභොද, දළන් ළඩ ර්ජනඹකුත් ගනහ. 

[ඵහධහ කිරීභේ] ගවොින.  

ඉශඟ   ළටුප් ිළිතඵ ප්රණලසනඹ. දළන් අණ්ඩුග භ                   

ංකහ ගල්නර  නු 2013 ගොසුර 31 දින , -

ඔඵුරභන්රහගේ ජීන ංඹ  නු රඵන දීභනහ නු- 

රුිළඹල් 49,336 ළටුප් තිණිඹ ුතුර තිගඵනහ.  2006 ජනහරි 

භහඹ න වි  ඳවුර විඹදභ තිුදගණ් රුිළඹල් 25,344ින. ඒ 2006 

දී තමුන්නහන්ගවරහගේභ ංකහ ගල්න නු වතය 

ගදගනකුගන් ුතත් ඳවුර විඹදභ. තභන්ගේ ලක මලි 

වුභනහන් ඈටු ය නිමින්, -nightclubs ඹන්න, ගර්ස දහන්න 

ගවෝ ළසිගනෝ වන්න ගනොගින-  අවහය ඳහන, ඈදුම් හිටුම් වහ 

ගනකුත් ලකතහන් ම්පූර්ණ යමින් ජීත් වීභ ගනුගන් 

වතය ගදගනකුගන් ුතත් ඳවුරේ ගනුගන් රුිළඹල් 25,344ේ  

ලක ඵ ණනඹ යරහ තිුදණහ. දළන් 2013 ගෝසුර භහගආ 

31 දින  ඒ ණන රුිළඹල් 49,336ේ ගරහ තිගඵනහ. ගම්හ 

ඔඵුරභන්රහගේ ංකහ ගල්න. ිළ වදන ඒහ ගනොගින. ිළ 

කිඹන්ගන් ඉ  ඩහ ගවො ජීවිතඹේ ඕනෆ කිඹරහ. නමුත්, 

ඔඵුරභන්රහ ගප්ේහ යන ජනතහගේ ජීවිතඹ ත යන්න 

වුණත් රුිළඹල් 49,336ේ ඕනෆ. 2006 සි  2013 න වි  වතය 

ගදගනකුගන් ුතත් ඳවුර ජීත් වීගම් විඹදගම් ගන රුිළඹල් 

23,992ේ ගරහ තිගඵනහ. දළන් 2006 ජීන භ්ම භ  නු, -

ලුත් ජීන භ්ම භේ ඕනෆ නළවළ. භත්තර ගුන් ගතොටුගඳොගශන් 

නළඟරහ රන්ඩන් ඹන්න, වම්ඵන්ගතො  යහගඹන් නළඟරහ මුහුදු 

ඹන්න හගේ ගප්ේහන් ගනොගින.- ඔවුන්ගේ ජීවිතඹ ඳත්හ 

ගන ඹන්න නම් රුිළඹල් 23,992 ළටුප් ළඩි වීභේ ඕනෆ. දළන් 

2006 සි  ගම් දේහ තමුන්නහන්ගවරහ ළටුප් ළඩි යරහ 

තිගඵන්ගන් කීඹද? සිඹලුභ දීභනහ ගර ළඩි ශහ රුිළඹල් 

6,600ේ. දළන් ජීන විඹදභ ගර රුිළඹල් 6,600ේ ගදනහ. ඈන් 

ඳසු භ ළටුගඳන්, -ඒ කිඹන්ගන් තමුන්නහන්ගවරහගේ 

ළටුගඳන්- සිඹඹ  15ේ ගදනහ ඉ  භතය දීභනහේ ගර. ලඹ 

භ ළටුඳ  ණන් ගශොත් රුිළඹල් 1759.50ේ ගනහ. 

සිඹල්ර ලුර ශහභ රුිළඹල් 8359.50ින. 2006න් ඳසු 

තමුන්නහන්ගවරහ ගම් දේහ ළටුප් ළඩි යරහ තිගඵන්ගන් 

රුිළඹල් 8,359.50ින. නමුත් ඒ ජීන භ්ම භ ඳත්හ ගන ඹෆභ 

ගනුගන් ජීන විඹදභ ළඩි ගරහ තිගඵනහ රුිළඹල් 23,992ේ. 

ඒ නිහ 2006 ජීන භ්ම භ- [ඵහධහ කිරීභේ] අදහඹභ තභින ගම් 

කිඹන්ගන්, ළටුඳ. ලගවභ නම් ගභොේද? 

 
රු රන්ත රිණඹන්න භවතහ 
(ஶண்தைஷகு யெந்ெ அயகஷலன்ன) 

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 

ඔඹ විඹදභ. ඉ  ඳල්ගරවහ තිගඵනහ අදහඹභ. 

 
රු නුය දිහනහඹ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு அத ெஷழஶநஶக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

න්න ඒ තභින. ඔඵුරභන්රහ අදහඹභ ණනඹ යන්ගන්, -

[ඵහධහ කිරීභේ] ගඳෝ ඩේ ඈන්න ගෝ- මුළු දශ ජහති නිසඳහදිතඹ 

ජනවනගඹන් ගඵදරහ ලේ ලේ ඹගේ අදහඹභ ගඩොරර් 

ගභච්චයින කිඹරහ කිඹනහ. ඒ ගනොගින ළදත්. ලේ ඳවුර 

ලේ ගඹකු යහජක ගවගආ නිුතුර නම් ඒ නිුතුර ගනහගේ 

ග තනඹ තභින අදහඹභ. ගන ගභොනහද? වයේ ඵරරහ ල්ලි 

ගොඹන්නද? යහජක ගවඹහ වයේ ඵරරහ ල්ලි ගොඹන්නද, 

ඳහගර් තළඹිලි ඳරහ ල්ලි ගොඹන්නද, වි  විකුණරහ ල්ලි 

ගොඹන්නද? වතය ගදගනකුගේ ුතත් ඳවුර යහජක ගවගඹකු 

ඈන්නහ නම් ඔහුගේ ළටුඳ ළඩි විඹ ුතුර තිුදණහ 2006 ජීන 

තත්ත්ඹ ඳත්හ ගන ඹන්න රුිළඹල් 23,992කින්. නමුත් 

තමුන්නහන්ගවරහ ළඩි යරහ තිගඵන්ගන් රුිළඹල් 8,359.50කින්. 

ඒ නිහ 2006 ජීන තත්ත්ඹ ඳත්හ ගන ඹහභ ගනුගන් 

රුිළඹල් 15,632.50කින් ළටුප් ළඩි විඹ ුතුරින. ගම් තභින ආත්ත 

තත්ත්ඹ. භභ ගම් කිඹන්ගන් ලුත් ජීන තත්ත්ඹේ ගනොගින. 

තමුන්නහන්ගවරහ ගම් කිඹන ලුගතන් ජීවිතගආ ආති වී තිගඵන 

භවහ ගනසම් ඊවහ න්න ගනොගින, ඒහ තභන්ගේ ජීවිතඹ  

ත් ඳත් ය න්න ගනොගින. ලක ගරහ තිගඵන්ගන් 
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ඳහර්ලිගම්න්ුර 

ගභොේද? 2006 දී තභන්  තිුදු ජීන භ්ම භ ඳත්හ ගන 

ඹන්න නම් රුිළඹල් 15,632.50කින් ළටුප් ළඩි විඹ ුතුරින. දළන් 

ගරහ තිගඵන ගද් ගභඹින. ගම් භගේ ණනඹේ ගනොගින. ගම්, 

2006 දී ඹ ළඹ ගල්නඹ ඈදිරිඳත් යරහ රු ජනහධිඳතිුරභහ 

කි හ ජීන ංඹ ටිනහභ රුිළඹල් 286ින කිඹරහ. ජීන 

ංඹ ළඩිවීභ  හගප්ේ 286න් ළඩි ශහ  ඳසු ලන ණන 

ගම්. ඒ නිහ භඹ රුිළඹල් 15,632.50 ළටුප් ළඩිවීභේ 

අගොත් තභින 2006 ජීන භ්ම භ තිගඵන්ගන්. ඒත් ද නළවළ. 

ඒ නිහ ගම් ංර්ධනගආ භවහ ප්රණරහඳගඹන් ළඩේ නළවළ. 

ගභොේද ගරහ තිගඵන්ගන්? 2006 දී රඵහ ත්ත ජීන 

තත්ත්ඹත් ද යහජක ගවිනන්  රඵහ න්න  ඵළරි ගන 

තත්ත්ඹේ ආති යරහ තිගඵනහ. 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීයුරභනි, ඒ හගේභ ළටුප්ර ආති වී 

තිගඵන විභතහ ඵරන්න. ගුරු ගවගආ ළටුප් විභතහ 1997 

සි  තිගඵනහ. දළන් වුරුදු 16ේ ත ගරහ තිගඵනහ. 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීයුරභනි, ලේ ගවඹ ළටුප් විභතහ 

ිළිතඵ හච්ඡහ ණනහේ ඳළළත්වහ. හච්ඡහ ණනහේ 

ඳත්හ වුරුදු 16ේ ත ගරහ තිුදණත් ගුරු ගවගආ ළටුප් 

විභතහ භ යන්න ගවෝ ඈත් යන්න සූදහනභේ නළවළ. ඒ 

තභ ය න්න ඵළරි ගරහ තිගඵනහ. ඒ හධහයණද? ගම් ගප් 

නහතඹ බහය න්න සිටින දරුන්  ඊන්න්න සිටින ගුරුරු. 

ඔවුන්ගේ භහනසිත්ඹ ගොගවොභද? භවය ඹ  ලින් රළුදු 

ළටුඳ ඹ ගත්භ විශ්රනහභ ඹන්න සිදු ගරහ තිගඵනහ. ඒ ළටුඳ  

නු තභින ඔවුන්  විශ්රනහභ ළටුඳත් රළගඵන්ගන්. භවය ඹ ඒ 

ළටුඳ රඵද්දිභ මිඹ ගොස තිගඵනහ. භවය ඹ  අදහඹභේ 

නළවළ. යද ඒ ගුරුරුන්ගේ ගනොගින. යද හගේද? ළටුප් 

විභතහේ තිගඵනහ. ගම් ළටුප් විභතහ ඈත් කිරීභ ිළිතඵ 

ප්රණතිඳත්තිර  තමුන්නහන්ගවරහ ලඟ ගරහ තිගඵනහ. 

කිසිභ  නළති, ප්රණහගඹෝිණ නළති ය   දහශ නළති ඳත්ග්  

හගේ, ගඳයවන්ග්  හගේ ලිඹවිල්රේ තිගඵනහ, "භහින්ද 

ිකන්තනඹ" කිඹරහ. ඔන්න ඔඹ ගඳයවන්ග්  හගේ තිගඵන 

භහින්ද ිකන්තනගආත් ලිඹරහ තිගඵනහ, ළටුප් විභතහ ඈත් 

යනහ කිඹරහ. වළඵළින දළන් වුරුදු 16ේ තිසගව ගුරු ගවගආ 

නිුතුර වන්ගේ ළටුප් විභතහ ඳත්හ ගන ඹනහ. නමුත් 

තභ ඔවුන්ගේ ළටුප් විභතහ න් යරහ නළවළ. භවය 

ගුරුරු විශ්රනහභ ිණහිල්රහ. භවය ගුරුරු මිඹ ිණහිල්රහ. ඒ නිහ 

ඈේභනින්භ ගම් ළටුප් විභතහ ගවෝසි කිරීභ ිළිතඵ රුු 

ළරකිල්ර  ත ුතුරින. විගලවගඹන්භ ළටුප් වහ ගව       

ංකහ ගොමින් බහ ගභභ ළටුප් විභතහ විඳීභ  

ගඳොගවොත් වුණහ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීයුරභනි, ඒ හගේභ ළටුප් ර්ධර 

ඵයඳතශ විභතහේ තිගඵනහ. රු ආභතිුරභනි, යහජක ගවගආ 

භ ළටුඳ න රුිළඹල් 11,730ේ රඵන ඹගේ හර්ෂි ළටුප් 

ර්ධඹ රුිළඹල් 110ේ ඵ ඔඵුරභහත් දන්නහ.  යහජක ගවගආ 

භ භ්ම භ සිටින රුිළඹල් 11,730 ළටුඳේ රඵන 

ගගනකුගේ ළටුප් ර්ධඹ රුිළඹල් 110ින. වළඵළින ඈවශභ 

ළටුප් රඵන ගනහ  රුිළඹල් 1,450 ළටුප් ර්ධඹේ 

රළගඵනහ. ගම් ක්රතභඹ හධහයණ නළවළ ගන්. ඒ නිහ ළටුප් 

විභතහ ඳභණේ ගනොගින, ළටුප් ර්ධර විභතහකුත් 

තිගඵනහ. ළඵළවින්භ රුිළඹල් 11,730 භ ළටුඳේ රඵමින් 

ජීත් න්ගන් ම්රුහින. ඔහු  වුරුද්ද  ළටුප් ර්ධඹ 

ලගඹන් වම්ඵ න්ගන් රුිළඹල් 110ින. වළඵළින ඈවශ ළටුඳේ 

රඵන ගනහ  රුිළඹල් 1,450 ළටුප් ර්ධඹේ වම්ඵ නහ. 

ගම් ඳයතයඹ ඩු කිරීභ  ිළඹය ුරනකින්  ුතුර යන ඵ ළටුප් 

වහ ගව ංකහ ගොමින් බහ ිත්න්ඹ මිතිර  කි හ. 

නමුත් ලඹ ගශව නළවළ. ගම් ළටුප් ර්ධගආ තිගඵන විභතහ 

ඈත් කිරීභ වහ ිළඹය ුරනකින්  ුතුර යනහඹ කි හ. 

නමුත් තභත් ඒ ළටුප් ර්ධගආ තිගඵන විභතහ ගවෝසි 

යන්න භත් ගරහ නළවළ. සිද්ධ වුු ගද් තභින රුිළඹල් 100 

ළටුප් ර්ධඹ රුිළඹල් 110 දේහ රුිළඹල් 10කින් ළඩි වීභ. 

රුිළඹල් 10ේ කිඹරහ කිඹන්ගන් ගභොේද? නිම් හිුරගොත් 

ගොටුග  ඵස නළුරම් ගඳොගශව toilet ල  ිණහිල්රහ ලන්න ළඹ 

න මුදරින. වුරුද්ද භ ළඩි න්ගන් රුිළඹල් 10ින. ිළ 

වන්ගන් ගභඹ හධහයණ ද කිඹරහින. යහජක ගවගඹකුගේ 

ළටුප් ර්ධගආ ආති වී තිගඵන විභතහ ඈත් කිරීභ 

ගනුගන් රුිළඹල් 10ේ ළඩි යරහ තිගඵනහ. ගොශම 

ආවිල්රහ වදිසිගආ toilet ල  ඹන්න වුගණොත් ලතළන  ඒ 

රුිළඹල් 10 ගදන්න නහ. ඔඵුරභන්රහ  ගොගවොභද 

හිගතන්ගන් රුිළඹල් 10ේ ගදන්න ඕනෆඹ කිඹරහ. ගම් 

මිනිසසුන්ගේ ගභොන ඔළුේ ද තිගඵන්න ඕනෆ? ගභොන 

භහනසිත්ඹකින් ද ගම් මිනිසසු  ුතුර යනහ ආත්ගත්? 

රුිළඹල් 11,730 ළටුඳේ රඵන යහජක ගවඹහගේ ළටුප් 

ර්ධඹ රුිළඹල් 10කින් ළඩි යන්න ඕනෆඹ කිඹරහ 

ඔඵුරභන්රහ  හිගතන්ගන් ආින කිඹරහින භභ වන්ගන්. භ  

ගත්රුම් න්න ඵළරි ඒින. ගම්හ තමුන්නහන්ගවරහගේභ 

අඹතනගආ ණන්. 

 
මරහනහරඪ භන්ත්රීයුරභහ 
(ெமயமெஶங்கும்  உரப்பஷனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

රු භන්ත්රීයුරභනි, හරඹ ළන ල්ඳනහ යන්න. 

 
රු නුය දිහනහඹ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு அத ெஷழஶநஶக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ඔඵුරභහ භගේ ගරහ ී භහ යන්න ඹන නිහ භගේ ථහ 

ඈේභනින් න් යනහ. 

 
රු අර්.ලම්. යංජිත් භද්දුභ ඵණ්ඩහය භවතහ 
(ஶண்தைஷகு ஆர்.ம். ஞ்ஜஷத்  த்து பண்டஶ) 

(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
ගඳන් ගරහ ගදනහ. 

 
රු නුය දිහනහඹ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு அத ெஷழஶநஶக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ඳ  ගරහ ටිේ වම්ඵ නහ.  

යහජක ගවහ තමුන්නහන්ගවරහගේ භළතියණ ඹහන්ත්රාණඹ 

ඵ  ඳත් ගරහ තිගඵනහ. [ඵහධහ කිරීම්] ගප් රලිත් දිහනහඹ 

නිගඹෝජක ආභතිුරභහ කිඹන්ගන් ගභොේද? භභ කිරි ිළටි ළන 

කි ග  නළවළ ගන්. භභ කිරි ිළටිර ගශ නහභඹ ආහුග  නළවළ 

ගන්. මරහනහරඪ රු භන්ත්රීයුරභනි, ලුරභහ ආවිසගන නිරඹ 

ගභොේද කිඹන්න භභ දන්නහ. ලුරභහ ආවිසගන නිරඹ භභ 

ගභතළන කි ග  නළවළ. භභ දන්නහ, කිරි ිළටිර  ලුරභහ ඈතහ 

ගවොඳින් ආවිසගනහ කිඹරහ. ගඳොම්ිළඹහ,  ම්ිළඹහ, ිළම්ිළඹහ 

හගේ නම් ගන් කිඹන්ගන්. ිළ ආහුග  ඒ ගනොගින. ිළ 

ආහුග  කිරි ිළටිර ගශ නහභඹ. ඔඵුරභහ ඔඹ ගභොනත් 

කිඹන්න ඹන්න ලඳහ. රුණහය ගෞක භහතකහංලගඹන් 

ගොඹහ ත් කිරි ිළටිර ගශ නහභඹ කිඹන්න ගෝ. ඒ 

ඔඵුරභහගේ  කීභ. දළන් ගම් හච්ඡහ ඹන්ගන් යහජක 

ඳරිඳහරන වහ සගද්ල  ුතුර ආභතිුරභහ ලේින. මුදල් වහ 

ක්රතභම්ඳහදන නිගඹෝජක ආභතිුරභහ ත් යහජක ගවඹ ිළිතඵ  

කීභේ තිගඵනහ.  රලිත් දිහනහඹ භළතිුරභහ ගෞක නිගඹෝජක 

ආභතිුරභහ.  මරහනහරඪ රු භන්ත්රීයුරභනි, ගෞක නිගඹෝජක 

ආභතිුරභහගේ  කීභේ තභින කිරි ිළටි ළන ගොඹහ ඵළලීභ. දළන් 

කිරි ිළටි විින කි හ. ිළ ගනොගින කි ග , ගෞක 

භහතකහංලඹින, තමුන්නහන්ගවරහගේභ  තහේණ වහ ඳර්ගආණ 

භහතකහංලඹින.  

857 858 

[රු නුය දිහනහඹ  භවතහ] 
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ඈතින් තමුන්නහන්ගවරහභ කිඹනහ කිරි ිළටි විින කිඹරහ. 

වළඵළින, වි කිරි ිළටි ගභොනහද කිඹරහ ිළ  වන ගො  

ගඳොම්ිළඹහ,  ම්ිළඹහ  කිඹනහ. ඒහ ළඩේ නළවළ; ඒහ දහශ 

නළවළ. ඳ  කිඹන්න කිරි ිළටිර නභ. ඵඹින කිඹන්න. කිඹන්න 

ඵළවළ. කිඹන්ගන් ගොගවොභද ප්ඳහ? ලේතයහ නිගඹෝජක 

භහතකයගඹේ ලේ දහශ කිරි ිළටි භහගම් බහඳතියඹහ 

ිණහිල්රහ ආභතිුරභහ වම්ඵ වුණහ. වම්ඵ වුණහ  ඳසගව ලඟතහේ 

ආති වුණහ. ලඟ වුණහ  ඳසගව භරු ළඩේ වුණහ. නිගඹෝජක 

ආභතිුරභහ නඩු හසුර ඈල්ලුහ. ගභොද, ලුරභහ නීතිඥපගඹේ. 

රලිත් දිහනහඹ භළතිුරභහ ගනොගින. ගම්ින වුගණ්.  

හභහනකගඹන් ප්රණලසනඹේ වපුහභ  භන්ත්රීයයගඹේ වම්ඵ ගනහ 

ගන්. දහශ කිරි ිළටි භහගභන් භන්ත්රීයයඹහ වම්ඵ වුණහ. ලුරභහ 

නිගඹෝජක ආභතියගඹේ. ඒ නිගඹෝජක භහතකයඹහ ගම් 

භහගම් ඹ භහතකුරභහ ශඟ  යගන ිණඹහ. 

 
රු රලිත් දිහනහඹ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு யலித் ெஷெஶநஶக்க) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

නභ කිඹන්න. 

 
රු නුය දිහනහඹ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு அத ெஷழஶநஶக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ෂිනර් මුසතහඳහ. ගන වුද? ෂිනර් මුසතහඳහ. [ඵහධහ කිරීම්] 

 
රු රලිත් දිහනහඹ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு யலித் ெஷெஶநஶக்க) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

වුද කිඹරහ කිඹන්න. 

 
රු නුය දිහනහඹ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு அத ெஷழஶநஶக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

කි හ, කි හ. දළන් හඩි ගන්න. භභ නභ කි හ. ඔඵුරභහ 

ගනොගින කිඹරහ කි හ. ගභුරභහ හගින භ  ගඳගනන්ගන්. භ  

ළයදීභේ වුණහද දන්ගන් නළවළ. ආභතිුරභහ ශඟ  යගන ිණඹහ  

ඳසගව යපු ගද් ගභොේද කිඹරහ දන්නහ ද? ආභතිුරභහ මුණ 

ළසවීගම් නීතිඥප හසුර ත්තහ. රුිළඹල් මිලිඹන වතවභහයේ 

ත්තහ. ඒ කිඹන්ගන් රුිළඹල් රේ 75ේ. වරහ ඵරන්න ගෝ. 

ඈසයවහ ගප්ිතගආ ඈන්න ගොණ්ඩඹ සුදු ගජකසස 

ආභතියගඹකුගන් වරහ ඵරන්න ගෝ රේ කීඹ ද ත්ගත් 

කිඹරහ. ඔන්න ඔගවොභ ගන් තමුන්නහන්ගවරහ කිරි ිළටි ප්රණලසනඹ 

විඳුග . ඳහර  ගන් විඳුග . 

 
රු භන්ත්රීයයගඹේ 
(ஶண்தைஷகு உரப்பஷனர் எருலர்) 

(An Hon. Member) 
රු භන්ත්රීයුරභහ, රේ කීඹද? 

 
රු නුය දිහනහඹ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு அத ெஷழஶநஶக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ගඳොඩි ණන . රුිළඹල් රේ 75ින. ඒ ගොල්රන්ගේ 

තයභ  තභින ගඳොඩි ණන.  

භභ කිඹමින් අග  යහජක ගවඹන් ද මුළුභනින්භ 

භළතියණ  ුතුර වහ ගඹොදමින් තිගඵනහ කිඹන ලින. 

තමුන්නහන්ගවරහ දන්නහ, භවය ඳශහත්ර හි පු භවහ 

භහතකරු විදුවල්ඳතිරුන් ළනහ. ළරහ තභන්ගේ 

ගදය හච්ඡහ ඳත්රහ, දරුන්ගේ ගදභ ිළඹන් ළන්න, 

ගුරු ගදගුරු රැසවීම් තිඹරහ ඒහගආදී අභන්ත්රාණඹ යන්න 

සථහ ගදන්න කිඹරහ ගම් යහජක ගවඹ ලතළන  ගඹොදනහ. 

භවය විදුල්ඳතිරු ඹන්න ළභළති නළවළ. වළඵළින, ළභළති නළතත් 

ඔවුන්  ඹන්න සිද්ධ ගරහ තිගඵනහ. භවය විදුවල්ඳතිරු 

ඹන්ගන් තභන්  ඹභේ න්න ගනොගින. ඒ ගොල්ගරෝ හිතනහ, 

ලගවභ ිණගඹොත් විතයින ඳහර  ගුරුයගඹේ න්න පුළුන් 

ගන්ගන්, ලගවභ ිණගඹොත් විතයින ගොඩනළඟිල්රේ න්න 

පුළුන් ගන්ගන්, ලගවභ ිණගඹොත් විතයින විදකහහයඹේ න්න 

පුළුන්භ තිගඵන්ගන් කිඹරහ. ඒ නිහ ද විදුවල්ඳතිරුන්  

තභන්ගේ තනුරය න්න ගනොගින, ඳහර  ගුරුයගඹේ න්න, 

ඳහර  ගොඩනළඟිල්රේ රඵහ න්න, ඳහර  ළසිකිිතඹේ රඵහ 

න්න භව ආභතියඹහගේ ඡන්ද කහඳහයඹ  ඹන්න සිද්ධ ගරහ 

තිගඵනහ. හධහයණද ගම්? ගභොේද විදුවල්ඳතිරුන් ඳත් 

යරහ තිගඵන තත්ත්ඹ? ගම් යග්ම ගනකුත් තනුරරු ගවොඵන 

හභහනක ග්රාහමීඹ භ්ම ගම් ඈන්න ගවඹහ තමුන්නහන්ගවරහ 

ගභොන තත්ත්ඹ ද දහරහ තිගඵන්ගන්? ඒ නිහ ද යහජක 

ඹහන්ත්රාණඹ පුළුල් යන භන් -පුළුල් යන ල ගවොින- 

තමුන්නහන්ගවරහ යමින් තිගඵන්ගන් ගභොේද? ද 

තමුන්නහන්ගවරහ  ලක න ගද්ලඳහරන ඹහන්ත්රාණඹ වදමින් 

තිගඵනහ. ගද්ලඳහරන ඹහන්ත්රාණඹේ ගම් වදන්ගන්. ඒ හධහයණ 

නළවළ. ඒ යහජක ගවඹ සහීකන ඉ  දහශ න ඳරිදි නීති වහ 

ගයගුරහසි ඳටිඳහටීන්ර  නු  ුතුර යන්න ඔවුන්  නිදව 

ගදන්න. ඒ ගනු  තමුන්නහන්ගවරහ, තමුන්නහන්ගවරහගේ ඡන්ද 

ඹහන්ත්රාණඹ ඵ  ගම් යහජක ගවඹ ඳත් ය ගන තිගඵනහ. ලඹ 

කිසිගවත්භ හධහයණ නළවළ කිඹහ තභින ිළ කිඹන්ගන්. 

 
මරහනහරඪ භන්ත්රීයුරභහ 
(ெமயமெஶங்கும்  உரப்பஷனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

රු භන්ත්රීයුරභහ, ඔඵුරභහ  රඵහ දී ති ූ  හරඹ න්. 

 
රු නුය දිහනහඹ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு அத ெஷழஶநஶக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

භ  ත විනහඩිඹ හරඹේ ගදන්න මරහනහරඪ රු 

භන්ත්රීයුරභනි. දළන් ගම් යහජක ගවඹ පුළුල් යන ගො  ගභොේද 

පුළුල් ගන්න ඕනෆ? යහජක ගවඹ පුළුල් ගනහ නම් ඉ  

භහන අර්ථි ගද්වගආ පුළුල් වීභේ සිදු ගන්න ඕනෆ. ගප් 

යග්ම ර්භහන්තලහරහ, ගවහ අඹතන යජඹත් ලේ ඒහඵද්ධ 

පුළුල් විඹ ුතුරින. ලගවභ පුළුල් වුගණොත් විතයින යහජක ගවඹ 

ආුරගශව යසහ ගදන්න පුළුන් ගන්ගන්. ර්භහන්තලහරහේ 

වළදුගණොත් තභින ඈංජිගන්රුහ  යසහ තිගඵන්ගන්; 

ශභනහරුහ  යසහ තිගඵන්ගන්; තහේණ ශිල්ිළඹහ  

යසහ තිගඵන්ගන්; ලිිළරුහ  යසහ තිගඵන්ගන්; ඉ  ඳසගව 

ම්රුහ , මුයරුහ  යසහ තිගඵන්ගන්. වළඵළින, 

තමුන්නහන්ගවරහ ඒහ පුයන්ගන් ගොගවොභද? ප්රණහගද්ය ඹ ගල්ම් 

හර්ඹහරර  - AGA officeර  - ඊඳහධිධහරින් යගන. 

ඔවුන්  ඈන්න තළනේ නළවළ, හඩි ගන්න තළනේ නළවළ, 

කිඹන්න ගදඹේ නළවළ, රැකිඹහේ නළවළ, රුිළඹල් 10,000  

නිම් ඔගවව තළඳ තළඳ ඈන්නහ. ඒ ඒ ඊඳහධිධහරින් ත් යන 

නිහේ. ඒ නිහ යහජක ගවඹ ලේතිභත් ශ ුතුර න්ගන් 

අර්ථි ගද්වගආ සිදු න ප්රණභහණහත්භ ර්ධනඹ  හගප්ේ 

ඳභණින. ලගව නළුර යන යහජක ගවගආ පුළුල් වීභ ය   ඵයේ 

ඵ  ඳත් ගමින් තිගඵනහ. ඒ නිහ ගම් යහජක ගවඹ ත්, 

විගලවගඹන්භ ගප් යග්ම භෆතදී ඵහ න්නහ රද ගව 

ගවවිහන් ත් ආති වී තිගඵන දුසයතහන් ිළිතඵ 

තමුන්නහන්ගවරහගේ ධහනඹ ගඹොමු යන්නඹ කිඹහ ඈල්රහ 

සිටිමින් භභ නතය ගනහ. ගඵොගවොභ සුරතිින මරහනහරඪ රු 

භන්ත්රීයුරභනි. 

859 860 



ඳහර්ලිගම්න්ුර 

[.බහ. 3.31] 

 
රු (අචහර්ඹ) යත් මුුභ භවතහ (ජහතකන්තය මරක 
වගඹෝිණතහ භහතක ව මුදල් වහ ක්රතභම්ඳහදන නිගඹෝජක 
භහතකුරභහ) 
(ஶண்தைஷகு கயஶநஷெஷ  ெத் அதொதக -  ெர்லதெெ நஷெஷ 

கூட்டிமணப்தை அமச்ெரும் நஷெஷ, ெஷட்டஷடல் பஷெஷ 

அமச்ெரும்) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama - Minister of 

International  Monetary Co-operation and Deputy Minister 

of Finance and Planning)   
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීයුරභනි, තළඳළල් ඡන්දඹ ශං ගන 

ගො  විරුද්ධ ඳේඹ  යජගආ ගවගඹෝ භතේ ගනහ. දීර්ක 

හරඹේ ගම් රු බහ ුරශ විහද තිුදණහ, ලතගො  ඒ ඹ ළන 

ථහ ගශව නළවළ. ලන සුභහගන් තළඳළල් ඡන්දඹ තිගඵන නිහ 

ඈතහභ සථහහදී ගර ගම් හයණහ ඈදිරිඳත් යරහ තිගඵනහ. 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීයුරභනි, ගම්හ  තභින කිඹුල් ඳුළු 

කිඹන්ගන්. ඡන්දඹ ශං න වි  ඳුළු ළඩි නහ. වළඵළින, භ  

කිඹුරහගේ වළටි කිඹන්න පුළුන්. ගභන්න කිඹුරහගේ වළටි ටිේ 

වන්න.   

භහ ශඟ තිගඵනහ, 2004 ර්ගආ ඹ ළඹ ථහ. ගම්  වන 

වළටිඹ  ගම් ඹ ළඹ ථහ ඈදිරිඳත් ගශව  රු මුදල් භහතක 

ජනහධිඳති නීතිඥප වහ ඳහර්ලිගම්න්ුර භන්ත්රීය   ගේ.ලන්. ගචොේසි 

භවතහින. ඒ හ රගආ භළතිුරභහ ලගඹන් සිටිගආ යනිල් 

වික්රතභසිංව භළතිුරභහින. ගභන්න ඔඵුරභන්රහගේ භළතිුරභහගේ 

ව මුදල් ආභතිුරභහගේ යහජක ගවඹ ිළිතඵ ගඹෝජනහ. භභ ගම් 

කිඹන්ගන් 2004 ඹ ළඹ ථහගන්. ගභන්න ගචොේසි 

භවත්භඹහ කිඹන  ගද්.  විරුද්ධ ඳේගආ රු භන්ත්රීයරු වන්න. 

2003 ගනොළම්ඵර් 19 න දහ වළන්හ්  හර්තහග  න්රු ං 86හි -

2004 ඹ ළඹ ථහගහි- ගභන්න ගභගවභ වන් ගනහ: 

"ඳගේ ඈරේඹ න්ගන් යහජක ංලගආ භධකභ වහ ඳවශ අදහඹම් 
ගශ්රනව සර ගවිනන් තරින් 1,00,000ේ 2004 න වි දීද, තත් 
2,00,000ේ 2006 න වි දීද ඩු කිරීභඹ. ගම් ගවවුරගො ගන යජඹ  
 ගනේ ක්රත ඈුරරු වීම් ත්ගනු ආත." 

ලතගො  ඒ ඹ ළඹ ගල්නගඹන් වුරුදු ුරනේ ආුරශත 

ගවගඹෝ ුරන් රේඹේ ගදය රින්න ථහ ශ ඹ තභින 

දළන් ගභතළන ඳඩිනඩි ළන ථහ යන්ගන්. ඒ විතයේ ගනොගින. 

ගදය ඹන්න ක්රතභඹත් -ගොගවොභද ඹන්ගන් කිඹහ- ඒ ඹ ළඹ 

ගල්නගආ කිඹහ  තිගඵනහ. ඒත් භභ කිඹන්නම්.  ද වදත් 

ළන ථහ ශහ; භහනුෂි වළඟීම් ළන ථහ ශහ.  

ලභ වළන්හ්  හර්තහග  න්රු ං 86හිභ  -2004 ඹ ළඹ 

ථහග භ තත් තළන- ගභගවභ වන් ගනහ: 

"... 2004 ජනහරි 01 දින සි  ඳ සග ච්ඡහ විශ්රනහභ ක්රතභඹේ වඳුන්හ 
ගදන්ගනමු. ගභභ සග ච්ඡහ විශ්රනහභ ක්රතභඹ ිළිතගන ගවගඹන් ඈත්න 
ගවඹන්  ඔවුන්ගේ ළටුප් වහ දීභනහර  භහන න භහසි 
ිගතෝඳත ගවීභේ ගනොඩහ හිමින ඳරිද්ගදන් සුදුසු ඳරිදි ළරසුම් 
ගගයන දිඹයත න්දි ිළරිනළමීභේ ගභභ ක්රතභඹ  ආුරශත් නු ආත."  

ගම් ගොල්ගරෝ ගම් හගේ යජගආ ගවගඹෝ රේ 3ේ 

ගදය ඹන්න ර් ම්පූර්ණ ළරළසභේ ඈදිරිඳත් ශ ඊදවිඹින.  

ය ජගආ ගවගඹෝ ඵහ න්නහ ඒහ ළන ගන් දළන් ථහ 

යන්ගන්. ලදහ ථහ ගශව ඵහ න්න ගනොගින. වුරුදු 20, 30 

ළඩ ශ ඹ ගදය ඹන්නින. වුරුදු ුරනේ ආුරශත රේ 3ේ 

ගදය ඹනහ විතයේ ගනොගින. ඒගේ ක්රතභග දඹත් ගම් ඹ ළඹ 

ගල්නගආ කිඹහ තිගඵනහ. හභහනකගඹන් ිළ ඹ ළඹ 

ගල්නර ක්රතභ ග දඹ දභන්ගන් නළවළ ගන්, මරහනහරඪ රු 

භන්ත්රීයුරභනි. නමුත් ඒ ක්රතභග දඹත් ඒ ඹ ළඹ ගල්නගආ ඈතහභ 

ඳළවළදිලි විධිඹ  දභහ තිගඵනහ.  ලතගො  ගම් ගොල්රන්ගේ 

කිඹුල් ඳුළු ළන ිළ  ලච්චය හිතන්න ඵළවළ.  ඒ ක්රතභග දඹ නු 

තළඳළල් ඡන්දඹ  ඹන ජනවනගඹන් භ ලගඹන් රේ 

ුරන  තළඳළල් ඡන්ද දභන්න ගන්ගන් නළවළ; ගදය ඈන්නින 

සිද්ධ න්ගන්. ඒ ඹ  හභහනක විධිඹ  ඡන්ද දභන්න තභින ගම් 

ගොල්රන් ළරසුම් ගශව. ඒ නිහ ගම් සථහග දී ඒ රුු 

ළන ිළ ත ටිේ ල්ඳනහ ය ඵරන්න ඕනෆ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීයුරභනි, ඉශඟ  ගදන හයණහ භභ 

කිඹන්නම්. ගභුරභන්රහ කි හ, වළභ ල භ ගද්ලඳහරනඹ 

ගගනනහඹ කිඹහ. ඒ මලි තක ගචෝදනහේ, 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීයුරභනි. භෆත හරගආදී ළඩිගඹන්භ ඵහ 

ත්ගත් ඊඳහධිධහරින්. භහ හිතන විධිඹ  ඊඳහධිධහරින් 52,000ේ 

යහජක ගවඹ  ඵහ ත්තහ. ලතගො  ගභොේද ගප් 

ප්රණතිඳත්තිඹ? ඒ ද න වි  රැකිඹහ වියහිත ඈල්ලුම් ඳත්රා ලව ෆභ 

ඊඳහධිධහරිගඹේභ ිළ ඵහ ත්තහ. හ ත් කිඹන්න පුළුන්ද, 

ිළ ඒ ගොල්රන්ගේ ගද්ලඳහරන ඳේ ඵළලුහ; ඒ ගොල්රන්ගේ 

ගන ගන දවස ඵළලුහ කිඹහ. ලගවභ කිසිභ ගදඹේ ගශව 

නළවළ. ඒ වළභ ගදනහ භ ිළ රැකිඹහේ රඵහ දුන්නහ. භහ හිතන 

විධිඹ  2006 ර්ගආත් ිළ 55,000ේ  ඵහ ත්තහ. ඒහ ගප් 

ආභතිරුන්  භත ආති. ඒ හරගආ භහ මුදල් වහ ක්රතභම්ඳහදන 

නිගඹෝජක ආභති ගරහ සිටින වි  ඹහඳන ගආ භන්ත්රීයරු ඔේගොභ 

ආවිත් ඳ  සුරති යමින් කි හ, "ිළ හීගනකින්ත් හිුරග  

නළවළ, ගම් හ ගේ සථහ ගප් ද්රතවිඩ ඊඳහධිධහරින්  තළනේ 

රළගඵින" කිඹහ.  

නමුත් ගම් යජඹ ඊුරරුයගආ හි පු, නළ ගඟනහිය හි පු සිඹලු 
ද්රතවිඩ ඊඳහධිධහරින්  රැකිඹහ දුන්නහ. ිළ ඒ විධිඹ   ුතුර ශහ. 
ඒ ගන්ද ආත්ත තත්ත්ඹ? [ඵහධහ කිරීභේ] තභ ග්රාහභ නිරධහරි 
තනුරය  ලුතින් ලේගනකුත් ඳත් යරහ නළවළ; කිසිභ 
ගනකු ඳත් යරහ නළවළ. රු ගජෝන් ගගනවියත්න ආභතිුරභහ 
දළන් ඒ ඵ තවවුරු යහවි. ඵරන්න ඒ විබහඹ ඳළළත්ව විධිඹ. ඒ 
විබහඹ ඳළළත්වගආ රු ගජෝන් ගගනවියත්න භළතිුරභහගේ 

භහතකහංලඹත් මුදල් භහතකහංලඹත් ගනොගින. ඒ විබහඹ 
ඳළළත්වගආ විබහ ගදඳහර්තගම්න්ුරින. ප්රණසිද්ධ විබහඹේ 
වළටිඹ  තභින ඒ ඹ විබහඹ  ඈදිරිඳත් වුගණ්. දළන් ගභගවභ 
ගචෝදනහ ශහ  ආත්ත ලගඹන් දළන් ර්ුදදඹේ ආති ගරහ 
තිගඵනහ, වළභ විබහඹේභ යන්න කිඹරහ විබහ 
ගදඳහර්තගම්න්ුර  ඳළරීභ ුරශ. ඒ නිහ විබහ 
ගදඳහර්තගම්න්ුර  ගරහ  ළඩ යන්න ඵළරි ගරහ 
තිගඵනහ. ඒ ඔඵුරභහත් දන්නහ රු ඩි  ගුණගවය 
ආභතිුරභනි. විබහ ගදඳහර්තගම්න්ුර  ලේ ඳළත්තකින් ගචෝදනහ 

යනහ ඳ්රිKහ ිළ  යනහ, ගම්හ ඳරිඳහරනඹ යන්ගන් නළවළ 
කිඹරහ. ිළත් ඈතින් ඒ ඹ  ළරැදි කිඹනහ තභින. නමුත් ඒ ඹ  
වළභ විබහඹේභ දළන් බහය දීරහ තිගඵනහ. ලගවභ ගන්ද රු ඩි  

ගුණගවය භළතිුරභනි? ඔඵුරභහගේ COPE ලගේදීත් ඒ කිඹරහ 
තිගඵනහ. ගම් වළභ ගද්භ විබහ ගදඳහර්තගම්න්ුර  ගදන්න ලඳහ 
කිඹරහ තිගඵනහ. ගභොද, ඒහ වරිඹ  ඳරිඳහරනඹ යන්න ඒ 
ඹ  ගරහේ නළවළ. ිළ වළභ විබහඹේභ දළන් විබහ 
ගදඳහර්තගම්න්ුර  දීරහ තිගඵනහ. ගචෝදනහ නම් යන්න 
පුළුන්. භවය වි  ල භළතියණ ගෝමසහඹ ලගවභ 
ගන්න පුළුන්; ල ගදඳහර්තගම්න්ුර ලගවභ ගන්න 
පුළුන්; ල ංසථහ ලගවභ ගන්න පුළුන්. ලගවභ 
ගන්ගන් නළවළ කිඹරහ භභ කිඹන්ගන් නළවළ. භවය වි  ලගවභ 

ගන්න පුළුන්. තමුන්නහන්ගවරහ ඕනෆ තයම් ලගවභ ශහ. සිරිල් 
භළති  භවත්භඹහ ඳත්වීම් දුන්ගන් ගොගවොභද කිඹරහ ගප් රු 
හමිණී ගරොකුගේ භළතිුරභහගන් වන්න ගෝ. දළන් ඒහ 
ආගවන්ගන් නළති හගේ  ඈන්නහ.  ලුරභහ ඳත්වීම් දුන්ගන් 
ගොගවොභද? ඒහ ළන දළන් ථහ යන්ගන් නළවළ. භහ ල 
ගදඹේ කිඹන්න ළභළතිින. තමුන්නහන්ගවරහ ඒ ගවො  

වන්න. PSC ලගන් ගදන්න තිුදු ල ළණින්ම ලගන් 
ගදන්න ඕනෆ කිඹරහ ඳශමුළනි තහ  න්යණඹ ගශව ගජ්.අර්. 
ජඹර්ධන භවත්භඹහින. ඳශමුළනි තහ ින ලගවභ ගශව. 
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විරුද්ධ ඳේගආ ගනකු යජගආ ිණුම් ිළිතඵ හය බහග  
ඈන්න ල ඳශමුළනි තහ  ිනන් යරහ භවනුය, ම්ගඳොශ 
භන්ත්රීය දිහනහඹ දළම්ගම්, ලේත් ජහති ඳේඹින. දළන් භව 
ගරොකු  ඳ  කිඹනහ, විරුද්ධ ඳේඹ  තළනේ ගදන්ගන් 
නළවළ කිඹරහ. රු යංජිත් භද්දුභ ඵණ්ඩහය භළතිුරභනි, ඔඵුරභහ ඒ 

ළන ගවො  දන්නහ. ඒ හරගආ ඔඵුරභහත් ඳහර්ලිගම්න්ුරග  
සිටිඹහ ගන්. ඔඵුරභහත් ඒ  ලඟ වුණහ.  

 
රු අර්.ලම්. යංජිත් භද්දුභ ඵණ්ඩහය භවතහ 
(ஶண்தைஷகு ஆர்.ம். ஞ்ஜஷத்  த்து பண்டஶ) 

(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
නළවළ, නළවළ ආභතිුරභහ. ගජ්.අර්. ජඹර්ධන භළතිුරභහගේ 

හරගආ භභ හිටිගආ නළවළ. නමුත් තමුන්නහන්ගව ඒ හරගආ 

ඳරිඳහරන ගවගආ ගජකසස නිරධහරිගඹේ. ආින ඒ ළරැදි වදන්ගන් 

නළත්ගත්? වදන ල යන්න ඕනෆත් තමුන්නහන්ගවරහ ගන්.  

 
රු (අචහර්ඹ) යත් මුුභ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு கயஶநஷெஷ  ெத் அதொதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

ළරැදි වදන ල ගනභ ථහේ ගන්. ිළත් ප්රණතිඳත්තිඹේ 

ලගඹන් ිළිතන්ගන් නළවළ විරුද්ධ ඳේඹ  ගම් ගදන්න ඕනෆ 

කිඹරහ. දළන් තමුන්නහන්ගවරහ ගප් රු ඩි  ගුණගවය 

භළතිුරභහ  ගොච්චය ගවො කි හද? තමුන්නහන්ගවරහ තභින වළභ 

තළනභ ිණහිල්රහ ගඵොරු  කිඹන්ගන්, COPE ල  විරුද්ධ 

ඳේගආ ගනකු දභන්න ඕනෆ, COPA ල  විරුද්ධ ඳේගආ 

ගනකු දභන්න ඕනෆ කිඹරහ. තමුන්නහන්ගවරහ ගන් ලගවභ 

කි ග ? ඒ ගනස ගශවත් තමුන්නහන්ගවරහින. ලිතඹ  

ිණහිල්රහ ය   ගඵොරු  කිඹනහ, ගම් ගම් අණ්ඩු යන 

ළඩේ, අණ්ඩු විරුද්ධ ඳේඹ  තළනේ ගදන්ගන් නළවළ කිඹරහ. 

ඒ ඈසය ගරහභ ගශව තමුන්නහන්ගවරහින; ගජ්.අර්. 

ජඹර්ධන භවත්භඹහින. ඒ ගවො  වන්න. භහ තත් ගදඹේ 

කිඹන්නම්.  

 
රු අර්.ලම්. යංජිත් භද්දුභ ඵණ්ඩහය භවතහ 
(ஶண்தைஷகு ஆர்.ம். ஞ்ஜஷத்  த்து பண்டஶ) 

(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
ආභතිුරභහ, COPE හර්තහග  තිගඵනහ ගන් යජගආ 

ගවඹන්ගේ ඳඩි ළඩි යන්න ඕනෆ කිඹරහ. ඒ ක්රිටඹහත්භ 

යන්න ලඳහ ඹළ.  

 
රු (අචහර්ඹ) යත් මුුභ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு கயஶநஷெஷ  ெத் அதொதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

ඈන්න ඈතින්. භභ ලතළන   ලනහ ගන්. ගම් ලකින් ල  

ලනහ ගන්. තමුන්නහන්ගවරහගේ ගචෝදනහර  ිළ ඊත්තය 

ගදන්න ඕනෆ ගන්. තත් ගවො ලේ භභ තමුන්නහන්ගව  

කිඹන්නම්. ගද්ලඳහරනඥපඹන්  ඵරතර ගදනහ කිඹරහ ගන් 

තමුන්නහන්ගවරහ කිඹන්ගන්? ඒ ගන් ඔච්චය ගරොකු  ඳ  

ගචෝදනහ යන්ගන්. තමුන්නහන්ගවරහ දන්නහ ද ගජ්.අර්. 

ජඹර්ධන භවත්භඹහ සිඹලු භන්ත්රීයරුන් Assis tant 

Superintendent of Police වළටිඹ  ඳත් යන්න රළවළසති වුණහඹ 

කිඹරහ? දන්නහද භන්ත්රීයුරභහ?  

 
රු අර්.ලම්. යංජිත් භද්දුභ ඵණ්ඩහය භවතහ 
(ஶண்தைஷகு ஆர்.ம். ஞ்ஜஷத்  த்து பண்டஶ) 

(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
ී ණ හරගආ.  

 
රු (අචහර්ඹ) යත් මුුභ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு கயஶநஷெஷ  ெத் அதொதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

ී ණ හරගආ වුණත් ලිුතම් දුන්නහ ගන්.  

රු අර්.ලම්. යංජිත් භද්දුභ ඵණ්ඩහය භවතහ 
(ஶண்தைஷகு ஆர்.ம். ஞ்ஜஷத்  த்து பண்டஶ) 

(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
ලිුතම් දුන්ගන් නළවළ.  

 
රු (අචහර්ඹ) යත් මුුභ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு கயஶநஷெஷ  ெத் அதொதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

ී ණඹ හරගආ වරි, ගොින හරගආ වරි ලුරභහගේ 

ප්රණතිඳත්තිඹ වුගණ් ඒින. ඒ නත්පු වළටිත් භභ කිඹන්නම්. 

ලුරභහ ලිුතභ -චක්රතගල්ඹ- රළවළසති ශහ, සිඹලු භන්ත්රීයරුන් 

ASPරහ යන්න. ආින ඒ? Emergency Regulations ඹ ගත් ASP 

ගනකු  ඒ දසර ඵරතර තිුදණහ, මිනිකු භයරහ 

ඳරීේණඹේ නළති ශරන්න. ලතගො  ඒ ගොගවොභද?  

 
රු අර්.ලම්. යංජිත් භද්දුභ ඵණ්ඩහය භවතහ 
(ஶண்தைஷகு ஆர்.ம். ஞ்ஜஷத்  த்து பண்டஶ) 

(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
ඒ ඵරඹ දුන්ගන් නළවළ ගන්.  

 
රු (අචහර්ඹ) යත් මුුභ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு கயஶநஷெஷ  ெத் அதொதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

ඈන්න ගෝ කිඹන්න. ඳේගආ න්යණඹ ගන් භහ කිඹන්ගන්.  

 
රු අර්.ලම්. යංජිත් භද්දුභ ඵණ්ඩහය භවතහ 
(ஶண்தைஷகு ஆர்.ம். ஞ்ஜஷத்  த்து பண்டஶ) 

(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
ඒ දසර ගඳොලීසිඹ. දළන් වමුදහ.  

 
රු (අචහර්ඹ) යත් මුුභ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு கயஶநஷெஷ  ெத் அதொதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

නළවළ, නළවළ. ලගවභ ගදඹේ නළවළ. භභ දන්නහ ඉ  ඳසගව 

ලදහ ඒ නත්පු වළටිත්. [ඵහධහ කිරීම්] 

 
රු ජිත් භහන්නප්ගඳරුභ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு அஜஷத் ஶன்னப்தபரு) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ළලිග රිගආ?  

 
රු (අචහර්ඹ) යත් මුුභ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு கயஶநஷெஷ  ெத் அதொதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

ලගවභ කිඹන්න ඵළවළ ගන්. ලභ භන්ත්රීයයඹකුත් වමුදහ  

ඵහගන තිගඵනහද? නළවළ ගන්.  

 
රු අර්.ලම්. යංජිත් භද්දුභ ඵණ්ඩහය භවතහ 
(ஶண்தைஷகு ஆர்.ம். ஞ்ஜஷத்  த்து பண்டஶ) 

(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
වමුදහග  ඹ භන්ත්රීයරුන් ගරහ.  

 
රු (අචහර්ඹ) යත් මුුභ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு கயஶநஷெஷ  ெத் அதொதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

නළවළ, නළවළ. ිළ ඒ ිළිතන්ගන් නළවළ. ඔඹ නිම් හචහර -

[ඵහධහ කිරීම්]   
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ඳහර්ලිගම්න්ුර 

රු රලිත් දිහනහඹ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு யலித் ெஷெஶநஶக்க) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

වමුදහග  ඹ ජනහධිඳතියණඹ  ගනහග  තමුන්නහන්ගවරහ 

ගන්.  
 

රු (අචහර්ඹ) යත් මුුභ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு கயஶநஷெஷ  ெத் அதொதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

නිම් ඔඹ ථහ කිඹන්න පුළුන්.   

නමුත් ද තත්ත්ඹ තමුන්නහන්ගව ගවො  ව න්න. ඈසය 

ගම්හ යන ගො  තමුන්නහන්ගවරහ ද්ද නළවළ; ඵඹින.   

ආරිගඹොත් ගදය ඹනහ. දළන් ථහ යනහ භන්ත්රීයරුන්ගේ 

නිදව ළන.  

 
රු අර්.ලම්. යංජිත් භද්දුභ ඵණ්ඩහය භවතහ 
(ஶண்தைஷகு ஆர்.ம். ஞ்ஜஷத்  த்து பண்டஶ) 

(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
ිළ ඵඹ නළවළ. 

 
රු (අචහර්ඹ) යත් මුුභ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு கயஶநஷெஷ  ெத் அதொதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

ඵඹ නළවළ?  තමුන්නහන්ගව ඒහ දන්ගන් නළවළ. වන්න ගෝ 

දන්නහ ඹගන්. හමිණී ගරොකුගේ ආභතිුරභහගන් වන්න. භහ 

කිඹන්නම්. ඊඳහලි විජඹර්ධන භවත්භඹහ භන්ත්රීය යන්න ළඩ 

ිළිතගශේ තිුදණහ. ඔඵුරභහ හගේ භන්ත්රීයරු ඊඩ ත්මටු  

ගනහහ. ගඵොරු ගචෝදනහේ යරහ ස ගන්න කි හ. ඒ 

භන්ත්රීයරුන් ගදඳළත්ගතන් ල්රහ ගන ඹන්න ගවඹන් 

ගදගදගනකු   ලන්න කි හ. ගභොද, ලතළන  ලන ගො  භන්ත්රීය. 

ඹන ගො  ඒ භන්ත්රීයභ නළති ගරහ. ඒහ ගඵොරුද?  

තමුන්නහන්ගවරහගේ නහඹුරභහගන් වන්න ගෝ ඒහ 

ආත්තද, ගඵොරුද කිඹරහ. 

 
රු අර්.ලම්. යංජිත් භද්දුභ ඵණ්ඩහය භවතහ 
(ஶண்தைஷகு ஆர்.ம். ஞ்ஜஷத்  த்து பண்டஶ) 

(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
ඊඳහලි විගජ්ර්ධන ඳහර්ලිගම්න්ුර  අග  නළවළ. 

 
රු (අචහර්ඹ) යත් මුුභ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு கயஶநஷெஷ  ெத் அதொதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

ලඹහ ගගනන්න ගන් ලගවභ ගශව.  

 
රු ජිත් භහන්නප්ගඳරුභ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு அஜஷத் ஶன்னப்தபரு) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ගඵොරු ගන් කිඹන්ගන්. 

 
රු (අචහර්ඹ) යත් මුුභ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு கயஶநஷெஷ  ெத் அதொதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

ලඹහ අග  නළවළ. නමුත් හි පු භල්රඅයච්ික ඈල්රහ ස 

වුගණ් නළද්ද? ඒින භහ වන්ගන්. භ  භත වළටිඹ  ඒ 

භන්ත්රීයුරභහගේ නභ භල්රඅයච්ික.  

 
රු අර්.ලම්. යංජිත් භද්දුභ ඵණ්ඩහය භවතහ 
(ஶண்தைஷகு ஆர்.ம். ஞ்ஜஷத்  த்து பண்டஶ) 

(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
භල්රඅයච්ික ඈල්රහ ස වුගණ් දණ ගචෝදනහේ භත. ඒ 

දසර භන්ත්රීයරු ගදගදගනකු ඈල්රහ ස වුණහ, දණ ගචෝදනහ 

භත. 

රු (අචහර්ඹ) යත් මුුභ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு கயஶநஷெஷ  ெத் அதொதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

දුණ ගචෝදනහ නිහ ගනොගින, ඊඳහලි විජඹර්ධන  ඒ 

භන්ත්රීයභ ගදන්න රෆසති ගරහින හිටිගආ. ඒහ ළඩේ නළවළ. 

නමුත් භහ ලේ කිඹන්න ඕනෆ. වීදුරු ගල්ර ඈගන ල් 

වන්න ලඳහ. 

 
රු ජිත් භහන්නප්ගඳරුභ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு அஜஷத் ஶன்னப்தபரு) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ලගවභ නම්, තමුන්නහන්ගවරහ ඔේගෝභ ස ගන්න ඕනෆ.- 

[ඵහධහ කිරීම්] 

 
රු (අචහර්ඹ) යත් මුුභ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு கயஶநஷெஷ  ெத் அதொதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

ඒ ගභොද? භ  ගත්ගයන්ගන් නළවළ.  

 
රු ජිත් භහන්නප්ගඳරුභ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு அஜஷத் ஶன்னப்தபரு) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
දණ ගචෝදනහ. 

 
රු රලිත් දිහනහඹ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு யலித் ெஷெஶநஶக்க) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

ගභුරභහ  විරුද්ධ දණ ගචෝදනහ තිගඵනහ නම් කිඹන්න 

ගෝ. 

 
රු (අචහර්ඹ) යත් මුුභ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு கயஶநஷெஷ  ெத் அதொதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

මී  භහ කීඳඹ  ඈසගල්රහ තමුන්නහන්ගවරහගේ 

ඳේගආ නහඹඹන්  ගන් ඒ ගචෝදනහ ඔේගෝභ ගශව. ලගවභ 

නම් තමුන්නහන්ගව කිඹන ගද් වරහ ඳේගආ නහඹගඹෝ ඈල්රහ 

ස න්න ඕනෆ. 
 

රු ජිත් භහන්නප්ගඳරුභ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு அஜஷத் ஶன்னப்தபரு) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ගප් නහඹඹන්  දණ ගචෝදනහ නළවළ. 

 
රු (අචහර්ඹ) යත් මුුභ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு கயஶநஷெஷ  ெத் அதொதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

ගභොද නළත්ගත්?  ඡන්දඹ ශං න ගො  නිම් ගඵොරු  

ල ල ගද්ල් වදහ ගන කිඹනහ. දළන් භහ ඳළවළදිලිභ ඔප්පු 

ශහ, සිඹලුභ ඊඳහධිධහරින්  යසහ දුන්නහ කිඹරහ. 

 
රු ජිත් භහන්නප්ගඳරුභ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு அஜஷத் ஶன்னப்தபரு) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
රුිළඹල් 10,000 ඳඩිඹ . 
 

රු (අචහර්ඹ) යත් මුුභ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு கயஶநஷெஷ  ெத் அதொதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

ගභඹහ ඊඳහධිධහරිගඹේ කිඹරහ විලසවිදකහරගඹන් වතිඹේ 

දුන්න වළභ ගනහභ ත්තහ. ඈසගල්රහ 55,000ේ ත්තහ. ගම් 

භන 53,000ේ ත්තහ. [ඵහධහ කිරීභේ] ගභොේද?   ඔේගෝභ 

ත්තහ. 
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රු ජිත් භහන්නප්ගඳරුභ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு அஜஷத் ஶன்னப்தபரு) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ඊඳහධිධහරින්  නිසි තළන දීරහ නළවළ. 

 
රු (අචහර්ඹ) යත් මුුභ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு கயஶநஷெஷ  ெத் அதொதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

ගභොද නළත්ගත්? මුලින්භ ඊඳහධිධහරින් ඵහ න්න ගො  

භභින මුදල් ආභති. නළවළ කිඹන්ගන් ගොගවොභද? 

 
රු අර්.ලම්. යංජිත් භද්දුභ ඵණ්ඩහය භවතහ 
(ஶண்தைஷகு ஆர்.ம். ஞ்ஜஷத்  த்து பண்டஶ) 

(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
ගඳොදු ජන ලේත් ගඳයමුණ 1994 දී අණ්ඩු බහය න්න 

ගො  ල ඊඳහධිධහරිගඹේත් යසහ නළුර හිටිගආ නළවළ. 

තමුන්නහන්ගවරහගේ අණ්ඩු හරගආ ලුර වුණ ්මටිඹ  

තභින දළන් ඔඹ යසහ දුන්ගන්.  

 
රු (අචහර්ඹ) යත් මුුභ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு கயஶநஷெஷ  ெத் அதொதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

1994 ළන ථහ යන්න ලඳහ. භ  ඉශඟ භහතිහ  ලන්න 

භඟ ගඳන්වීභ ළන ඔඵුරභහ  ගඵොගවොභ සුරතිින. ඊඳහධිධහරින්  

රපු වළටි භහ කිඹන්නම්. යනිල් වික්රතභසිංව භවත්භඹහ භහතය 

රැසවීභේ තිඹන්න ඈන්න ගො  ඊඳහධිධහරින් ගඳශඳහිතඹකින් 

අහ භහතය ක්රීනඩහංනඹ . ඒ ඊඳහධිධහරින් ඔේගෝගේභ ඔළු 

ඳශරහ, හිගර් දළම්භහ.  

 
රු අර්.ලම්. යංජිත් භද්දුභ ඵණ්ඩහය භවතහ 
(ஶண்தைஷகு ஆர்.ம். ஞ்ஜஷத்  த்து பண்டஶ) 

(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
ගොින හරගආ ද ආභතිුරභහ? 

 
රු (අචහර්ඹ) යත් මුුභ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு கயஶநஷெஷ  ெத் அதொதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

ලුරභහ භළති ගරහ හිටිඹ හරගආ.   

 
රු අර්.ලම්. යංජිත් භද්දුභ ඵණ්ඩහය භවතහ 
(ஶண்தைஷகு ஆர்.ம். ஞ்ஜஷத்  த்து பண்டஶ) 

(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
නළවළ. 

 
රු (අචහර්ඹ) යත් මුුභ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு கயஶநஷெஷ  ெத் அதொதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

ගභොද නළත්ගත්?  

 
රු ජිත් භහන්නප්ගඳරුභ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு அஜஷத் ஶன்னப்தபரு) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ඒ හරගආ ඊඳහධිධහරින්ගේ ඔළු ඳළළුහ කිඹනහ නම්, ද 

ළලිග රිගආ මිනිසුන්  ගඩි තිඹරහ භළරුහ.   

 
රු (අචහර්ඹ) යත් මුුභ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு கயஶநஷெஷ  ெத் அதொதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

ඔඵුරභහ ඔඹ විධිඹ  තර් ගශොත් ඔඵුරභහ  නම් දහත් 

ඊඳහධිඹේ ගදන්ගන් නළවළ. ඒ දහශ නළවළ ගන් ගම් . ිළ 

ඊඳහධිධහරින්ගන් භ ුදද්ධිඹේ ඵරහගඳොගයොත්ුර නහ. 

ගත්ගයනහ ද? ළලිග රිගආ සිද්ධිඹ ගනභ ථහේ ගන්.   

ඔඵුරභන්රහ ගම් හගේ සුරඵ විග චන ඡන්දඹේ ශං න ගො  

ගගනනහ. ගප් ඩු ඳහඩු තිගඵන්න පුළුන්. ඳ  ඒ ළන 

හච්ඡහ යන්න පුළුන්. [ඵහධහ කිරීභේ] ඈන්න. භහ ත 

කිඹන්නම්. ද සිඹඹ  80ේ, 90ේ ඳභණ යජගආ ඳත්වීම් ගදන්ගන් 

විබහ ගදඳහර්තගම්න්ුරගන් විබහඹේ ඳත්රහ, ඒ රකුු භත. 

ඒ හගේභ, තමුන්නහන්ගවරහ ගවො  දන්නහ, සුළු ළරැද්දේ 

වුණත් ද ඕනෆභ ගගනකු  භහන හිමිම් ඹ ගත් ඊහවි ඹන්න 

පුළුන් ඵ.  

 
රු අර්.ලම්. යංජිත් භද්දුභ ඵණ්ඩහය භවතහ 
(ஶண்தைஷகு ஆர்.ம். ஞ்ஜஷத்  த்து பண்டஶ) 

(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
ලේත් ජහති ඳේඹ තභින ඒ හිමිභ ගනහග . 

 
රු (අචහර්ඹ) යත් මුුභ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு கயஶநஷெஷ  ெத் அதொதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

ඒ ගනොගින ගන් භහ කිඹන්ගන්. ඒ ගනභ ථහේ ගන්. 

භෆත ඈන් ගභුරභහ නහඹත්ඹ ගඵොගවොභ ඈවිතන් ිළිතගන 

ථහ යනහ.  

ගඵොගවොභ න්ගතෝින. ගඵොගවොභ සුච කීරු - 

 
රු අර්.ලම්. යංජිත් භද්දුභ ඵණ්ඩහය භවතහ 
(ஶண்தைஷகு ஆர்.ம். ஞ்ஜஷத்  த்து பண்டஶ) 

(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 

භභ ලේත් ජහති ඳේගආ. [ඵහධහ කිරීභේ] 

 
රු (අචහර්ඹ) යත් මුුභ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு கயஶநஷெஷ  ெத் அதொதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

වරි, වරි. ඔඹ චනභ තභින දඹහසිරි ඹන්න ඈසය ගරහ 

කි ග . ඔඹ චන ග්ම ලභ තභින ඹන්න ඈසය ගරහ දඹහසිරි 

ථහ ගශව. 
 

රු අර්.ලම්. යංජිත් භද්දුභ ඵණ්ඩහය භවතහ 
(ஶண்தைஷகு ஆர்.ம். ஞ்ஜஷத்  த்து பண்டஶ) 

(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 

දඹහසිරි ඔගවව ඈරහ ගභවහ  අපු ගගනේ. භභ ගභගවවභ 

හි පු ගගනේ.   
 

රු (අචහර්ඹ) යත් මුුභ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு கயஶநஷெஷ  ெத் அதொதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

වරි, වරි. දළන් ඹහන්තම් දත ව ගන ඈන්නහ. රු 

භන්ත්රීයුරභනි, ගභොනහද ගනේ ඹ ළන ථහ යන්ගන්? 

තභන්ගේභ අනඹ  ආවිල්රහ නහඹුරභහ කි හ නම්, "ගම් 

මිනිවහ  ඡන්දඹේ ගදන්න ලඳහ" කිඹරහ,  තත් ගභොන ථහේද? 

 
රු අර්.ලම්. යංජිත් භද්දුභ ඵණ්ඩහය භවතහ 
(ஶண்தைஷகு ஆர்.ம். ஞ்ஜஷத்  த்து பண்டஶ) 

(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 

භගේ ඳේඹ ලේත් ජහති ඳේඹ. භභ වළභ දහභ ලේත් 

ජහති ඳහේෂිගඹේ. භභ ලේත් ජහති ඳේගආ ඈන්ගන් 

ඒින.  [ඵහධහ කිරීභේ] 

 
රු (අචහර්ඹ) යත් මුුභ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு கயஶநஷெஷ  ெத் அதொதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

වරි, වරි.  

ඔඵුරභහ යජගආ ගවඹන්ගේ සහීකනත්ඹ ිළිතඵ කි හ.  

ඉශඟ  භභ කිඹන්න ඕනෆ, විශ්රනහමිඹන්ගේ ප්රණලසනඹ. ඒ ළන 

ඈතහභ ළයදි ිකත්රාඹේ තභින තමුන්නහන්ගවරහ භරහ තිගඵන්ගන්. 

867 868 



ඳහර්ලිගම්න්ුර 

රු භන්ත්රීයුරභනි, ගභතළන ගන්ගන් ගම්ින. ඹම්කිසි ළටුප් 

තරඹ ඈරහ ගගනේ විශ්රනහභ න්නහ. වුරුදු 60ේ වුු භන් 

ලඹහ විශ්රනහමිඹකු වළටිඹ  ඒ හරගආ තිුදණ ළටුප් තරඹ ඹ ගත් 

විශ්රනහභ න්නහ. ත වුරුද්දකින්, ගදකින්, ඳවකින් නළත්නම් 

ඹම්කිසි හරඹ  ඳසගව ඒ ළටුප් තරඹ ගනස ගනහ. [ඵහධහ 

කිරීභේ] 

ඒ හගේත් ළරැද්දේ ගනොගින. නය ගච්තනහකින් 

යන ගදඹකුත් ගනොගින.  ඉ  ඩහ ඈවශ ළටුප් තරඹකින් තභින 

ලඹහ  ඩහ  සසස ඹ විශ්රනහභ ඹන්ගන්. ඒ  බකන්තය 

ප්රණලසනඹේ. ිළ ගභගවභ හිතමු. ඳහර ප්රණධහනහචහර්ඹුරභහ වුරුදු 

60දී විශ්රනහභ ඹන ගො  ලඹහගේ salary scale  ල ලේ. ලඹහ 

ඹ ගත් හි පු ඊඳ ගුරුයගඹේ ත වුරුදු ඳවකින් විශ්රනහභ 

න්නහ. ලතගො  ලඹහ විශ්රනහභ න්ගන් ඈවශ ළටුප් තරඹේ 

හිත. වළභ ගරහග භ  ඈසයගරහ විශ්රනහභ ත් ඹගේ 

ඈල්ලීභේ තිගඵනහ, තභන්ගේ විශ්රනහභ ළටුඳත් ඈවශ ළටුප් 

ක්රතභඹ  ස යන්න කිඹරහ.  

 
රු අර්.ලම්. යංජිත් භද්දුභ ඵණ්ඩහය භවතහ 
(ஶண்தைஷகு ஆர்.ம். ஞ்ஜஷத்  த்து பண்டஶ) 

(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 

රු ආභතිුරභනි, ිළ කිඹන්ගන් ඒ ඹ  ජීත් ගන්න 

භහරුින, ඒ නිහ ඒ ඹගේ ජීන විඹදභ  රිරන දීභනහේ 

ගදන්න කිඹන ලින.  

 
රු (අචහර්ඹ) යත් මුුභ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு கயஶநஷெஷ  ெத் அதொதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

දීභනහේ ගදනහ ත් ඩහ ගවො ගදඹේ ිළ යනහ. ඒ 

රු ගජෝන් ගගනවියත්න ආභතිුරභහ ගත්රුම් යරහ ගදින.  

ආත්ත ලගඹන්භ ිළ ර්ගඹන් ර්ඹ  ඒ ගොල්රන් ඈල්රන 

විධිඹ ත් adjust යනහ. නමුත් වුරුදු ඳව වඹ ඒහ 

ලය භ යන්න ල්ලි නළවළ. ඒ නිහ ිළ ිළඹරින් ිළඹය   ඒ 

adjustment ල යරහ ගරහ තිගඵනහ. ඕනෆභ 

විශ්රනහමිඹකුගන් ඒ ළන වරහ ඵරන්න. ආත්ත ලගඹන්භ ිළ 

ඒ ගජකසසඹන්  ඒ ඳරිර්තනඹ යරහ දීරහ තිගඵනහ. විගලව 

දීභනහේ දීරහ තිගඵනහ. විගලව දීභනහේ වළටිඹ  තභින ිළ 

ඒ ගදන්ගන්.  

 
රු අර්.ලම්. යංජිත් භද්දුභ ඵණ්ඩහය භවතහ 
(ஶண்தைஷகு ஆர்.ம். ஞ்ஜஷத்  த்து பண்டஶ) 

(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 

රු ආභතිුරභනි, 2006  ලින් විශ්රනහභ ිණඹ ඹ  රළගඵන්ගන් 

2006න් ඳසගව විශ්රනහභ ිණඹ ඹ  රළගඵන ළටුගඳන් බහඹින. ගම් 

විශ්රනහමිඹන්  තිගඵන ජීත් වීගම් භහරුභ නිහ තභින ිළ ඒ 

ළන ථහ යන්ගන්.  

 
රු (අචහර්ඹ) යත් මුුභ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு கயஶநஷெஷ  ெத் அதொதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

ිළ ළභළති නළවළ, ගොින විධිඹකින්ත් විශ්රනහමිඹන් 

තේගවරු යන්න. ඒගොල්ගරෝ ගරොකු ගවඹේ යරහ ිණඹ 

ඹ. නමුත් ගම් ප්රණලසන  තිගඵනහ. ඒ  ත විඳුභේ වළටිඹ  

තභින ිළ දළන් ල්ඳනහ ය ගන ඹන්ගන් ලින් විශ්රනහභ ිණඹ 

ලේගනහ ත්, ඳසු  විශ්රනහභ න්න ලේගනහ ත් ගදගදනහ භ 

ගභොේ වරි ල විධිගආ ගවීභේ යන්න. වළඵළින ලතගො  

ගන්න පුළුන් ප්රණභහණඹ ඩු ගනහ. ගභොද, ෆභ 

විශ්රනහමිඹකු භ ඳඩි ළඩි කිරීභේ වළටිඹ  ඒ ගන්න සිද්ධ 

ගනහ. ඒ නිහ භභ කිඹන්න වදන්ගන් යජඹ කිසි විධිඹකින් ඒහ 

ගනොය ඈන්න භළති නළවළින කිඹන ලින.  

ල ඳළත්තකින් ිළ ඵරන්න ඕනෆ, ගම් යග්ම මුදල් තත්ත්ඹ. 

යග්ම මුදල් තත්ත්ඹ ඵරරහ ඊඳරිභ වගඹෝඹ ගදන ඵ  

තමුන්නහන්ගවරහ  චනඹේ ගදන්න ඳ  පුළුන්. ළටුප් 

ම්ඵන්ධගඹන් ග හ, විශ්රනහමි ගවීම් ම්ඵන්ධගඹන් ග හ 

ඊඳරිභ වගවෝඹ ගදන්න ිළ ඵළඳී ඈන්නහ. ගප් යජඹ, ගප් 

රු ජනහධිඳතිුරභහ වළභ ගරහග භ කිඹන ගදඹේ තභින -ඒ  

ගප් ආභතිරු හේෂි දයින-   ගම් ළටුප්  නින් ඳවශ  ළටුණ 

ඹ  වනඹේ ගදන්න කිඹන ල. ිළ වළභ ගරහග භ ඒ 

යන්න ඵරනහ. නමුත් වළභ වුරුද්ගද්භ ්මටිඹ විශ්රනහභ 

න්නහ. ිළ ල ණ්ඩහඹභ  වනඹේ ගදන ගො  තත් 

ණ්ඩහඹභේ ඒ තත්ත්ඹ  ලනහ. ඒ නිහ ඒ තයභ ංකීර්ණ 

ප්රණලසනඹේ.  

 
මරහනහරඪ භන්ත්රීයුරභහ 
(ெமயமெஶங்கும்  உரப்பஷனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

රු ආභතිුරභනි, ථහ න් යන්න.  

 
රු (අචහර්ඹ) යත් මුුභ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு கயஶநஷெஷ  ெத் அதொதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

භභ ත විනහඩිඹින න්ගන්. හන ලගඹන් - 

 
රු ජිත් භහන්නප්ගඳරුභ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு அஜஷத் ஶன்னப்தபரு) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 

රු ආභතිුරභනි භතඹේ තිගඵනහ, ඊද්ගකෝණ යන්න 

පුළුන් ඹ  විතයින ඳඩි ළඩි ගන්ගන් කිඹරහ. ගඳොලිස 

නිරධහරින්  ඳඩි ළඩි ගන්ගන් නළවළ, ග්රාහභ නිරධහරින්  ඳඩි ළඩි 

ගන්ගන් නළවළින කිඹන භතඹ භහජඹ ුරශ තිගඵනහ.  

 
රු (අචහර්ඹ) යත් මුුභ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு கயஶநஷெஷ  ெத் அதொதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

නළවළ, නළවළ, ඈන්න ගෝ භන්ත්රීයුරභහ. ඔඵුරභහ ගවො 

ප්රණලසනඹේ නළඟුහ. ගභන්න ගභගවභින ගම් හයණඹ සිදු 

ගන්ගන්. රුණහය ගම් හයණඹ හිත  න්න. දළන් ල 

ිත්තිඹ ඳභණේ ඳ ඳඩි ළඩි යන්ගන් නළවළ. ග්රාහභ නිරධහරි, 

ගඳොලිස කිඹරහ ලගවභ ඳඩි ළඩි යන්න ඵළවළ. දළන් යහජක ගව 

ළටුප් ව ගව  භණ්ඩර ගොමිභ කිඹරහ ගොමිභේ ඳත් 

යරහ තිගඵනහ. ඈසය තිුදණහ, භහ හිතන වළටිඹ  විවිධ ළටුප් 

ක්රතභ 400ේ, 500ේ. 

 
රු අර්.ලම්. යංජිත් භද්දුභ ඵණ්ඩහය භවතහ 
(ஶண்தைஷகு ஆர்.ம். ஞ்ஜஷத்  த்து பண்டஶ) 

(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
ලසිඹ ණනේ. 

 
රු (අචහර්ඹ) යත් මුුභ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு கயஶநஷெஷ  ெத் அதொதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

ලසිඹ ණනේ. ගම් ගොල්ගරෝ වදන්ගන් ගම්හ ඳවසු 

තරර  ගගනන්නින. භහ ඒ හයණඹ ළන දන්ගන් නළවළ. ගම් 

ගොල්ගරෝ වදන්ගන් ලඹ 15ේ වරි 20ේ වරි ණන  

ගගනන්නින. ලිනන් ග්රාහභ නිරධහරි තනුරය දයන ්මටිඹ ල 

තරඹ  ලනහ. ගජකසස ඹ ත තරඹ  ලනහ. ලගවභ 

තරඹන් කිහිඳඹ  ස ය න්නහ. ගම් නිහ මලි 

සථහග දී ගරොකු ර්ුදද ආති ගනහ. භවය ඹ ගම් 

 ුතත්ත  ළභළති නළවළ. ආින භහ ඈවශ තරඹ  දහන්න ඵළරි 

කිඹරහ වළභ ග රහග භ ථහ යනහ. ලගවභ ගන්ද රු 

ගගනවියත්න ආභතිුරභනි? ආින ඳ ගම්  දහන්ගන් කිඹරහ 

වනහ. ඒ ගශ්රනව සත කිරීභ - 

869 870 

[රු (අචහර්ඹ) යත් මුුභ භවතහ] 
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රු අර්.ලම්. යංජිත් භද්දුභ ඵණ්ඩහය භවතහ 
(ஶண்தைஷகு ஆர்.ம். ஞ்ஜஷத்  த்து பண்டஶ) 

(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
ඒ නිහ ග්රාහභ නිරධහරින්ගේ ඳඩි ඩුගරහ තිගඵනහ. 

 
රු (අචහර්ඹ) යත් මුුභ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு கயஶநஷெஷ  ெத் அதொதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

නළවළ, නළවළ, හගේත් ඳඩි ඩු ගරහ නළවළ. 

 
රු ඩේලි .ඩී.ගජ්. ගගනවියත්න භවතහ 
(ஶண்தைஷகு  டபஷள்த்.டி.தஜ. தெதனலஷத்ன) 

(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 

ඳඩි ඩුගරහ නළවළ. ගවහ කසථහ නු ඒ ගොල්රන්ගේ 

ඳඩි සථිය ලගඹන් ළඩි ගනහ.  

 
රු ජිත් භහන්නප්ගඳරුභ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு அஜஷத் ஶன்னப்தபரு) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ඳශමුළනි ගශ්රනව සගආ ග්රාහභ නිරධහරින්ගේ ඳඩි ඩු ගරහ 

තිගඵනහ. 

 
රු ඩේලි .ඩී.ගජ්. ගගනවියත්න භවතහ 
(ஶண்தைஷகு  டபஷள்த்.டி.தஜ. தெதனலஷத்ன) 

(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 

නළවළ, නළවළ, ඒ ඳ හච්ඡහ යරහ නිළරැදි ශහ. ගවහ  

කසථහගන් ෆගවන ඳඩි ළඩි වීභේ රළගඵනහ. [ඵහධහ 

කිරීභේ]  
 

රු (අචහර්ඹ) යත් මුුභ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு கயஶநஷெஷ  ெத் அதொதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

ඒ දළන් ආභතිුරභහ ගත්රුම් යරහ ගදින. ඒ  විඳුභ තභින 

ග්රාහභ නිරධහරි තනුරය දයන නිරධහරින්  ගවහ කසථහේ වදන 

ල. දළන් ඒ ගවහ කසථහ වදරහත් ඈයින.  

 
රු ජිත් භහන්නප්ගඳරුභ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு அஜஷத் ஶன்னப்தபரு) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ඒගන් ඳඩි ළඩිවීභේ සිදු ගනහ ද? 

 
රු (අචහර්ඹ) යත් මුුභ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு கயஶநஷெஷ  ெத் அதொதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

ඒගන් නිහර්ඹගඹන් ගශ්රනව සත  වීභ ගනස ගනහ.  

 
රු ඩේලි .ඩී.ගජ්. ගගනවියත්න භවතහ 
(ஶண்தைஷகு  டபஷள்த்.டி.தஜ. தெதனலஷத்ன) 

(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 

ඳඩි ළඩිවීභේ සිදු ගනහ. ඒ ගොල්රන්ගේ ගවගආ තිගඵන 

මලි ධකහඳන සුදුසුභත් ඊස ගඳශ දේහ ඈවශ ඹනහ. 

ගභගතේ ල් තිුදගණ් හභහනක ගඳශ මලි ධකහඳන සුදුසුභ 

විධිඹ ින. 

 
රු (අචහර්ඹ) යත් මුුභ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு கயஶநஷெஷ  ெத் அதொதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

මී  ළඩිඹ භහ ථහ යන්ගන් නළවළ. ඳ  කිඹන්න තිගඵන 

ගද් ගභච්චයින. ගොච්චය කිඹුල් ඳුළු ළගුරුත් ඹථහ තත්ත්ඹ 

ගම්ින. ඳ යජඹේ වළටිඹ  වළභ සථහග දීභ ඩහ ගවො 

ගවඹේ ව ඩහ වන රළගඵන ගවඹේ රඵහ ගදන්න තභින 

භවන්සි ගන්ගන්. ඒ  ඹම් ඹම් භිගඹෝ තිගඵනහ. යග්ම මුදල් 

තත්ත්ඹ, නිේ සිඹලුභ ගදනහ භ රැකිඹහ රඵහ දීගම් ලකතහ, 

ත ගන ගන වන ව ඳවසුම් රඵහ දීභ ළනි භිගඹෝ 

තිගඵනහ. ආත්ත ලගඹන්භ වන නළවළ කිඹරහ කි හ  භ  

රළබී තිගඵන ංකහ ගල්න නු ගඳගනනහ, හර්ෂි භ 

ජීන විඹදම් දීභනහ ළඩි ගරහ තිගඵන ඵ. ලඹ සුළු ලගඹන් 

ළඩිවීභේ ගන්න පුළුන්. නමුත් ජීන විඹදම් දීභනහ ළඩිගරහ 

තිගඵනහ. ද භ ළටුඳ රුිළඹල් 19,430ේ දේහ ළඩිගරහ 

තිගඵනහ. භවය වි  ලඹ විලහර ණනේ ගනොගන්න පුළුන්. 

නමුත් හර්ෂිභ ඒ ජීන විඹදම් දීභනහ ළඩි ගරහ තිගඵනහ. 

යජඹ ඒ වසුරුරහ තභින ළඩි ඳඩිඹේ ගදන්න ඵරන්ගන්. 

ගඵොගවොභ සුරතිින. 
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රු අර්. ගඹෝයහජන් භවතහ 
(ஶண்தைஷகு ஆர். தஶகஶஜன்) 

(The Hon. R. Yogarajan) 
தகரல ெமயமெஶங்கும் உரப்பஷனர் அலர்கதர, இன்ர 

இந்ெ அமலஷதய அெ உத்ெஷதஶகத்ெர்கள் பற்மஷ 

எத்ெஷமலப்தை லஷலஶெம் நமடதபற்ரக்தகஶண்டிருக்கஷன்மது. 

இன்ர அெ தெமலஷல் இருப்பலர்கள், அெஶங்கத்ெஷன் 

பஷமறஶன தகஶள்மககள் கஶணஶகத் ெது னச்ெஶட்ெஷக்கு 

லஷதஶெஶகதல தெமல தெய்தலண்டி நஷமயக்குத் 

ெள்ரப்பட்டுள்ரஶர்கள் ன்பமெ அமஷக்கூடிெஶக 

இருக்கஷன்மது.  

தநற்ர நஶன் ெம்தைள்மரக்குச் தென்ர, அங்தக 

ெஶக்குெலுக்குள்ரஶகஷ உமடக்கப்பட்டுள்ர தகஶஷமயப் 

பஶர்மலஷட்தடன். இெமனப் தபஶதுக்கரஷல் ஶதஶ 

எருலஶஷன் லஷளத்ெனஶன தெயஶக நஶம் கருெ தொடிஶது. 

இந்ெச் தெற்பஶட்டுக்குக் கஶணம் அெஶங்கத்ெஷன் ெலமஶன 

தகஶள்மகெஶன் ன்பமெ நஶன் இங்தக லலித்ரத்ெஷக் கூம 

லஷரும்தைகஷன்தமன். இந்ெக் தகஶஷல் சுஶர் 30 லருட கஶயஶகச் 

தெற்பட்டு லந்ெஷருக்கஷன்மது. கடந்ெ 18 லருட கஶயத்ெஷல் 

இங்தக லருடஶ லருடம் தெர்த் ெஷருலஷறஶ 

நமடதபற்மஷருக்கஷன்மது. அந்ெத் ெஷருலஷறஶலஷதய 

பமமலக்கஶலடி டுத்ெல் தபஶன்ம பயலஷெஶன தெற்பஶடுகள் 

இடம்தபற்மஷருக்கஷன்மன. பமமலக்கஶலடி டுக்கஷன்ம எருலர் 

இமமலன்ஸது பக்ெஷத்டன் தெற்பட்டஶல் ஶத்ெஷத 

அெமனச் தெம்மஶகச் தெய் தொடித்ம். அப்படிதன்மஶல் 

இந்ெக் தகஶஷலில் இருந்ெ கஶ கஶரஷம்தக்கு அந்ெ 

அரவுக்குச் ெக்ெஷஷருந்ெது ன்பது நஷரூபணஶகஷன்மது. 

இவ்லஶமஶன ெக்ெஷத்ள்ர கஶ கஶரஷம்னஷன் ெஷமயமக் 

கஶலுடன் தெர்த்துப் தபர்த்தெடுத்து தலரஷஷல் 

தகஶண்டுதென்ர சுக்குதமஶக்கஷ எரு கஷணற்மஷதய 

தபஶட்டிருக்கஷன்மஶர்கள். இெமன, ஶதஶ எரு ெஷருடன் 

தெய்ெெஶகதலஶ, எரு ெஶெஶண குற்மச் தெயஶகதலஶ கருெ 

தொடிஶது. இென் பஷன்னணஷஷதய நக அபஷலஷருத்ெஷ 

அெஷகஶெமப இருக்கஷன்மது ன்ரெஶன் நஶன் கூம 

லஷரும்தைகஷன்தமன்.  

இந்ெப் பகுெஷஷதய சுஶர் 42 ெஷழ் குடும்பங்கள் பம்பம 

பம்பமஶக, அெஶலது 80 - 90 லருடங்கரஶக, லஶழ்ந்து 

லந்துள்ரன. இந்ெக் தகஶஷலுக்குப் தபஶரப்பஶக இருக்கும் எரு 

தபண்ணஷஷன் லது 62. அலருமட தபற்தமஶரும் இதெ 

இடத்ெஷதய பஷமந்ெெஶக அலர் கூமஷனஶர். அந்ெக் கஶணஷ 

ெனஷஶருக்குஶஷது. அெஷதயெஶன் அந்ெ 42 குடும்பங்கலம் 

லஶழ்ந்து லந்ென. இண்டு ஶெங்கலக்கு தொன்தை இலர்கள் நக 

அபஷலஷருத்ெஷ அெஷகஶெமப உத்ெஷதஶகத்ெர்கரஶல் அங்கஷருந்து 

பயலந்ெஶக தலரஷதற்மப்பட்டிருக்கஷன்மஶர்கள். அப்படி 
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ඳහර්ලිගම්න්ුර 

தலரஷதற்மப்பட்ட எவ்தலஶரு குடும்பத்துக்கும் ஏர் இயட்ெம் 

ரூபஶய் ஶத்ெஷத நஷ்டஈடஶக லறங்கப்பட்டுள்ரது. எருலர் 

லஶழ்ந்ெ வீட்மட உமடத்து, ஏர் இயட்ெம் ரூபஶய் நஷ்ட 

ஈட்டுடன் அக்கஶணஷஷலிருந்து அலம தலரஷதற்ரலது 

ன்பது நஷமனத்துக்கூடப் பஶர்க்க தொடிஶெ எரு லஷடம். 

இப்தபஶலது அலர்கள் அந்ெ ஏர் இயட்ெம் ரூபஶமக் தகஶண்டு 

ங்தக, ப்படி லஶழ்லது ன்ர தெஶஷஶல் அமயந்து 

தகஶண்டிருக்கஷன்மஶர்கள். இன்ரம் அலர்கள் இருக்க 

இடஷன்மஷ உமலஷனர்கள் ற்ரம் நண்பர்கள் வீடுகரஷதய 

ெற்கஶலிகஶகத் ெங்கஷஷருக்கஷன்மஶர்கள். அந்ெ ஆயத்மெ 

அங்கஷருந்து அகற்ரம் தநஶக்குடன்ெஶன் அலர்கள் 

தலரஷதற்மப்பட்டஶர்கள். ஆனஶல், தைனஷெதஷத் ெஷட்டச் 

தெற்பஶட்டின்கஸழ் இெமனச் தெய்லெஶகக் கூரகஷன்மஶர்கள்.  

இது ஏர் இந்து ஆயம். இன்ர இந்ெ நஶட்டில் இருக்கும் 

ல்யஶ தபரத்ெ லஷகஶமகரஷலும் இந்துக் கடவுரர்கரஷன் 

ெஷமயகள் மலக்கப்பட்டிருக்கஷன்மன. அப்படிஷருக்கும்தபஶது, 

தைனஷெதஷ ன்மஶஸெஷஷல் அங்குள்ர ஏர் இந்து ஆயத்மெ 

அகற்மதலண்டிென் அலெஷம் ன்ன ன்பமெ ங்கரஶல் 

தைஶஷந்துதகஶள்ர தொடிலஷல்மய. இன்ர கெஷர்கஶத்ெஷல் 

இருப்பது சுப்பஷணஷர் ஆயம்! அந்ெப் தைனஷெ தஷஷதய, 

தொஸ்லிம் பள்ரஷலஶெல் என்ர இருக்கஷன்மது; தபரத்ெ லஷகஶம 

இருக்கஷன்மது. அதெதபஶன்ர கண்டி ெயெஶ ஶரஷமகமச் 

சூறவுள்ர தைனஷெ தஷஷதய எரு பத்ெஷனஷ அம்தமட ஆயம் 

இருக்கஷன்மது; St. Paul`s Church இருக்கஷன்மது. இமல 

தல்யஶம் அந்ெப் தைனஷெ தஷகரஷதய இருக்க தொடித்ஶனஶல், 

ெம்தைள்மரஷலுள்ர இந்ெப் தைனஷெ தஷஷதய ன், ஏர் இந்து 

ஆயம் இருக்கக்கூடஶது ன்பதுெஶன் ன்தமட தகள்லஷ. 

இந்ெ ஆயத்மெ அகற்மதலண்டுதன்ம எத கஶணத்துக் 

கஶக 42 குடும்பங்கள் இன்ர வீெஷஷல் லஷடப்பட்டிருக்கஷன்மன. 

இண்டு ஶெங்கலக்கு தொன்தை அந்ெ இடத்ெஷதய லஶழ்ந்ெ 

க்கமர தலரஷதற்ரம்தபஶது, அந்ெ ஆயத்மெ இண்டு 

ஶெங்கலக்குள் அகற்மதலண்டுதன்ர உத்ெஷதஶகத்ெர்கள் 

கூமஷஷருக்கஷமஶர்கள். அெஶலது, இம்ஶெம் 5ஆம் ெஷகெஷக்கு 

தொன்னர் - நஶமர ெஷனம் - இந்ெ ஆயத்மெ தலதமஶர் 

இடத்துக்கு டுத்துச்தெல்ய தலண்டுதன்ர. அெற்கு அந்ெ 

க்கள், "நஶங்கள் லர் வீட்டியஶலது தபஶய்த் ெங்கஷக் 

தகஶள்தலஶம்; ஆனஶல், இந்ெ ஆயத்மெ தலர இடத்துக்கு 

ஶற்ரலதென்மஶல் அெற்தகற்ம ஏர் இடத்மெப் தபற்ரக் 

தகஶடுப்பது அெஶங்கத்ெஷன் கடம" ன்ர கூமஷஷருக் 

கஷமஶர்கள். அந்ெ அடிப்பமடஷல், அெற்கஶன ஏஶஷடத்மெ 

இதுலமத்ம் அெஶங்கம் தபற்ரக் தகஶடுக்கலஷல்மய. 

அதுஶத்ெஷல்ய, தைெஷெஶக ஏர் ஆயத்மெ அமக்க 

தலண்டுஶனஶல் அெற்கஶன நஷெஷமத்ம் அெஶங்கத லறங்க 

தலண்டும். அபஷலஷருத்ெஷ ன்ம தபஶஷல் இதுதபஶன்ம 

தெற்பஶடுகரஷதய இந்ெ அெஶங்கம் ஈடுபடுலது ஶஶலும் 

ற்ரக்தகஶள்ரதொடிஶெ லஷடஶகும். இந்ெ 42 குடும்பங் 

கமரத்ம் அங்கஷருந்து அகற்ரம்தபஶது க்கஷ நஶடுகள் 

ெமபஷதய நஷமமதலற்மப்பட்டுள்ர னஷெ உஶஷமகள் 

ெஶெனத்ெஷற்கு ற்ப தெற்பட்டுள்ரஶர்கரஶ? ந்ெலஷெஶன -   

 

රු ඩේලි .ඩී.ගජ්. ගගනවියත්න භවතහ  
(ஶண்தைஷகு டபஷள்த்.டி.தஜ. தெதனலஷத்ன ) 

(The Hon. W.D.J. Senewiratne)  

Sir, we can undoubtedly understand their sentiments. 

Today, we are discussing a Motion presented by the Hon. 

John Amaratunga. But, this Hon. Member's speech has 

nothing to do with the Motion moved by the Hon. John 

Amaratunga. Therefore, I would request the Hon. 

Member to revert back to the subject. 

රු අර්. ගඹෝයහජන් භවතහ 
(ஶண்தைஷகு ஆர். தஶகஶஜன்) 

(The Hon. R. Yogarajan) 

I will revert back to the subject. I started my speech 

saying that the public servant today is unable to function 

according to his conscience because he is being forced to 

do certain things on the orders of people who think that 

they can do anything in this country. This Government - 

 
මරහනහරඪ භන්ත්රීයුරභහ 
(ெமயமெஶங்கும்  உரப்பஷனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

Hon. Member, you have only one more minute.  

 
රු අර්. ගඹෝයහජන් භවතහ 
(ஶண்தைஷகு ஆர். தஶகஶஜன்) 

(The Hon. R. Yogarajan) 

Sir, there is more time.   

 
රු අර්.ලම්. යංජිත් භද්දුභ ඵණ්ඩහය භවතහ 
(ஶண்தைஷகு ஆர்.ம். ஞ்ஜஷத்  த்து பண்டஶ) 

(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
ගප් රු ජඹසූරිඹ භන්ත්රීයුරභහ  නිඹමිත ගරහගන් 

න්න කි හ. 

 
රු අර්. ගඹෝයහජන් භවතහ 
(ஶண்தைஷகு ஆர். தஶகஶஜன்) 

(The Hon. R. Yogarajan) 

ලුරභහ නළවළ. ලුරභහගේ ගරහ න්න කිඹරහ ගජෝන් 

භයුරං භන්ත්රීයුරභහ භ  කිඹරහින ිණගආ. ආින? ගම් ළන ථහ 

යනහ  ළභළතිද? වරි ගද් යනහ නම් ළභළති ආින? Do 

the right thing. - [Interruption.] 

தகரல ெமயமெஶங்கும் உரப்பஷனர் அலர்கதர, 

இதுதபஶன்ம தெற்பஶடுகள் க்கஷ நஶடுகள் ெமபஷன் னஷெ 

உஶஷமகள் ெஶெனத்ெஷற்கு லஷதஶெஶனமல. ஏர் 

அபஷலஷருத்ெஷமச் தெய்த்ம்தபஶது அென் கஶணஶக ஶஶலது 

எருலருக்குப் பஶெகம் ற்படுஶனஶல் அமெச் 

ெஶஷதெய்க்கூடி லஷெத்ெஷதய, அலர்கலமட தெமலமப் 

தர்த்ெஷதெய்துலஷட்டுத்ெஶன் அந்ெ அபஷலஷருத்ெஷமச் தெய் 

தலண்டும். தைனஷெ தஷ ன்ம இந்ெ அபஷலஷருத்ெஷ கஶணஶக 

அங்கஷருந்து தலரஷதற்மப்படுகஷன்ம 42 குடும்பங்கலக்கும் 

ஶற்ரக் கஶணஷகள் தகஶடுக்கப்பட தலண்டும். அலர்கள் 

லஶழ்ந்ெ வீடுகலக்குப் பெஷயஶக தலர வீடுகள் 

அமத்துக்தகஶள்லெற்கு உஶஷ நஷெஷ உெலஷகமர லறங்க 

தலண்டிது இந்ெ அெஶங்கத்ெஷன் கடமஶகும். ஆனஶல், 

இலற்மமதல்யஶம் உெமஷத்ெள்ரஷலஷட்டு, க்கஷ நஶடுகள் 

ெமபஷன் னஷெ உஶஷமகள் உர்ஸ்ெஶனஷகர் நலநஸெம்பஷள்மர 

அலர்கள் இயங்மகக்கு லந்து ெஷரும்பஷச்தென்ம அடுத்ெ நஶதர 

ெம்தைள்மர நகஶஷதய இத்ெமக தெற்பஶட்மட 

தற்தகஶண்டிருக்கஷமஶர்கள். இச்தெற்பஶட்டின் பஷன்னணஷஷல் 

நஷச்ெஶக நக அபஷலஷருத்ெஷ அெஷகஶெமப 

இருக்கஷன்மதென்பமெ உரெஷஶகச் தெஶல்யக்கூடி சூழ்நஷமய 

உள்ரது.   ஆகதல, அெஶங்கத இெற்குஶஷ தபஶரப்மப 

ற்ரக்தகஶள்ர தலண்டும்.   

கடந்ெ கஷறக்கு ஶகஶணெமபத் தெர்ெலின்தபஶலதும் 

இதெதபஶன்ர ெம்தைள்மர நகஶஷலுள்ர தொஸ்லிம் பள்ரஷலஶெமய 
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[රු අර්. ගඹෝයහජන්  භවතහ] 
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உமடத்து அங்குள்ர தொஸ்லிம் க்கமர லஷட்டும் தெற்பஶடு 

இடம்தபற்மது. தெகு ஜனஶெஷபெஷ அலர்கள் ட்டக்கரப்தை 

நகஶஷதய உமஶற்மஷதபஶலது, “நஶங்கள் இமெப்தபஶன்ம 

இனலஶெச் தெல்கரஷதய ஈடுபடஶட்தடஶம்” ன்ர 

தெஶஷலஷத்ெஷருந்ெஶர். ஆனஶல், இன்ர லட ஶகஶணத்ெஷலும் 

லடதல் ஶகஶணத்ெஷலும் த்ெஷ ஶகஶணத்ெஷலும் ஶகஶண 

ெமபத் தெர்ெல் நமடதபமவுள்ர தலமரஷல் ஸண்டும் 

ெம்தைள்மர நகஶஷலுள்ர இந்து க்கலமட ஆயத்மெ 

உமடத்து அங்குள்ர ெஷறர்கமர தலரஷதற்ரகஷன்ம 

தெற்பஶடு நமடதபரலது ஷகவும் கலமயக்குஶஷ 

லஷடஶகும். அெஶங்கம் ன், இத்ெமக தெற்பஶடுகரஷல் 

ஈடுபடுகஷன்மது ன்பமெ ன்னஶல் தைஶஷந்துதகஶள்ர 

தொடிலஷல்மய. இலர்கள் இன்ரம் லடக்கஷலும் ெஶஷ, 

மயகத்ெஷலும் ெஶஷ, ெஷழ் ற்ரம் தொஸ்லிம் பஶஶலன்ம 

உரப்பஷனர்கலமட ஆெவுடன்ெஶன் தெற்பட்டுக்தகஶண் 

டிருக்கஷன்மஶர்கள். அவ்லஶர லடக்கு, கஷறக்கு ற்ரம் 

தென்னஷயங்மகஷல் ெஷழ், தொஸ்லிம் பஶஶலன்ம 

உரப்பஷனர்கலமட ஆெவுடன் தெற்பட்டுக்தகஶண் 

டிருக்கும் இந்ெ அெஶங்கம் ெற்கஶக இத்ெமக 

தெற்பஶடுகரஷல் ஈடுபடுகஷன்மது? ன்பது தொக்கஷஶன 

லஷனஶலஶக உள்ரது. இந்ெ லஷடத்ெஷதய அெஶங்கம் 

நஷஶஶக நடந்துதகஶள்ரஶலஷட்டஶல் க்கள் ெது தலரப்மப 

தலரஷப்படுத்துலெற்குஶஷ தொக்கஷ கஶணஶக இது 

அமந்துலஷடயஶம் ன்பமெ இச்ெந்ெர்ப்பத்ெஷல் தெஶஷலஷத்துக் 

தகஶள்ர லஷரும்தைகஷன்தமன்.  

ெம்தைள்மர நகஶஷலுள்ர ெஷழ் க்கள் உடனடிஶக இந்ெ 

ஆயத்மெ தலமஷடத்ெஷல் அமத்துக்தகஶள்லெற்குத்  ெஶஶக 

இருக்கஷமஶர்கள். அெற்குஶஷ கஶணஷம லறங்க தலண்டிது 

இந்ெ அெஶங்கத்ெஷன் கடமஶகும். அதுஶத்ெஷல்ய,  இந்ெ 

அெஶங்கம் தைெஷ ஆயத்மெ அமப்பெற்குத் தெமலஶன 

நஷெஷத்ெலஷமத்ம் லறங்க தலண்டும். அங்குள்ர  க்கள் இந்ெ 

ஆயத்ெஷலிருந்ெ தெெப்படுத்ெப்பட்ட ெஷமயம அெஶங்கத் 

ெஷடஷருந்து தபற்ரக்தகஶள்ரத் ெஶஶஷல்மய னத் தெஶஷலஷக் 

கஷன்மஶர்கள். அச்ெஷமயம உருலஶக்கஷக் தகஶடுப்பெற்குப் 

தபஶதுக்கள் ெஶஶக இருக்கஷன்மஶர்கள். அந்ெ ஆயத்ெஷன் 

தைனர்நஷர்ஶணப் பணஷகமர எலங்கஶகச் தெய்தலண்டிது 

இந்ெ அெஶங்கத்ெஷன் கடமஶகும்.  இதெதபஶன்ம இனலஶெச் 

தெல்கரஷதய லரும் ஸண்டும் ஈடுபடுலெற்கு இடரஷக்கக் 

கூடஶது.  

அதுட்டுல்ய, ெம்தைள்மர நகஶஷதய கூலித்தெஶறஷல், 

லஷலெஶம், லஷஶபஶம் தபஶன்ம பல்தலர தெஶறஷல்கமரப் 

தைஶஷத்ம் க்கள் ெது லஶழ்க்மகம தொன்தனடுத்துச் 

தெல்யக்கூடி லஷெத்ெஷதய அலர்கலக்குச் தெஶந்ெஶக வீடுகள் 

அமத்துக்தகஶள்லெற்கு உஶஷ கஶணஷகமர லறங்க 

தலண்டிதும் இந்ெ அெஶங்கத்ெஷன் கடமஶகும். இந்ெ 

நஶட்டில் இதெதபஶன்ர ெஷரபஶன்ம இனத்ெலர்கலமட 

தகஶலஷல்கலம் பள்ரஷலஶெல்கலம் உமடக்கப்பட்டுச் 

தெெஶக்கப்படுகஷன்மன. இத்ெமக சூழ்நஷமயம ஶர், 

ப்படி ற்படுத்துகஷமஶர்கள் ன்பமெ அெஶங்கம் 

ஆஶதலண்டும். இந்ெ அெஶங்கம் இமெப்தபஶன்ம 

தெற்பஶடுகள் இடம்தபமக்கூடி சூழ்நஷமயக்கு ன் 

இடரஷக்கஷன்மது? அெஶங்கம் தபரும்பஶன்ம இனத்மெச் 

தெர்ந்ெலர்கமரத் தூண்டிலஷட்டு இத்ெமக 

நடலடிக்மககலக்குத் துமணதபஶகஷன்மெஶ? அதுதபஶன்ம 

அமப்தைகள் இத்ெமக தெற்பஶடுகரஷல் சுெந்ெஷஶகச் 

தெற்படக்கூடி சூழ்நஷமயம இந்ெ அெஶங்கம் ற்படுத்ெஷக் 

தகஶடுக்கஷன்மெஶ? ன்ம தகள்லஷகலக்கு இந்ெ அசு பெஷயரஷக்க 

தலண்டுதனக் தகட்டு, லஷமடதபரகஷன்தமன்.  நன்மஷ.   

මරහනහරඪ භන්ත්රීයුරභහ 
(ெமயமெஶங்கும்  உரப்பஷனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ඉශඟ  රු රන්ත රිණඹන්න නිගඹෝජක භහතකුරභහ.  

 
[.බහ. 4.09] 

 
රු රන්ත රිණඹන්න භවතහ (ඈදිකිරීම්, ඈංජිගන්රු 

ගවහ, නිහ වහ ගඳොදු ඳවසුම් නිගඹෝජක භහතකුරභහ) 
(ஶண்தைஷகு யெந்ெ அயகஷலன்ன - நஷர்ஶண, தபஶமஷஷல் 

தெமலகள், வீடமப்தை, தபஶதுலெெஷகள் பஷெஷ அமச்ெர்) 

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna - Deputy Minister of 

Construction, Engineering Services, Housing and Common 

Amenities) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීයුරභනි, භ  ගඳය  ථහ ශ රු 

භන්ත්රීයුරභන්රහ  ගම් රු බහග දී  ඈදිරිඳත් ශ දවස නු, 

ලශගමන ඳශහත් බහ  භළතියණගආ තළඳළල් ඡන්දඹ යමුු ය 

ගන විඳේඹ -ජනතහ විමුේති ගඳයමුණ   විගලවගඹන්   ලේත් 

ජහති ඳේඹ- ඈදිරිඳත් යන රද බහ ල් තළබී ගම් ගඹෝජනහ 

ුරශභ ඳයසඳය විගයෝීක ඵේ ගඳනී ඹනහ. ඒ හගේභ  ඳදනම් 

වියහිත ළයදි ගතොයුරරු ණනහේ ගම් ගඹෝජනහ ුරශ  ආුරශත් 

ගරහ තිගඵනහඹ කිඹන ල මුලින්භ වන් යන්න   ඕනෆ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීයුරභනි,  ගඳොදු කහඳහය ිළිතඵ  හය 

බහග  හභහජිඹකු විධිඹ  භහ ගම් හයණඹ කිඹන්න  ඕනෆ.  

ගම්  ගඹෝජනහග  වන්  ගනහ,  "2013.07.23  දිනළති ගදන   

ගෝප් හර්තහග  4 න ිළටුග  නිරීේණ වහ නිර්ගද්ල ඹ ගත් 

මුලින්භ ගඳන්හ ගදනු රඵන්ගන් ද යහජක ංලගආ ිත්න්ඹ  

තත්ත්ඹ විභත් ශ ුතුර ඵින" කිඹහ. ගම් හයණඹ 

ම්පූර්ණගඹන්භ ළයදිින. ගඳොදු කහඳහය  හය බහග   හර්ඹ 

බහයඹ   භසත යහජක ංලඹ දහශ ගන්ගන් නළවළ. කසථහිළත 

භණ්ඩර, ංසථහ ඳභණින ගඳොදු  කහඳහය ිළිතඵ  හය බහ  

ඳළමිගණන්ගන්. ලහිදී ඳ නිර්ගද්ල ගශව, විගලවගඹන් 

ණහධිහරිරුන් ව විණන ංල ිළිතඵින. ඒ ංලඹ 

ිත්න්ඹභඹ ලගඹන් ලේතිභත් ය ඒ ඹගේ  ළටුප් ළඩි  කිරීභ 

වහ ඳභණින  ගඳොදු කහඳහය ිළිතඵ  හය බහ විධිඹ  ඳ 

ගඹෝජනහ ගශව. ලගව නළති භසත යහජක ංලගආ ළටුප් ළඩි 

වීභේ ළන ගවෝ භසත යහජක ංලගආ ිත්න්ඹභඹ දිුතුේ 

ළන ගවෝ ඳ ගඳොදු කහඳහය ිළිතඵ හය බහගන්  නිර්ගද්ල 

ය ගනොභළති ඵ මුලින් භ ධහනඹ  ගඹොමු යන්න   ඕනෆ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීයුරභනි, ඒ හගේභ ගම් ගඹෝජනහග  

ජන ගල්න ව ංකහ ගල්න ගදඳහර්තගම්න්ුරග   මීේණ 

හර්තහ නු  ිව අදහඹම් විඹදම් ළනත් කිඹහ තිගඵනහ. ජන 

ගල්න  ව ංකහ ගල්න ගදඳහර්තගම්න්ුරග  ිව අදහඹම් 

විඹදම් ගුග  2005 ර්ගආදී ිව ඒඹ භහසි විඹදභ 

රුිළඹල් 19,151 ේ  විධිඹ  වන් ය තිගඵනහ.  ඒ ආත්ත. ඒ 

හගේභ 2012- 2013 ර්ගආදී ිව ඒඹ භහසි විඹදභ 

රුිළඹල්  40,887ේ විධිඹ ින  වන් ගරහ තිගඵන්ගන්. ගම් 

ගඹෝජනහ ුරශ ගම් විඹදභ ගභොනභ අහයඹ ත් ළටුප් ලේ 

ංන්දනඹ යන්න  පුළුන්භේ නළවළ; ණනඹ යන්න  

පුළුන්භේ නළවළ. ළටුප් ගනභ ථහේ. ිව අදහඹභ විඹදභ 

ගනභ ථහේ. 1995-1996 ර්ගආ  වතය ගදගනකු සිටින 

ඳවුර  භහසි විඹදභ  රුිළඹල්  6,525ින. ඒ වුරුද්ගද් ිව 

ඒඹ භහසි අදහඹභ රුිළඹල් 6,476ින. ලත ගො  2012-

2013 ර්ගආ ිව ඒඹ භහසි විඹදභ රුිළඹල් 40,887ින, 

ිව ඒඹ අදහඹභ රුිළඹල් 46,207ින. ගම් ිව අදහඹභ 

විඹදභ ිළිතඵ  ංකහ ගල්න ඳහවිච්ික  යනහ නම්, ඒගේ 

විඹදභ  ිළිතඵ  ධහනඹ ගඹොමු යනහ නම්, ගම් ගුග  භ 

තිගඵන අදහඹභ ිළිතඵත් නිහර්ඹගඹන්භ ධහනඹ  ගඹොමු 

ශ ුතුරින. ගම්ගේ  තිගඵන විඹදභ වහ ළටුඳේ ංන්දනඹ යරහ  

875 876 



ඳහර්ලිගම්න්ුර 

ගම් ය , ගම් භහජඹ  ගනොභ ඹළවීභේ  ඳ ශ ුතුර න්ගන්  

නළවළ. ලභ නිහ ගම් ගඹෝජනහග  සිඹලුභ රුු කිසිදු 

තකතහකින්, නිළයදිතහකින් ුතුර   වන් ය ගනොභළති 

ඵින කිඹන්න  තිගඵන්ගන්.  විගලවගඹන්භ ලශගමන ඳශහත් බහ 

භළතියණගආදී  ඒ  ඳේ ගද භ ද  ඒ ප්රණගද්ලර  ිණහින් 

රැසවීභේත් තිඹහ න්න  පුළුන්භේ  නළවළ. ජනතහ  

ලන්ගන් නළවළ. ගම් ගඹෝජනහ ඈදිරිඳත් ය තිගඵන්ගන් ළඵෆ 

ගරභ යහජක ගවඹහ ගනුගන් ගඳනී සිටින්න යමුු ය 

ගන ගනොගින. විඳේ ඹ යන්ගන් ලඹ ඈසයව   දහරහ ගම් රු 

බහ ුරිතන්  ඹම් කිසි අහයඹ ඳ සවුඩඹේ රඵහ ගදන්න  

ඊත්හව දළරීභේඹ කිඹන ල ගඵොගවොභ ඳළවළදිලි වන් 

යන්න   ඕනෆ. 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීයුරභනි, ඒ හගේභ ගම් ගඹෝජනහග  

ත ුතුර ක්රිටඹහ භහර් ලගඹන් ඳශමුන රුණ වළටිඹ  වන් 

න්ගන්, "ගද්ලඳහරනඥපඹන්ගේ ඕනෆ ලඳහම් ිළරිභහ ළනීභ  

යහජක ගවඹ ප්රණහයණඹ කිරීභ ශේහ ඔවුන් ව  ඹවඳත් ජීන 

තත්ත්ඹේ රඵහ දීගම් ඩිතහරභ දළමිඹ ුතුරඹ" කිඹරහින. යහජක 

ගවඹ පුළුල් යන්න ලඳහඹ කිඹරහ ඒ ඹ දළන් කිඹනහ. ඒ ඹ 

2001 දී ඵරඹ  ආවිල්රහ ගම් යග්ම රේ වඹේ තිුදු යහජක 

ගවඹ රේ ුරනවභහයේ දේහ ඩු කිරීභ   ුතුර ශහ. ඒ 

න්න්දු ළරැදිින. රු යත් මුුභ ආභතිුරභහ ඒ ම්ඵන්ධගඹන් 

රුු හිත ඳළවළදිලි ශහ. ගම් ඹ වුරුදු 20ේ විඳේගආ 

සිටිඹත් තභත් ඒහ නිළරැදි ගරහ නළවළින කිඹහ ගභිනන් 

ගඳගනනහ. "යහජක ගවඹ පුළුල් යන්න ලඳහ, ප්රණහයණඹ 

යන්න ලඳහ" කිඹන ගඹෝජනහ තභින, විඳේගආ ඈ ගන ද 

වුණත් ගම් රු  බහ   ඈදිරිඳත් යන්ගන්.  

ිළ විගලවගඹන්භ ඳළවළදිලි යන්න ඕනෆ, තිරු 

ජනහධිඳතිුරභහ ප්රණමු ගප් යජඹ ගම් යග්ම යහජක ගවඹ ිළිතඵ 

විලහර විලසහඹේ තඵහ තිගඵන ඵ. ද ගප් ය  ඹම් දිුතුේ 

රඵහ තිගඵනහ නම්, ඒ දිුතු ිළටුඳ නිහර්ඹගඹන්භ යහජක 

ගවඹහ ඈන්නහ. ගප් ය  ධකහඳනගආ දිුතුේ රඵහ 

තිගඵනහ. ඒ දිුතු ිළටුඳ ගප් විදුවල්ඳතිරුන්ගේ, 

ගුරුරුන්ගේ ළඳ වීභ නිහර්ඹගඹන්භ තිගඵනහ. ඒ හගේභ 

නිභ යන්න ඵළවළින කිඹහ වුරුත් කි  ගම් ය  ුරශ තිුදු 

ුතද්ධඹ නිභ කිරීභ වහ ගප් යග්ම ්රිKවිධ වමුදහ, යහජක ගවඹ 

ඊඳරිභ දහඹත්ඹේ රඵහ දුන්නහ. ඒ විතයේ ගනොගින. සුනහමිඹ 

ළනි කන ආති වුණහභ ඒහ නළත ප්රණිති තත්ත්ඹ  ගන 

ඒභ  ගරෝගආ දිුතු ය ර  ඳහ පුළුන්භේ රළණිරහ නළවළ. 

නමුත් ගප් යග්ම ලළනි දළළන්ත කනඹේ ආති වුු 

සථහග දීත් අණ්ඩු වහ රඵහ දිඹ ුතුර දහඹත්ඹ, ළඳ වීභ 

රඵහ දීපු යහජක ගවඹේ තභින ද ගප් යග්ම තිගඵන්ගන්.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීයුරභනි, භහින්ද ිකන්තන ළඩ වන 

ුරශත්, ඒ හගේභ ගප් යජඹ ුරශත් තිරු ජනහධිඳතිුරභහගේ 

නහඹත්ගඹන් යහජක ගවඹ ලේතිභත් කිරීභ වහ ෆභ 

අහයඹකින්භ සිඹලු  ුතුර ඈටු ය තිගඵන ුතඹේ තභින ගම් 

ුතඹ. යහජක ගවවිහ  දරුකු ණිහි වුණහභ දින 84 ප්රණසූත 

නිහඩුේ තභින තිුදගණ්. භෆතදී ලභ හරඹ පුළුල් ශහ. ර්ධ 

ළටුප් හිත නිහඩු භහ ුරනේ රඵහ දුන්නහ. ඒ හගේභ ළටුප් 

යහිත තත් හරඹේ නිහඩු රඵහ න්න සථහ දුන්නහ. ඒ 

විතයේ ගනොගින, ආඹගේ සහමිපුරුඹහ යහජක ගවගආ ඈන්නහ 

නම්, ඔහු  දින ුරන නිහඩුේ රඵහ ළනීභ  වළකි නීතිභඹ 

තත්ත්ඹ ආති ශහ. යහජක ගවිනන් ිළිතඵ ගම් රුණ 

ම්ඵන්ධගඹන් ඳහ ර්තභහන යජඹ නිහර්ඹගඹන්භ ධහනඹ 

ගඹොමු ය තිගඵනහ. ගභොනභ අහයඹ ත් යහජක ගවඹහ 

ගනොරහ වරින්න ගප් යජගආ ඵරහගඳොගයොත්ුරේ නළවළ.  

ඒ විතයේ ගනොගින. යහජක ගවඹහ ිළිතඵ තඵහ තිගඵන 

විලසහඹ ඵරන්න. ද ගප් යග්ම ජනතහ ුදද්ධිභත්. ඒ ුදද්ධිභත් 

ජනතහ තය යහජක ගවඹහ ුදද්ධිභත් යහජක ගවඹකු 

විධිඹ ින ිළ වඳුනහ ගන තිගඵන්ගන්. ඳළළති සිඹලුභ 

භළතියණරදී සිඹඹ  75  අන්න තළඳළල් ඡන්ද ප්රණතිලතඹේ 

ගප් යජඹ  රඵහ දීභ  ගම් යග්ම තිභවත් ඵහුතය යහජක 

ගවිනන්  ුතුර ශහ. ගභභ භළතියණගආදී ඉ ත් ඩහ ළඩි 

ප්රණතිලතඹේ රඵහ ගදන ඵ  ඳ  විලහර විලසහඹේ තිගඵනහ.  

ඒ විලසහඹ ඳ ුරශ ආති ගරහ තිගඵන්ගන්  ගොගවොභද? ද 

ලේත් ජහති ඳේඹ, ජනතහ විමුේති ගඳයමුණ ආුරළු විඳේඹ 

ගභොනහ කි ත් ගම් යග්ම ුදද්ධිභත් ජනතහ ගම් ය  ුරශ සිදු න 

ළඵෆ ගද්ල් ිළිතඵ වරි ගඵෝධඹ රඵහගන නිළරැදි න්න්දු, 

න්යණ න්න ඵ ඳ දන්නහ නිහින.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීයුරභනි, ද යහජක ගවඹන් 

ගද්ලඳහරනඹ  ම්ඵන්ධ ය න්නහඹ කිඹරහ ජනතහ විමුේති 

ගඳයමුණ කිඹනහ. ලගවභ ම්ඵන්ධ ය න්නහ නම් ඒ 

ළරැදිින. ඒ ඹ ලගවභ කි හ , ද ඒ ඳළතිර විලසවිදකහර 

ශිකඹන් තභින ළන්සින් ඹන්ගන්. ගප් යග්ම ගදභ ිළඹන් තභ 

දරුන් ගගයහි විලහර ඵරහගඳොගයොත්ුර ආති තභන්ගේ ගද්ල් 

විඹදම් යරහ ඔවුන් විලසවිදකහරර  ඹනහ. ඉ  ඳසගව ජනතහ 

විමුේති ගඳයමුණ ගභොේද යන්ගන්? ඒ දරුන් 

විලසවිදකහරඹ  ිණඹහභ ළන්සින් ඹනහ. ිණඹ සුභහනගආ භ ත් 

වම්ඵ වුණහ ල විලසවිදකහරඹ දරුන් කීඳ ගදගනේ යුර 

ගතොප්ිළ දභහගන ගිනන් ග  ඹනහ. විලසවිදකහරඹ  ඹන 

දරුන් ගිනන් ග  ඹරහ ලුරභන්රහ ද ගභතළන  ආවිත් 

කිඹනහ, යහජක ගවඹන් ගද්ලඳහරනඹ  ම්ඵන්ධ ය න්න 

ලඳහඹ කිඹරහ. ගභළනි ගද්ල් තභින ඔවුන් ද කිඹන්ගන්. ගම්හ 

ගභොන අහයගඹන් කි ත්, ඊගුය ගල් ය න ුරරු විනගඹන් ෆ 

වරහ කි ත් ළඩේ න්ගන් නළවළ. ජනතහ ගම්හ ිළිතඵ 

ඈතහභ ගවො ගඵෝධඹේ රඵහ ගනින නිහර්ඹගඹන්භ  ුතුර 

යන්ගන්.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීයුරභනි, කිසිදු යහජක ගවගඹේ ඒ 

දහශ කසථහර  ඳ වළනි ගභොනභ අහයඹ ත් ඵහ 

ගන නළති ඵ ඳ ගඵොගවොභ ඳළවළදිලි කිඹනහ.  ඳ  භතින, 

ලේතයහ හරඹ ජන විගඹන් කිඹරහ ගුරු ඳත්වීම් රඵහ දුන්නහ. 

ඒ ඳත්වීම් රඵහ දුන් ඹ සථිය යන්න සිද්ධ වුගණ් ඳ ින. ගම් ඹ 

සථිය කිරීගම්දී ගප් යජඹ   විවිධ ක්රිටඹහභහර් න්න සිද්ධ වුණහ. 

ගම් ඹගන් භවය ඹ ගඳො හභහනක ගඳශ විබහගආදී 

 සතඹ විඹඹ භත් ගරහ තිුදගණ් නළවළ; සිංවර විඹඹ භත් 

ගරහ තිුදගණ් නළවළ. ගභළනි ඹ  ගුරු ඳත්වීම් රඵහ දීගම් 

ප්රණතිඳත්තිඹේ තභින ලේත් ජහති ඳේඹ ක්රිටඹහත්භ  ගශව. ගම් 

ඹ  විධිභත් ඳරිදි පුහුු රඵහ දීරහ, ධකහඳන සුදුසුම් 

ම්පූර්ණ ය න්න සථහ රඵහ දීරහ, ඔවුන් සථිය ගවඹ  

ඵහ ළනීභ  ලක ක්රිටඹහභහර් ගම් න වි  ගප් යජඹ යගන 

තිගඵනහ. ඒ විධිඹ  ළරැදි ගර ඳත්වීම් රඵහ දුන් ඹ ත් 

නිළරැදි තභ ධකහඳන සුදුසුම් ම්පූර්ණ ය න්න සථහ 

දීරහ, ඒ ඳත්වීම් සථිය යන්නත්  ුතුර ගශව ගම් යජඹින. ළයදි 

ගර ලළනි ගභොනභ අහයගඹන්ත් ඳත්වීම් රඵහ දීභ  ඳ යජඹ 

 ුතුර ය නළවළඹ කිඹන ල ගඵොගවොභ ඳළවළදිලි ඳ වන් 

යන්න ඕනෆ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීයුරභනි, ඒ හ ගේභ සහීකන ගොමින් 

බහ ිළිතඵ දළන් නිතය නිතය ථහ යනහ. විඳේඹ ගම් 

ිළිතඵ ෆභ සථහභ ථහ යනහ. නමුත් භගේ 

ගඳෞද්ලි දව න්ගන් ඊත්තරීතය ඵරඹ ලගඹන් තිණිඹ 

ුතත්ගත් ගම් ඳහර්ලිගම්න්ුරග  ඵරඹින කිඹන ලින. ද වුරුත් 

සහීකනින කිඹරහ ඳ  කිඹන්න පුළුන්භේ නළවළ.  
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[රු රන්ත රිණඹන්න  භවතහ] 
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මරහනහරඪ රු භන්ත්රීයුරභනි, ගම් දිනර රඳහහිනිගආ 

ගඳන්න ඡන්ද දළන්වීම්ර "භවහධියණ විනිසුරු" කිඹරහ ඳ  

දකින්න රළගඵනහ. ඊහවිගඹන් ිණහින් භහඹේ ිණගආ නළවළ. 

භවජන නිගඹෝජිතඹන් විධිඹ  ඳ ජනතහ  ඹම් ළරැද්දේ 

ගශොත් ඉශඟ තහග  ඳ  ගදය ඹන්න සථහ ඊදහ ගනහ. 

ඒ සථහ- 

 
මරහනහරඪ භන්ත්රීයුරභහ 
(ெமயமெஶங்கும்  உரப்பஷனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

රු නිගඹෝජක ආභතිුරභනි, ඔඵුරභහගේ හරඹ හනින.  

 
රු රන්ත රිණඹන්න භවතහ 
(ஶண்தைஷகு யெந்ெ அயகஷலன்ன) 

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 

භ  ත විනහඩි ගදේ ගදන්න.  

ගම් ඳහර්ලිගම්න්ුර , භහතක භණ්ඩරඹ  තිගඵන ඵරඹ 

ගනත් කිසිදු අඹතනඹ  රඵහ දීභ  නිහර්ඹගඹන්භ 

ජනතහගේ ඳයභහධිඳතක ඵරඹ ඳහහදීභේ විධිඹ ින භහ 

ගඳෞද්ලි දකින්ගන්. විගලවගඹන්භ භහතක භණ්ඩරඹ, ඒ 

හගේභ ගප් යජඹ, භවජන නිගඹෝජිතඹන් විධිඹ  ඳ තින් 

ඳත්වීම් ගදන්න පුළුන්; ඵහ ළනීම් ගන්න පුළුන්. ලළනි 

අහයගආ න්න්දු, න්යණ ඳ නීවි; ඒහ ක්රිටඹහත්භ යහවි. නමුත් 

ඒහ වරිඹ  ක්රිටඹහත්භ ගශව නළත්නම් ඳ ගදය ඹන්න 

ජනතහ  ිනතිඹ තිගඵනහ. ලගවභ නළති ගනත් නිරධහරින් 

ගදය ඹන්න හ ත් පුළුන්භේ නළවළ. සහීකන ගොමින් 

බහ ිළිතඵ භගේ භතඹ ඒින.  

ලභ නිහ විගලවගඹන්භ ද ගම් යහජක ගවඹන් ිළිතඵ  

විඳේඹ විසින් ඈදිරිඳත් යන රද රුු  ගම් යග්ම ුදද්ධිභත් 

යහජක ගවිනන් ගභොනභ අහයඹකින්ත් ිළිතන්ගන් නළවළ 

කිඹන ලින භභ කිඹන්ගන්.  යහජක ගවිනන්ගේ අයේහ, 

යහජක ගවිනන්ගේ ජීන භ්ම භ ලේතිභත් කිරීභ වහ; දිුතු 

කිරීභ වහ තිරු ජනහධිඳතිුරභහ ප්රණමු ගප් යජඹ ගම් දේහ 

 ුතුර ශහ හගේභ ඈදිරිඹ ත් ත තත් ළඩිගඹන් ඒ ුතුරභ, 

 කීභ ිළ ඈටු යනහඹ කිඹන ඳ සවුඩඹ රඵහ ගදමින්  භභ 

නිවඬ නහ. සුරතිින.  
 

[.බහ. 4.25] 

 
රු ජිත් ීඑ. ගඳගර්යහ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு அஜஷத் தே. தபதஶ) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීයුරභනි, බහ ල් තඵන සථහග  

ඈතහභ ළදත් ගඹෝජනහේ ම්ඵන්ධගඹන් ළදත් හච්ඡහේ 

අයම්බ න ගරහග  ගභභ ගඹෝජනහ ඈදිරිඳත් ශ රු ගජෝන් 

භයුරං භන්ත්රීයුරභහ  භගේ සුරතිඹ ිළරිනභන්න  ළභළතිින.  

යහජක ගවගආ නිරධහරින් තරින් ඈතහභ ඩුගන් ධහනඹ 

ගඹොමු ගරහ තිගඵන ගඳොලිස  ේගවත්රාගආ නිරධහරින් ිළිතඵත්, 

ගඳොලිස ගවඹ ිළිතඵත් භගේ ධහනඹ ගඹොමු යන්න  භහ 

ළභළතිින.  දවවත්න අණ්ඩුක්රතභ කසථහ ංගලෝධනඹ භඟින් 

ගඳොලිස ගවඹ යහජක ගවගආ ගනභ ගො ේ ඵ  ඳත් 

යරහ,  සහීකන ගඳොලිස ගොමින් බහේ ඳත් යරහ, ගඳොලිස 

ගවඹ  සුවිගලව තත්ත්ඹේ යග්ම යහජක ගවඹ ුරශ රඵහ 

ගදන්න   ුතුර ශහ. ඒ හගේභ ගනකුත් යහජක ගවඹන් 

ඔවුන්ගේ තිගඵන ගවගආ සබහඹ නු යහජක ගවහ ගොමින් 

බහ ඹ ත  ඳත් යරහ, ඔවුන්  නනක ව ටිනහභේ රඵහ 

ගදන්න   ුතුර ශහ. ආත්ත ලගඹන්භ ගඳොලිස ගවගආත්, 

ගනකුත් යහජක ගවගආත් සිඹලු ගදනහභ යහජක ගවඹන් 

වුණත් ගඳොලිසිගආ ගවඹ ත්තහභ ඔවුන්ගේ ගවහ තත්ත්ඹ 

නු  ඳළඹ 24ේ පුයහ ඈතහ දුසය ගවහන් සිදු කිරීභ   ගඹොමු  

වීභත්,   ඔවුන්  ළඩ ර්ජනඹ කිරීභ  ිනතිඹේ ගනොභළතිභ ව 

සබහගඹන්භ ඔවුන්  රළගඵන පුහුු ව ඈන් ඳසු මුහුණ 

ගදන්න  සිදු න යහජහරි සබහඹන් දිවහ ඵළලුහභ ගඳොලිසිඹ 

ගනභභ නනකතහේ ආති ගවහේ ගනහ. නමුත් 

හනහ  ගඵොගවෝ ගද් ඳසුහමී සිදු වුු ඳසු හරඹ 

දව න අණ්ඩුක්රතභ කසථහ ංගලෝධනඹ භඟින් ගඳොලිස 

ගොමින් බහ  නහමි ඵරතර කිහිඳඹේ ඳභණේ ඈතිරි 

යරහ ගඳොලීසිඹ නළත යේ යහජක ගවහ ගොමින් බහ  

ඹ ත  ත්තහ.  

ද ගඳොලිස ගවඹ ිළිතඵ ගම් යග්ම, ගම් භහජඹ ුරශ විවිධ 

ඵයඳතශ විග චන තිගඵනහ. ගඳොලිස නිරධහරින් තින් සිදුන 

ළයදි විඳේගආ ිළත්, හභහනක ජනතහත් ඈතහ ඵළරෑරුම් ගර 

රනහ; ඒහ ළන විග චනඹ යනහ. වළඵළින ගම් යග්ම 

ගඳොලීසිඹ, ගම් ර්තභහනගආ ඳතින තත්ත්ඹන් ුරශ ඔවුන් 

යන තිභවත් ගවඹ ිළිතඵ ආළයීභ  රේ න්ගන් නළවළ. 

ඒ හගේභ ගඳොලීසිගආ නිරධහරින් තරින් සිඹඹ  95ේභ 

තිලිනන් සහීකනින. ඒ හගේභ ඈතහභ දේ නිරධහරින් ගඳොලීසිඹ 

ුරශ ඈන්නහ. වළඵළින ගම් තිලඹ දේ නිරධහරින්ගේ ගවඹ, 

තිලඹ ං නිරධහරින්ගේ ගවඹ ය සුළු ිළරිගේ ළයදි 

ළඩ නිහ ඹ ඳත් ගරහ තිගඵනහ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීයුරභනි, ගඳොලීසිගආ ප්රණලසන ිළිතඵ 

ථහ යන්න  භ  විගලව සුදුසුභේ තිගඵනහ. භභ ඈඳදුගණ් 

ගඳොලීසිගආ, භගේ ිළඹහ ගඳොලීසිගආ. ඳසු හරඹ භභ ගඳොලිස 

බකහ විදකහරගආ ථිහචහර්ඹයගඹේ ලගඹනුත්  ුතුර 

ශහ. ඒ නිහ ගම් ගඳොලිස ගවඹ මුහුණ ගදන ළඵෆ ප්රණලසන, 

ගඳොලිස ගවඹ  මුහුණ ගදන ළඹුරු ර්ුදද ිළිතඵ ප්රණහගඹෝිණ 

ගඵෝධඹේ භ  තිගඵනහ. ද ගම් යග්ම ගඳොලීසිඹ, සිවිල් 

ගවඹේ ලගඹන් ිළ ගප්ේහ ශත්, ද යග්ම තිගඵන 

තත්ත්ඹන් ලේ තභත් ඈතහභත් නුරරුදහඹ, ඔවුන්ගේ  

ජීවිතර  ඵළරෑරුම් ගර භිගඹෝඹන් ලල්ර න ගවඹන්හි  

නියත නහ.  

ිළ දළේහ, භන්දනහ සභිනල් ගේවික්රතභ භහධකග දිනිඹ  

ජීවිත තර්ජනඹේ ලල්ර ගරහ, ආගේ නි ුරශ වමුදහ පුහුු 

රත් පුද්රගඹෝ ිළරිේ රැඳී ඈද්දී, 119 දුයථන ආභුරභ  ප්රණතිචහය 

දේමින් ඉ  භළදිවත් න්න  ගම් ගඳොලිස නිරධහරින්  සිදු වුු 

න්දභ.  ඔවුන් දළනගන සිටිගආ නළවළ, ආුරගශව ඈන්ගන් කුභන 

විධිගආ ණ්ඩහඹභේද කිඹරහ. නමුත් තභන්ගේ ජීවිතඹ ඳයදු  

තිඹරහ ඔවුන් භළදිවත් වුු නිහ භන්දනහ සභිනල්ගේ ජීවිතඹ 

ගේයහ න්න පුළුන් වුණහ හගේභ ගම් යග්ම භහධකඹ  ලගයහි 

ක්රිටඹහත්භ න ඵළරෑරුම් ක්රතභන්ත්රාණඹ තක සබහඹත් 

ගවිතදයවු යන්න  පුළුන්භ රළුදණහ. ඒ ඳළමි ස පුද්රඹන් 

වුද කිඹරහ ඔවුන්ගේ නනකතහ ගවිතදයවු ය න්න  

සථහ රළුදණහ. ලළනි ඵයඳතශ භිගඹෝර  දිනඳතහත්, ගම් 

ගභොගවොගත්ත් ගප් යග්ම ගඳොලිස නිරධහරින් මුහුණ ගදනහ. 

වළඵළින ගප් යග්ම ගඳොලිස  නිරධහරින්  තිගඵන පුහුු 

ඈතහභත්භ භ පුහුුේ. ගප් යග්ම ගඳොලිස  නිරධහරින්  

රළගඵන පුහුු ගරෝගආ ගනත් දිුතු ගඳොලිස ගවහ වහ 

රන ගො  තහේණඹ තින් ඳවශ, ඳවසුම් තින් ඳවශ, 

හරඹ තින් ඩු පුහුුේ. ඒ නිහ මරහනහරඪ රු 

භන්ත්රීයුරභනි,  ඳශමු, ගම් යග්ම ගඳොලීසිගආ හර්ඹේභතහ 

ර්ධනඹ යන්න, ගඳොලීසිගආ ගුණහත්භබහඹ ර්ධනඹ 

යන්න ගප් යග්ම ගඳොලීසිඹ  ඵහ න්නහ වි  ඩහත් ඵයඳතශ 

විධිභත් පුහුුේ රඵහ දිඹ ුතුරින. ඒ හගේභ ුතදභඹ 

හතහයණඹේ තිුදණ හරගආ ඵහ ත්ත නිරධහරින්   

ඔවුන්ගේ ිත්තිඹ තයුරය ඔවුන්  තඳසු වී ආති ඒ ඵයඳතශ 

පුහුු රඵහ දිඹ ුතුරින. න්නද්ධ වමුදහ සබහගආ ඈරහ 

879 880 



ඳහර්ලිගම්න්ුර 

ළඵෆ සිවිල්  ගවඹ තත්ත්ඹ  ගඳොලීසිඹ ශඟහ ය ත 

වළේගේ ලළනි  පුහුුේ දීගභන් ඳභණින. ලගව ගනොභළති 

ගඳොලිස ගවඹ ගනභ භහතකහංලඹ  ගනළවිත් ඒ 

භහතකහංලගආ ගල්ම්යඹහ ඵ  විශ්රනහමි වමුදහ ගම්ජර් 

ජනයහල්යගඹේ ඳත් කිරීගභන් ඳභණකින් ගඳොලීසිඹ සිවිල් 

ගවහේ ඵ  ඳත් කිරීභ  වළකිඹහේ රළගඵන්ගන් නළවළ. 

ගභොද, ඳසු ිණඹ හරගආභ ගම් ගඳොලීසිගආ ළඩි ගදගනේ  ුතුර 

යරහ තිගඹන්ගන් වදිසි නීති තත්ත්ඹන් ඹ ගත්, වදිසි 

තත්ත්ඹන් ඹ ගත්, ුතදභඹ තත්ත්ඹන් ඹ ගත් ඔවුන්  රළණිරහ 

තිගඵන පුහුු ව ඈතහභත්භ ගනස ව ත් දළකීම් ලේින.   

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීයුරභනි, ඒ හගේභ ද ගම් තයම් 

දුසය, ගම් තයම් නුරරුදහඹ, ගම් තයම් ජනතහගේ අයේහ 

ගනුගන් තභ ජීවිත ඳරිතකහගඹන්  ුතුර යන ගම් යග්ම 

ඈන්න ගම් ගඳොලිස නිරධහරින්  රළගඵන ඳඩිඹ න්නද්ධ  

වමුදහර  රළගඵන ඳඩිඹ  හගප්ේ ඩු ඳඩිඹේ. භ  ගම් 

ගත්රුම් න්න පුළුන්භේ නළවළ. ඒ හගේභ ගම් ගඳොලිස 

නිරධහරින්  රළගඵන යප්රණහද වමුදහර  රළගඵන යප්රණහදර   

හගප්ේ ඩු යප්රණහද. ද ගඳොලිස නිරධහරින්  ලක යන 

ගම්ස ගද, ඵළනිඹභ, නිර ආඳුභ, ඳත්ුර ගද ගම් ගද්ල් ඳහ 

නිඹභ ගරහ  රළගඵන්ගන් නළවළ. භවය ගරහ  තිලිනන් 

ප්රණභහද රළගඵනහ.  භවය ගරහ   රළගඵන්ගන්භ නළවළ. ඒ 

නිහ ඔවුන්  රළගඵන ගොච්චම් ඳඩිගඹන් තභන්ගේ නිර ආඳුභ  

ලක යන ගම්ස ගද රඵහ න්න ; ඵළනිඹභ රඵහ න්න ; 

ඳත්ුර ගද මිරදී න්න  ගම් නිරධහරින්  සිද්ධ ගරහ 

තිගඵනහ.   

ගම් ඈතහභ හනහන්ත තත්ත්ඹේ. ුතද්ධඹ න් නිහ, 

ුතද්ධඹ ගනුගන් ළඹ යපු ති විලහර මුදලින් ළරකිඹ ුතුර 

ප්රණභහණඹේ  ඈතිරි ගරහ තිගඵන ගම් ගභොගවොගත් -සිඹල්රභ 

ගනොගින ළරකිඹ ුතුර ප්රණභහණඹේ - ඒ මුදලින් ගප් යග්ම, 

භහජගආ අයේහ ගනුගන්  ුතුර යන, ජීවිත 

ඳරිතකහගඹන්  ුතුර යන ගඳොලිස ගවගආ  සුඵහධනඹ 

ඊගදහ, දිුතු ඊගදහ, පුහුු ඊගදහ ළඩි අගඹෝජනඹේ ශ 

ුතුරඹ කිඹන හයණඹ ගම් ගභොගවොගත්දී භභ  ලේත් ජහති 

ඳේඹ ගනුගන් කිඹන්න ළභළතිින.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීයුරභනි, ඒ හගේභ ගඳොලීසිගආ 

සහීකනත්ඹ ිළිතඵ ප්රණලසනඹත් ඈතහ ඵළරෑරුම් ප්රණලසනඹේ. ල ල 

ගඳොලිස නිරධහරින්ගේ ගඳෞද්ලි සහීකනත්ඹ ිළිතඵ ප්රණලසන 

තිගඵනහ. නිසි ළටුඳේ  නළති, නිසි ඳවසුම් ගනොභළති ඈන්න 

නිරධහරින් ආතළම් ගරහ  ඹම් ඹම් ළයදි  ුතුරර  

ගඳරගමනහ. ලගවභ ගඳරගමන ල ළයදිින. ගොච්චය 

භහරුම්  තිුදණත් ලළනි ළයදි ගනොශ ුතුරින. නමුත් ලගවභ 

ගඳරමවීභ  ගවවුරේ තිගඵනහ. ලඳභණේ ගනොගින. ආතළම් 

ගරහ  ගඳොලිස නිරධහරින්ගේ සහීකනත්ඹ ගගයහි ඵරඳහන 

ප්රණධහනභ ප්රණලසනඹ තභින, යග්ම ඈන්න ගද්ලඳහරන ඵරධහරින්ගේ 

භළදිවත් වීභ. ද, ප්රණහගද්ය ඹ ගඳොලිස සථහනර සථහනහධිඳතියඹහ 

ඳත් කිරීභ ව ඒ ඳත් යන නිරධහරිඹහ නම් කිරීභ ළන නිඹභ 

න්යණඹ න්ගන් ඒ ප්රණගද්ලගආ ඈන්න  ශ්රීග රංහ නිදවස ඳේගආ 

ංවිධහඹයඹහ; ඒ ප්රණගද්ලගආ ඈන්න ශ්රීග රංහ නිදවස ඳේගආ 

භන්ත්රීයයඹහ. ඒ දහශ  ප්රණගද්ලඹ  ළශගඳන  සථහනහධිඳතියඹහ 

නම් කිරීගම් සථහ ශ්රීග රංහ නිදවස ඳේගආ ංවිධහඹයඹහ  

තිගඵනහ. ඒ විතයේ ගනොගින, ගඳොලිසඳතියඹහ  ඒ නභ  

නිර්ගද්ල යන්ගන් වුද? වුද භහතකහංලගආ ගල්ම්යඹහ  ඒ 

නභ නිර්ගද්ලඹ යන්ගන්? හගන් වරහද ඳත් යන්ගන්? 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීයුරභනි, ිළ ගම් ප්රණහගඹෝිණ ගද්ලඳහරනඹ 

ළන දන්නහ. ඒ නිහ ඒ නළවළින කිඹන්න ලඳහ. ලඳභණේ 

ගනොගින, රන්ත රිණඹන්න නිගඹෝජක ආභතිුරභහ වන් 

ශහ,-  [ඵහධහ කිරීභේ] 

රු ල්වහජ් ඒ.ලච්.ලම්. සර් භවතහ 
(ஶண்தைஷகு அல்வஶஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

Sir, I rise to a point of Order. 

 
රු ජිත් ීඑ. ගඳගර්යහ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு அஜஷத் தே. தபதஶ) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

 විහිළු යන්න ලඳහ.  ඵහධහ යන්න ලඳහ. භ  තිගඵන්ගන් 

ගඳොඩි ගරහින. 

 
මරහනහරඪ භන්ත්රීයුරභහ 
(ெமயமெஶங்கும்  உரப்பஷனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

Yes, Hon. Azwer,  රුණහයරහ කිඹන්න.  

 
රු ල්වහජ් ඒ.ලච්.ලම්. සර් භවතහ 
(ஶண்தைஷகு அல்வஶஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

 මරහනහරඪ රු භන්ත්රීයුරභනි, ගම් භන්ත්රීයුරභහ දළන දළනත් 

ගම් රු බහ ගනොභඟ ඹනහ.  ශ්රීග රංහ නිදවස ඳේගආ 

කිසිභ හභහජිගඹේ ගවෝ ංවිධහඹගඹේ ගඳොලිස නිරධහරින් 

ඳත් යන්ගන් නළවළ. ගඳොලීසිඹ විසින් - IGP විසින්- තභින ඒ 

නිරධහරින් ඳත් යන්ගන්. ගම් මලි තකේ.  

 
රු ජිත් ීඑ. ගඳගර්යහ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு அஜஷத் தே. தபதஶ) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීයුරභනි, ඔඹ ළග්  භින රු සර් 

භන්ත්රීයුරභහ ඳත් ය තිගඵන්ගන්. ිළ ඹම් ළදත් හයණඹේ  

කිඹනගො   ඵහධහ යන්න තභින ලුරභහ ඳත්  ය තිගඵන්ගන්. 

ඒ  භේ නළවළ. ලුරභහ ඒ ුතුරභ ඈස   ශහ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීයුරභනි, ඒ දහශ ඳත් කිරීභ  ලක  

දව, නිර්ගද්ලඹ රඵහ න්ගන් ප්රණගද්ලගආ ශ්රීග රංහ නිදවස 

ඳේගආ ංවිධහඹගන්. ඒින භභ  කිඹන්ගන්. ඔ , 

ගඳොලිසඳතිුරභහ තභින ඒ නිරධහරිඹහ ඳත් යන්ගන්. ඳත් 

යන්ගන් භහතක භණ්ඩරඹ තභින. නමුත් හගන්ද ඒ ළන 

වන්ගන්? ඒින භභ  ගම් කිඹන්ගන්.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීයුරභනි, ඒ හගේභ, රු රන්ත 

රිණඹන්න නිගඹෝජක ආභතිුරභහ වන් ශහ, සහීකන 

ගොමින් බහ ිළිතඵ ලුරභහගේ ළභළත්තේ නළවළ කිඹරහ. ගම් 

සහීකන ගොමින් බහ කිඹන්ගන් යග්ම අණ්ඩුක්රතභ කසථහ 

නු වදපු අඹතන. දවවත්න අණ්ඩුක්රතභ කසථහ 

ංගලෝධනගඹන් යගන අපු  සහීකන ගොමින් බහර 

සහීකනත්ඹ තමුන්නහන්ගවරහ ඩු ශහ, දව න අණ්ඩුක්රතභ 

කසථහ ංගලෝධනගඹන්. ගම් අණ්ඩුත්, ජනහධිඳතිුරභහත් 

ල්ඳනහ යනහ නම්  ගම්  ගොමින් බහ ලඳහ කිඹරහ, ලගවභ 

නම් ඒහ ගවෝසි යරහභ දභන්න. ලතගො   යග්ම ජනතහ 

දන්නහ, ඒහ ඕනෆ නළවළ කිඹරහ අණ්ඩු හිතන ඵ. නමුත් ද ඒ 

 ගොමින් බහ ඳත් යරහ  තිගඵනහ.  වළඵළින, ඒ ගොමින් 

බහර  ඳත් යන ගොභහරිසරුන්ගේ සහීකනත්ඹේ 

නළවළ. ඒ ගොමින් බහර  ඳත් යන්ගන්  විධහඹගආ 

නිගඹෝජිතඹන්, විධහඹගආ ඒජන්තඹන් ව විධහඹගආ ලකතහ 

ඈස  යන ඹ. ඒ නිහ ද ගම්හ සහීකන ගොමින් බහ 

ගනොගින. ද ගම්හ ''ජනහධිඳති ගොමින් බහ'' ඵ  ඳත් ගරහ 

තිගඵනහ. ගම්හ ''ජනහධිඳති ගොමින් බහ'' මිේ සහීකන 

ගොමින් බහ ගනොගින.   

ඒ විතයේ ගනොගින, රන්ත රිණඹන්න නිගඹෝජක 

ආභතිුරභහ කි හ, යජගආ ගවඹන්ගන් තළඳළල් ඡන්ද  විලහර 

881 882 

[රු ජිත් ීඑ. ගඳගර්යහ  භවතහ] 
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ප්රණභහණඹේ අණ්ඩු  රළගඵනහ  කිඹරහ. මරහනහරඪ රු 

භන්ත්රීයුරභනි, තළඳළල් ඡන්ද ගවෝ ගන අහයඹ ඡන්ද රළබීභ යහ 

ඳතින්ගන් ගම් යග්ම පුයළසිඹන්  ලක යන නිළයදි 

ගතොයුරරු රළබීභ භත. මිනිසසු දළනුත් ගන ප්රණභහණඹ නු තභින 

ඔවුන්ගේ භතහදඹ ස ගන්ගන්. ඒ භතහදඹ ස වීභ  

ලක ගතොයුරරු රළගඵන්ගන් ජනභහධක වයවහ. නමුත් ද ගම් 

යග්ම ජනභහධකර  ලක යන ළඵෆ නිදවේ තිගඵනහ ද? 

ද ගම් යග්ම භවය ජනභහධකග දින් භයහ දභහ තිගඵනහ.         

භවය ජනභහධකග දින් ුරරුදවන් ය තිගඵනහ. භවය  

ජනභහධකග දින්  තර්ජනඹ යරහ ඳවය දීරහ තිගඵනහ. 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීයුරභනි, ඒ හගේභ ප්රණධහන ගඳගශව 

පුත් ඳත්ර මුද්රතණහර, හර්ඹහර ිණනි තිඹරහ තිගඵනහ.  ගභළනි 

ඳරියඹේ ුරශ භවරු ණිඹ ඳත් ගරහ ය  තවළය ඹනහ. තත් 

ිළරිේ සඹං හයණඹේ යගන ඹන්තම් තභන්ගේ යසහ 

යගන ජීත් ගනහ. ගභගවභ ඳරියඹේ ුරශ යග්ම මිනිසුන්  

ගම් ය  මුහුණ දීරහ තිගඵන න්තයහඹය තත්ත්ඹ, ගම් යග්ම 

තිගඵන ඵයඳතශ දණඹ, ගම් යග්ම සිදුන ඵයඳතශ ඳයහධ, ගම් 

අණ්ඩුග  තිගඵන දුර්රතහ ළන ගතොයුරරු දළන න්න 

හලඹේ නළවළ. ඒ නිහ තභින ිළ කිඹන්ගන් ගතොයුරරු දළන 

ළනීභ  ආති ිනතිඹ නීතිඹේ වළටිඹ  යගන ලන්න  ලකින 

කිඹරහ. වළඵළින ඒ  ඈඩ ගදන්ගන් නළවළ.  

මුළු රහඳගආභ ගතොයුරරු දළන ළනීභ  සථහ රඵහ දීරහ 

තිගඵනහ. ඈන්දිඹහග  තිගඵනහ, ගතොයුරරු දළන ළනීභ  

සථහ ගදන නීතිඹේ. ඳහකිසතහනගආ තිගඵනහ; 

ඵංරහගද්ලගආ තිගඵනහ; ගන්ඳහරගආ තිගඵනහ. වළඵළින, 

රංහග  විතයේ ගතොයුරරු දළන ළනීභ  ආති ිනතිඹ ිළිතඵ නීති 

ඳළනවීභ නතය යරහ තිගඵනහ; ී භහ යරහ තිගඵනහ. රු රු 

ජඹසූරිඹ භළතිුරභහ ඒ ඳනත් ගටුම්ඳත ඈදිරිඳත් ශහභ, මුල් 

සථහග දීභ ප්රණතිේගවඳ ශහ. ඳසු අණ්ඩුගන් ගනනහඹ 

කි හ. නමුත් ගනහග  නළවළ. මරහනහරඪ රු භන්ත්රීයුරභනි, 

නිළරැදි ගතොයුරරු ජනතහ  රළගඵන්ගන් නළත්නම්, ජනතහ  

නිළරැදි න්යණඹේ න්න ඵළවළ.  

ලඳභණේ ගනොගින. ගම් යග්ම හධහයණ භළතියණ 

ඳළළත්වීගම්  කීභ බහය දීරහ තිගඵන්ගන් අණ්ඩුක්රතභ 

කසථහග  103 කසථහ භඟින් භළතියණ ගොමින් බහ . 

නිදවස වහ හධහයණ භළතියණඹේ ඳළළත්වීගම්  කීභ බහය දීරහ 

තිගඵන්ගන් ගම් ගොමින් බහ . ගම් භළතියණ ගොමින් 

බහ වහ මී  ලින් හභහජිඹන් ඳස ගදගනකු හිටිඹහ. 

දව න අණ්ඩුක්රතභ කසථහ ංගලෝධනගඹන් ඒ ංකහ ුරන් 

ගදගනකු දේහ ඩු ශහ. ඒ හරගආ භතඹේ තිුදණහ, ඳස 

ගදගනකු ළඩිින, ඈන්දිඹහග   විධිඹ   ුරනේ දේහ ඩු යන්න 

ඕනෆ කිඹරහ. දව න අණ්ඩුක්රතභ කසථහ ංගලෝධනගඹන් 

හභහජිඹන් ංකහ ුරනේ දේහ ඩු කිරීගභන් ඳසගවත්, ගම් 

භළතියණ ගොමින් බහ වහ හභහජිඹන් ඳත් යරහ 

නළවළ.  ලගව ඳත් කිරීභ ජනහධිඳතිුරභහ විසින් ඳළවළය වළයරහ 

තිගඵනහ. ගම්හ  අණ්ඩුක්රතභ කසථහග  තිගඵන ඳත්වීම්; 

අණ්ඩුක්රතභ කසථහග  තිගඵන ගොමින් බහ.  හධහයණ 

භළතියණ ඳළළත්වීගම්  කීභ අණ්ඩුක්රතභ කසථහගන් බහය 

දීරහ තිගඵන්ගන් භළතියණ ගොමින් බහ . ගභොේද ගම් 

ගොමින් බහ ඳත් යන්න ඵළරි ප්රණලසනඹ? ගභොද ඵළරි? ය 

ගඳොලිස ගොමිභ ඳත් ශහ හගේ ඩු ණගන් තභන්ගේ රඩ 

ුරන් ගදගනකුත් ඳත් යන්න ඵළරි ආින? ලගවභ යන්ගන් 

නළවළ.  

 
රු ල්වහජ් ඒ.ලච්.ලම්. සර් භවතහ 
(ஶண்தைஷகு அல்வஶஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

ඳත් යරහින තිගඵන්ගන්. 

රු ජිත් ීඑ. ගඳගර්යහ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு அஜஷத் தே. தபதஶ) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

භළතියණ ගොමිභ? භළතියණ ගොමිභ ළන ඔඵුරභහ 

ගභොද කිඹන්ගන්? මරහනහරඪ රු භන්ත්රීයුරභනි, භභ භගේ 

විනහඩි ගදේ රු සර් භන්ත්රීයුරභහ  ගදනහ. රු භන්ත්රීයුරභහ 

ඳළවළදිලි යන්න භළතියණ ගොමින් බහ වහ 

ජනහධිඳතිුරභහ හභහජිඹන් ඳත් යරහ නළත්ගත් ආින කිඹරහ. 

දළන් ලුරභහ ව ඵරහගන. ලුරභහ හිනහ ගනහ. මරහනහරඪ 

රු භන්ත්රීයුරභනි, ඊත්තය නළවළ. ආින, භළතියණ ගොමිභ  

හභහජිඹන් ඳත් යන්ගන් නළත්ගත්? 

 
රු ල්වහජ් ඒ.ලච්.ලම්. සර් භවතහ 
(ஶண்தைஷகு அல்வஶஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

ඊත්තය තිගඵනහ. 

 
රු ජිත් ීඑ. ගඳගර්යහ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு அஜஷத் தே. தபதஶ) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

කිඹන්න ඵරන්න. 
 

රු ල්වහජ් ඒ.ලච්.ලම්. සර් භවතහ 
(ஶண்தைஷகு அல்வஶஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

ගොමින් බහ වතේ ඳත් යරහ තිගඵනහ. ඒහ ඳත් 

යන්ගන් ඳහර්ලිගම්න්ුර බහ. භභත් ඒගේ හභහජිගඹේ. ඒ 

Meeting ල ත් ලේත් ජහති ඳේගආ නහඹුරභහගේ 

නිගඹෝජිතඹහ ආවිල්රහ නළවළ.    

 
රු ජිත් ීඑ. ගඳගර්යහ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு அஜஷத் தே. தபதஶ) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

ඒ ටි ඳත් ගශව ගොගවොභද? 

 
රු ල්වහජ් ඒ.ලච්.ලම්. සර් භවතහ 
(ஶண்தைஷகு அல்வஶஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

සහමිනහදන් ආවිල්රහ නළවළ.  

 
රු ජිත් ීඑ. ගඳගර්යහ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு அஜஷத் தே. தபதஶ) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

ලතගො  ඈුරරු ටි ඳත් ගශව ගොගවොභද? 

 
රු ල්වහජ් ඒ.ලච්.ලම්. සර් භවතහ 
(ஶண்தைஷகு அல்வஶஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

ඔේගෝභ ඳත් යනහ. තමුන්නහන්ගව කිඹන විධිඹ  

ගන්ගන් නළවළ. ඳ  ඕනෆ ගරහ  යන්ගන්; Judicial 

Service Commission, Public Service Commission ඔේගෝභ 

ඳත් ශහ.  

 
රු ජිත් ීඑ. ගඳගර්යහ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு அஜஷத் தே. தபதஶ) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීයුරභනි, ඒ ගනොගින ප්රණලසනඹ. 

ගඳොලිස ගොමිභ ඳත් ශහ නම්, මුදල් ගොමිභ ඳත් ශහ නම්, 

යහජක ගවහ ගොමිභ ඳත් ශහ නම් ආින ගම් භළතියණ 

ගොමින් බහ ඳත් යන්ගන් නළත්ගත්? භළතියණ ගොමින් 

බහ ඳත් යන්න ඵඹින. භළතියණ ගොමින් බහ  

හභහජිඹන් ඳත් ගනොයන්ගන් ම්පූර්ණගඹන්භ ං යමුණේ 

නිහ. භළතියණ ගොමින් බහග  හභහජිඹන් ලගඹන් ඩු 

883 884 



ඳහර්ලිගම්න්ුර 

ණගන් තභන්ගේ රඩ  ුරනේත් ඳත් යන්න ඵඹින. ගභොද, 

වදිසිගආත් විදඹ හේෂිඹ  නු ඔවුන්  ුතුර ගශොත් ලගවභ 

ගම් තිගඵන ගවොය තේඩිම් ඔේගෝභ ගවිතදය  ගන නිහ. 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීයුරභනි, ගම් යග්ම යහජක ගවඹ ුරශ 

තිගඵන ළදත්භ ංලඹේ න ගඳොලීසිගආ සහීකනත්ඹ ළන, 

ගඳොලීසිගආ ඹවඳළළත්භ ව දිුතු ළන ඩහ ළඩි ඈඩඩේ 

ගඹොමු විඹ ුතුරින කිඹන හයණඹ ධහයණඹ යමින් භභ නතය 

ගනහ. ගඵොගවොභ සුරතිින.  
 

[.බහ. 4.41] 

 
රු රලිත් දිහනහඹ භවතහ (ගෞක නිගඹෝජක 
භහතකුරභහ) 
(ஶண்தைஷகு யலித் ெஷெஶநஶக்க - சுகஶெஶ பஷெஷ அமச்ெர்) 

(The Hon. Lalith Dissanayake - Deputy Minister of Health) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීයුරභනි, රු නුය දිහනහඹ 

භන්ත්රීයුරභහ ථහ ශහ  ග්රාහභ නිරධහරින් ළන. ගප් රු ගජෝන් 

ගගනවියත්න ආභතිුරභහ  ිළ සුරතින්ත ගනහ, ග්රාහභ  

නිරධහරි ම් 14,702  ඒ ලක නිරධහරින් ඵහ න්න 

විබහඹේ ඳත්රහ ඒ  ුතුර කිරීභ ළන. ලුරභහ ගම් යග්ම 

ගභගතේ ක්රිටඹහත්භ යපු විධිඹ  තභින ඒ  ුතුර යරහ 

තිගඵන්ගන්.  විබහඹේ ඳත්රහ ම්මු ඳරීේණඹකිනුත් 

රකුු ගදන්න ඕනෆ. ඒ මිනිසුන්  ආවිදින්න පුළුන්ද, දහශ 

සුදුසුම් ටි වරිද  කිඹරහ ඵරන්න ඕනෆ.  

ග්රාහභ නිරධහරිගඹේ  කිඹන්ගන් ගරොකු  කීභේ තිගඵන 

නිරධහරිගඹේ. ඒ නිහ ඹම් රකුු ප්රණභහණඹේ ප්රණහගඹෝිණ 

භ්ම මින් ගදන්න ඕනෆ. විබහඹකින් විතයේ ග්රාහභ නිරධහරිඹකු 

ගතෝයහ න්න ල ප්රණහගඹෝිණ ගන්ගන් නළවළ. ඒ  ුතුර කිරීභ 

ළන ිළ රු ආභතිුරභහ  සුරතින්ත ගනහ. ඈතහ ඈේභනින් ඒ 

ඳත්වීම් ටි රඵහ ගදන්න කිඹරහ ඈල්රනහ. ගභොද, ඳරිඳහරන  

ගවඹ ඈදිරිඹ  ඹන්න ග්රාහභ නිරධහරින්ගේ හර්ඹ ඈතහ ළදත්. 

ග්රාහභ නිරධහරි තනුරරු ද හුඟේ ආඵෆර්ුර ගරහ තිගඵනහ. ඒ  

ආඵෆර්ුර ිළයවීභ   ුතුර කිරීභ ළන ිළ රු ආභතිුරභහ  

සුරතින්ත ගනහ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීයුරභනි, රු නුය දිහනහඹ 

භන්ත්රීයුරභහ ග්රාහභ නිරධහරින් ළන ථහ යනහ. ල ඳළත්තකින් 

ලගවභ ථහ යන ගො  ගනේ ඳළත්ගතන් "වේග ුදදු රැස 

ගඵොේග දඩ භස" භුර ගනහ. ගභොද ගවවුර? මරහනහරඪ 

රු භන්ත්රීයුරභනි, ලේත් ජහති ඳේ අණ්ඩු හරගආ, ලගවභ 

නළත්නම් 88-89 හරගආ ගම් ථහ යන නුය දිහනහඹ 

භන්ත්රීයුරභන්රහ තභින ග්රාහභ නිරධහරිුරභන්රහ ණනහේභ ශ 

ඳල්ර  ඹළ ග . ද ග්රාහභ නිරධහරින්ගේ ඳත්වීම් ළන ථහ යන 

නුය දිහනහඹ භන්ත්රීයුරභන්රහගේ ඳේඹ තභින ලදහ රෑ  රෑ  

ගල්ර  ිණහිල්රහ ගදොය  ත්මටු යරහ  හිං ග්රාහභ නිරධහරි 

භවත්රු ශ ඳල්ර  ඹළ ග , තභන්ගේ ගද්ලඳහරන දර්ලනඹ  

නත ගනොවුු නිහ.  ඒ නිහ තභින ද ජනතහ විමුේති 

ගඳයමුණ  ඡන්ද ඩු ගන්ගන්. ලේත් ජහති ඳේඹ ද යහජක 

ගවඹහ ළන ථහ යනහ.  1980 ජලි ළඩ ර්ජනඹ  ගවවුර 

වුගණ් වුද? ගජ්.අර්. ජඹර්ධන භවත්භඹහ. රු ගජෝන් භයුරං 

භන්ත්රීයුරභහ  ලඹ භත ගරහ. 

 ද ගජෝන් භයුරං භන්ත්රීයුරභහගේ ගඹෝජනහග  කිඹන්ගන් 

ගභොේද? ලුරභහගේ ගඹෝජනහග  වන් ය තිගඵනහ,  

"ගද්ලඳහරනඥපඹන්ගේ ඕනෆ ලඳහම් ිළරිභහ ළනීභ  යහජක 

ගවඹ ප්රණහයණඹ කිරීභ ශේහ ඔවුන් ව  ඹවඳත් ජීන 

තත්ත්ඹේ රඵහ දීගම් ඩිතහරභ දළමිඹ ුතුරඹ." කිඹරහ.  ගප් රු 

මුුභ ආභතිුරභහ  කි හ හගේ ලදහ ලේත් ජහති ඳේ 

අණ්ඩුග   ගචොේසි භවත්භඹහ ගනහපු න්තිභ ඹ ළගඹන් යහජක 

ගවඹ දිඹය ගදදී රේ ුරනකින් ඩු යන්න ගඹෝජනහ ය 

තිුදණහ. ලගවභ නම් රු ගජෝන් භයුරං භන්ත්රීයුරභනි, ගභොද 

ද යහජක ගවගආ ප්රණහයණඹ ළන ථහ යන්ගන්? යනිල් 

වික්රතභසිව භළතිුරභහ භළතිුරභහ හරගආ ශභනහයණ ගවහ 

චක්රතගල් ං 16 ගනහහ. ඒ ඹ ගත් යජගආ ගවඹ  ලේ 

ඹකුත්  ඵහ ත්ගත් නළවළ. ඒ නිහ තමුන්නහන්ගවරහ 

ගවශන්ගන් කිඹුල් ඳුළු. ගම්හ ගවොයහගේ ම්භහගන් ගප්න 

වනහ  හගේ ළඩ. රු ගජෝන් භයුරං භන්ත්රීයුරභහගේ ගම් 

ගඹෝජනහ වරිඹ  ගවොයහගේ ම්භහගන් ගප්න වනහ හගේ 

ලේ. ලගවභ නළත්නම් පුංික හරගආ වරහ තිගඵන ිඹහගේ 

ථහ හගින. අච්ික ම්භහ භයරහ, අච්ික ම්භහ විධිඹ  ිඹහ 

වළංිණරහ හිටිඹහ  නිඹගඳොුර ටිින, දත් ටිින ලිතඹ  ගඳනුු 

නිහ ඒ ශභඹහ රැටුගණ් නළවළ, වළංිණරහ ඈන්ගන් ිඹහ කිඹරහ 

දළන ත්තහ. ඒ හගේ ගම් යග්ම යහජක ගවඹහ දන්නහ,  ලදහ ගම් 

ඹ  ුතුර ගශව ගොගවොභද කිඹරහ. ගභුරභන්රහගේ හරගආ 

ගෝභඳහර ගවෝදයඹහත් භළරුහ. ිළ ලගවභ ගනොගින. ඳ  

ඈතිවහඹේ තිගඵනහ. 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීයුරභනි, ජහතිගආ ිළඹහ විධිඹ  

වඳුන්න ඩී.ලස. ගවනහනහඹ භළතිුරභහ ගම් ය   

ධියහජකහදීන්ගන් නිදව රඵහ ත්තහ. නමුත්  ඵණ්ඩහයනහඹ  

භළතිුරභහ තභින ගම් යග්ම ඳංචභවහ ඵරග ඹ ආති යරහ, භළින 

දිනඹ ගම් යග්ම යහජක ගවඹහ ත්, සිඹලු ගදනහ භත් නිහඩු 

දිනඹේ ඵ  ඳත් ගශව. ද ිළ ථහ යනහ ඒ ළන. නමුත් 

තමුන්නහන්ගවරහගේ ලේත් ජහති ඳේගආ නහඹගඹෝ ඒ 

යගන දුන්ගන් නළවළ. නමුත් ගප් ලස.ඩේලි .අර්.ඩී. 

ඵණ්ඩහයනහඹ  භළතිුරභහ ඳ  ඒ යගන දීරහ ති ගඵනහ. 

ඒ නිහ රලිත් දිහනහඹ න භ   ද ඒ ළන අඩම්ඵයගඹන් 

ථහ යන්න පුළුන්. ගම් යග්ම ම්රු ඳන්තිඹ ගනුගන් ඒ 

යපු  ගද් ඈතහභ ළදත්.  

ඒ විතයේ ගනොගින.  ලස.ඩේලි .අර්.ඩී. ඵණ්ඩහයනහඹ  

භළතිුරභහගේ අණ්ඩු, ිළලිප් ගුණර්ධන භළතිුරභන්රහ  ුතුර 

ශ අණ්ඩු, ශ්රීග රංහ නිදවස ඳේඹ විතයේ ගනොගින, 

ප්රණතිය ලී භභහජ,  ගොමිුතනි්මස ඳේර නහඹගඹෝ  ලුර 

ගරහ ලදහ ගභොේද ගශව? ගව ර්ථ හධ යමුදර - 

Employees' Provident Fund -  ආති ශහ. ද ගභුරභන්රහ 

භවගරොකු  ෆ වනහ, ඒගේ මුදල් ගවොයම් යනහඹ 

කිඹරහ. මරහනහරඪ රු භන්ත්රීයුරභනි, ට්රිමලිඹනඹ මුදල් 

තිගඵනහ. ිළ දහපු දරුහගේ, ිළ වදහපු දරුහගේ ගඵල්ර 

මිරිහ භයන්න ඳ  ඕනෆ නළවළ. වළඵළින කුඩම්භහ න යූලන්ීඑඹ  

තභින ද ඒ ගනුගන් ෆ වන්ගන්. නමුත් 1956 

ලස.ඩේලි .අර්.ඩී. ඵණ්ඩහයනහඹ භළතිුරභහගේ හරගආ   ගම් 

යග්ම විප්රඹේ ආති යරහින  EPF, ETF  ආති ගශව.  ඒ නිහ 

ිළ ගම්හ හඵහසිනිඹහ යන්ගන් නළවළ. වළඵළින තමුන්නහන්ගවරහ 

භවගරොකු  ගම් ගද්ල් ළන ථහ යනහ.  

ඉශඟ  ගභොේද ගම් ගඹෝජනහග  තිගඵන්ගන්? රුිළඹල් 

10,000කින් ඳඩි ළඩි යන්න ලු. වරි. ලදහ හභහනක 

ම්රුකුගේ ළටුඳ ගඵොගවොභ සුළු ණනේ තිුදගණ්. ද ඒ 

ිළ ඈවශ භ ගනළල්රහ තිගඵනහ. 2006 ජනහරි න ගො  

හර්ඹහර හර්ඹ වහඹගේ භ ළටුඳ රුිළඹල් 7,900ින. ිළ ලඹ 

රුිළඹල් 11,730 දේහ ඈවශ නංහ ද හර්ඹහර හර්ඹ වහඹ 

ව භහතකහංල ගල්ම්යඹහ තය තිගඵන ළටුප් ඳයතයඹ 

සිඹඹ  1.4 - 1.5  තත්ත්ඹ  ගනළවිත් තිගඵනහ. ගම් විධිඹ  

ිළ  යහජක ගවඹහ  ගවො තත්ත්ඹේ ආති ය තිගඵනහ. 

යහජක ගවගආ පුංික භනුකඹහගේ ඈන් ඈවශ  ඹන ුරරු ළටුප් 

ළඩි ය තිගඵනහ. ඒ හගේභ 2006 ඈරහ 2013 න ගො  

ජීන විඹදම් දීභනහත්  ලුර යරහ ඵරන වි  යහජක ගවඹහ  

රුිළඹල් 6,600 ළටුප් ළඩි කිරීභේ ිළ රඵහ දීරහ තිගඵනහ. 

885 886 

[රු ජිත් ීඑ. ගඳගර්යහ  භවතහ] 
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වළඵළින, ගම් දීභනහේ වළටිඹ ින ඹන්ගන්.  2006 දී මලි 

ළටුඳ  ඹම් ප්රණභහණඹේ ලුර ය තිගඵනහ. නමුත්, ගගව ගවෝ 

රුිළඹල් 6,600 ළටුප් ළඩි කිරීභේ ය තිගඵනහ. රු ගජෝන් 

භයුරං භන්ත්රීයුරභනි, තමුන්නහන්ගව යන ඈල්ලීභ ිළ ඈටු ය 

තිගඵනහ.  මරහනහරඪ රු භන්ත්රීයුරභනි,  රු ගජෝන් භයුරං 

භන්ත්රීයුරභහ ද ගම් ඈල්ලීම් ශහ , 1980 ගජ්.අර්. ජඹර්ධන 

භවත්භඹහගන් ගොච්චභේ ඈල්රපු ජලි ළඩ ර්ජිනන් -යහජක 

ගවිනන්- ගදය ඹළ හ. ද ගභුරභන්රහගේ නුම්ඳහ. ඈතින් 

ගම්හ ගම් යග්ම යහජක ගවඹහ  භත නළවළ. න්න ඒ නිහ 

තභින 1994 ඈන් ද දේහ ඳත්පු වළභ භළතියණඹදීභ ළඩිභ 

යහජක ගව ිළරිගේ ඡන්දඹ ඳ  රළගඵන්ගන්.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීයුරභනි, ඒ හගේභ  කි හ, භහධකඹ  

ගතොයුරරු ඹන්ගන් නළවළ කිඹරහ. ද යහජක භහධක පුංික ප්රණභහණඹේ 

තිගඵන්ගන්. ද පුත් ඳත් ලසිඹ න ණනේ ගම් යග්ම ලිඹහ 

ඳදිංික ගරහ තිගඵනහ. "ග් ලි නිවුස" පුත් ඳතින, "දිනමිණ" 

ඳත්තගයින විතයින අණ්ඩු  තිගඵන්ගන්. ගනේ ඒහ ඔේගෝභ 

ඳවය වන්ගන් යජඹ . රඳහහිනී නහලිහ 35ේ විතය තිගඵනහ.   

 
රු භන්ත්රීයුරභහ කිඹනහ යහජක ගවඹහ  ගතොයුරරු දළන 

න්න ඵළරි ලු. ද ඕනෆ ගදඹේ තිගඵනහ. ලදහ නම් ජහති 

ප්රණිත්තිඹේ කිඹන වි  කි ග  ප්රණධහන ප්රණිත්ති. ද ගභොේද 

කිඹන්ගන්? ද ඊගද් භ  ප්රණිත්තිඹේ කිඹනහ ආහුණහ 

පුද්රගඹේ ලල්ලිරහ භළරුණහ කිඹරහ. මරහනහරඪ රු 

භන්ත්රීයුරභනි, භනුක ගඹේ ලල්ලිරහ භළගයනහ කිඹන ල 

ප්රණිත්තිඹේ ගනොගින භංර දළන්වීභේ. ඒ ඹන්ගන් 

ප්රණිත්තිලින් ඳසු. ිළ පුංික හරගආ ලගවභින ආහුග . ප්රණිත්ති 

ඹනහ, ඈන් ඳසු භංර දළන්වීම් ඹනහ. දළන් ප්රණිත්තිින, 

භංර දළන්වීමුින ගදභ රම් ගරහ ඹන්ගන්. ඒ තයභ  ද 

නහලිහ ළඩි ගරහ තිගඵනහ. ගප් රු භන්ත්රීයුරභහ කිඹනහ නම් 

ද ගම් යග්ම යජගආ ගවඹහ , යජගආ  ුතුර ළන 

දළනුත්වීභේ නළවළ කිඹරහ ඒ තක ගනොගින. භහධක දඩ මීභහ 

ය ත්ගත් ිළ ගනොගින. රිච්  ද ගොිනහ භවත්භඹහ, -ඔහුගේ 

ම්භහ තින් ආදරහ ලඳහ කිඹද්දී-  රෑ ආවිල්රහ කිසි බඹේ නළති 

ඵගරන් යගන ිණගආ. යගන ිණහින් භයරහ මුහුද  දළම්භහ. ඳසු 

දින ඊගද් ගයශ  ගොඩ ළහුහ.  

 
රු ජිත් ීඑ. ගඳගර්යහ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு அஜஷத் தே. தபதஶ) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

රන්ත භළරුග  වුද? 

 
රු රලිත් දිහනහඹ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு யலித் ெஷெஶநஶக்க) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

ඒහ ිළ ගනොගින ගශව. ඒහ වුද ගශව? ගප් අණ්ඩු ද 

ගශව?  

ඉගආ ගඳගර්දහ භහධකග දිනිඹ ම්ඵන්ධ සිද්ධිඹ , -ගවො 

ගරහ  ගඳොලීසිඹ ඳළන්ගන්- අණ්ඩු  ගචෝදනහ ලල්ර 

යන්න වදනහ. ගප් ගඳොලීසිඹ  ිළන් සිද්ධ ගන්න, 

තමුන්නහන්ගවරහ ථහ ශ ගඳොලීසිඹ  ිළන් සිද්ධ ගන්න  

ළහයිනන් ටි ආල්ලුහ. “119” වපුහභ ී ත ගඳොලීස 

නිරධහරින් ටි ඒ ඹ ආල්ලුහ. නළත්නම් ඒත් 

තමුන්නහන්ගවරහ දහන්ගන් අණ්ඩුග  account ල  කිඹරහ ිළ 

දන්නහ. ඒ ළනත් ගඵොගවොභ ළගඹන් ථහ යන සගන්.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීයුරභනි,  යහජක ගවඹහ  ගදන්න 

ඕනෆ ගවො තත්ත්ඹ ිළ රඵහ දීරහ තිගඵනහ. ගභොේද? ද ගම් 

යග්ම යහජක ගවඹන්ගේ ළටුප් වහ ග තන ගනුගන්, -

අයේ ගවහ, ඳශහත් බහ ආුරළු යහජක ගවිනන් ගනුගන්

- යජඹ දයන විඹදභ රුිළඹල් ණිලිඹන 348ේ ගනහ. ඉ  ගඳය 

වුරුද්ද වහ ංන්දනඹ යන වි  ලඹ සිඹඹ  8.8 ළඩි වීභේ. 

පුනයහර්තන විඹදම්ලින් සිඹඹ  30.7ේ ගන් යන්ගන් යහජක 

ගවිනන්ගේ ළටුප් ගනුගන්.  

ඉශඟ  යහජක ගව ංකහ ඵරමු. විශ්රනහමිඹන් ගර 

514,584ේ ගම් යග්ම සිටිනහ. ඔවුන් ගනුගන් ිළ රුිළඹල් 

ණිලිඹන 111ේ ගනහ. යජඹ ගනහ, විශ්රනහමිිනන් . ිළ ඒ 

විශ්රනහමිිනන් අයේහ ය න්න ඕනෆ. මුළු ගව ංකහ 

1,279,849ේ. ඒ නු විශ්රනහමිිනන් භඟ 1,794,433 යහජක 

ගවිනන් ප්රණභහණඹේ සිටිනහ, මරහනහරඪ රු භන්ත්රීයුරභනි. 

ලදහ සිඹඹ  7ේ තිුදු ගවහ විුතේතිඹ භහින්ද යහජඳේ 

ජනහධිඳතිුරභහගේ අණ්ඩු ඹ ගත් සිඹඹ  4 ත් ඩු ඹ  

ගනළත් තිගඵන්ගන් යහජක ගවඹ ලේතිභත් යරහින. ඒ නිහ 

ගම් ගඹෝජනහ ගේන්න ඕනෆ නළවළ. ගප් අණ්ඩු, ගප් යජඹ 

දන්නහ ගොින අහයගඹන්ද යහජක ගවඹ ලේතිභත් යන්න 

ඕනෆ කිඹන ල. ඒ නිහ රු  ගජෝන් භයුරං භන්ත්රීයුරභහ 

ගඹෝජනහ ගේන්න ඕනෆ නළවළ. තිරු භහින්ද යහජඳේ 

ජනහධිඳතිුරභහ , ගප් යජඹ , ගප් රු ආභතිරුන්  ගරොකු 

ලේතිඹේ තිගඵනහ, ගරොකු වළඟීභේ තිගඵනහ යහජක ගවඹ 

ළන ව යහජක ගවඹ අයේහ කිරීභ ළන.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීයුරභනි, ඵරන්න, යහජක ගවිනන් 

ගනුගන් යජඹ දයන  විඹදභ රුිළඹල් ණිලිඹන 348ේ ගනහ. 

විශ්රනහමිිනන් ගනුගන් රුිළඹල් ණිලිඹන 111ින. ගම්, යහජක 

ගවිනන් ගනුගන් යන විඹදම්. තමුන්නහන්ගවරහ රඝු 

යන්න  ඹන්ගන් ළටුප් විතයින. [ඵහධහ කිරීභේ] ගඳෝ ඩේ 

ඈන්න. තමුන්නහන්ගවරහගේ හරගආ ළටුප් ළඩි ශ වළටි ිළ 

දන්නහ ගන්. ගප් රු මුුභ ආභතිුරභහ ඒහ කි හ ගන්.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීයුරභනි, ගම් ඹ ථහ යන්ගන් ිළ 

යහජක ගවිනන්  ගභොනහත් ගදන්ගන් නළවළ කිඹරහින. 2005 

ර්ගආ සි  ගද්ගඳොශ ණඹ ව නිහ ඈදි කිරීභ වහ යහජක 

ඵළංකු භඟින් වන ගඳොලී ඹ ගත් රුිළඹල් මිලිඹන 70,550 

මුදරේ යජගආ නිරධහරින් 82,363 ගදගනකු ගනුගන් රඵහ දීරහ 

තිගඵනහ. මරහනහරඪ රු භන්ත්රීයුරභනි, ඒ හගේභ ගම්හගආ 

වන ගඳොලිඹ, යජගආ වනහධහයඹ රුිළඹල් මිලිඹන 7,515ේ 

ගනහ. මරහනහරඪ රු භන්ත්රීයුරභනි, ගම්හ හ ත් 

ගනොගින ගන් යරහ තිගඵන්ගන්, යහජක ගවඹන් ින. ලගවභ 

නම් යජගආ ගවඹ ලේතිභත් යන්න ළටුඳ විතයේ ගනොගින, 

යහජක ගවඹහ  ගඹේ වදහ න්න, ගින හුු ටිේ හ 

න්න, ඩු තයමින් ගඹ  ප්රණතිංසයණඹ ය න්න ලක 

මුදර, ඒ ලේතිඹ ිළ රඵහ දීරහ තිගඵනහ. ඒ විතයේ ගනොගින, 

හවන භත ඵදු වනඹ රඵහ ගදනහ. ය 5 ගවහ හරඹේ 

ම්පූර්ණ ශ යජගආ භහණ්ඩලි නිරධහරින්, ර් 8 ගවහ 

හරඹේ ම්පූර්ණ යන රද විලසවිදකහර ධකඹන හර්ඹ 

භණ්ඩරඹ, ගජකසස නධකඹන හර්ඹ භණ්ඩරඹ ව ර් 12 

ගවහ හරඹේ ම්පූර්ණ යන රද යහජක කහඳහයර ගජකසස 

හර්ඹ භණ්ඩර වහ වනදහයී ඵදු භත හවන මිරදී න්න 2011 

-2012 හරගආ ඵරඳත්රා 17,411ේ නිකුත් යරහ තිගඵනහ. ඒ 

ඹ ගත් හවන 12,940ේ අනඹනඹ යරහ තිගඵනහ. 

ලදහ ඳිනන් ිණඹ යජගආ ගවඹහ  තිරු භහින්ද යහජඳේ 

ජනහධිඳතිුරභහගේ යජඹ ඒ යප්රණහදඹ රඵහ දීරහ තිගඵනහ. ඳ  

කිඹනහ, ඳහර්ලිගම්න්ුරග  භන්ත්රීයරුන්  ඳභණින යජගආ හවන 

ගදන්ගන් කිඹරහ. ද යහජක ගවඹහ ත් ඒ හම්ී යත්ඹ ආති 

ය න්න  හවන 12,940ේ අනඹනඹ යරහ තිගඵනහ. ඒ 

නිහ යජඹ  හිමි ව ඵදු අදහඹභ රුිළඹල් ණිලිඹන 56ේ. ඒ වනඹ 

ළන ිළ ථහ යන්න ඕනෆ. නමුත් තමුන්නහන්ගවරහ ගම් 

ගඹෝජනහගන් යජගආ ගවඹන්ගේ ළටුඳ ළන ඳභණේ ථහ 

යනහ.  
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ඳහර්ලිගම්න්ුර 

ගඳොලීසිගආ නිරධහරි භවත්රු ළන  රු ජිත් ගඳගර්යහ 

භන්ත්රීයුරභහ ථහ ශහ. මරහනහරඪ රු භන්ත්රීයුරභනි, ගඳොලීසිගආ 

RPC -Reserve Police Constable- කිඹරහ ලේ තිුදණහ. ඒ 

ම්පූර්ණගඹන් ඈත් යරහ සුදුසුම් තිගඵන සිඹලු ගදනහභ ිළ 

යහජක ගඳොලිස ගවඹ  ඵහ ත් තහ.  

ද සිවිල් අයේ ඵරහඹ  ඈතහ ගවො යහජක ගවඹ 

තත්ත්ඹේ ිළ රඵහ දීරහ තිගඵනහ. ගභොද, ලදහ ුතද්ධඹ  ඊය 

දුන් ගම් ගඳොලිස ගවඹ ිළ ඹ යන්න ඕනෆ. ිළ ඔවුන් ගවො 

තත්ත්ඹ  ගනළල්රහ ලේතිභත් යරහ තිගඵනහ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීයුරභනි, ද ගඳොලිස ගවඹ  ඵහ 

න්ගන් විබහඹේ ඳත්හින. ද ඊඳ ගඳොලිස ඳරීේයගඹේ -

SI ගගනේ- ඵහ න්නහ නම්, ප්රණථභගඹන්භ ම්මු 

ඳරීේණඹ  වබහිණ ගරහ, ඉ  ඳසගව ලරීය ගඹෝකතහ 

ඳරීේණඹ  වබහිණ ගරහ, හනගආදී විබහගඹන් රකුු 

න්නත් ඕනෆ. ද ඒ තනුරය වහ ගතෝයහ න්ගන් ගද්ලඳහරන 

ලකතහ භත ගනොගින. ද දේිනන් තභින ඒ වහ ගත්රිරහ 

ඹන්ගන්.  

ද විඳේගඹන් ගොමින් ළන ථහ ශහ. ගම් ගොමින් 

තිගඵන්න ඕනෆ. නමුත් ගොමින් ධිහරිඹේ ඕනෆ නළවළ. 

ගද්ලඳහරන ධිහරිඹ වුරුදු වගඹන් ගදය ඹනහ. නමුත් යහජක 

නිරධහරිඹහ වුරුදු ඳනසඳගවන් තභින විශ්රනහභ ඹන්ගන්.  

 
මරහනහරඪ භන්ත්රීයුරභහ 
(ெமயமெஶங்கும்  உரப்பஷனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ඔඵුරභහ  ත විනහඩි ගදේ තිගඵනහ. 

 
රු රලිත් දිහනහඹ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு யலித் ெஷெஶநஶக்க) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

තමුන්නහන්ගවරහ කිඹුල් ඳුළු ගවශන්න ඕනෆ නළවළ, 

ගඳොලීසිඹ ළන ිළ නිඹභ විධිඹ  ඵරහ තිගඵනහ. ද ගඳොලිස 

ගවගආ හම්ී යතහ ඵරන්න. ගභොද, ගඳොලීසිඹ  ද ලගවභ 

ඵරඳෆම් යන්න ලකතහේ නළවළ. රු ගජෝන් භයුරං 

භන්ත්රීයුරභහ දන්නහ, ලදහ "ගජෝන් ගඳොලිස" කිඹරහින කි ග  

කිඹරහ. භභ දන්ගන් නළවළ, ජනතහ ලදහ ගඳොලීසිඹ  ගඵොගවොභ 

බඹින. තමුන්නහන්ගවරහ ලදහ හිටිඹහ. ඒ හරඹ ුරශ ගඳොලීසිඹ 

ගොගවොභද හිටිගආ කිඹන ල තමුන්නහන්ගවරහ දන්නහ. නමුත් 

ද ලගවභ නළවළ. ගප් රු භන්ත්රීයුරභහ වන් ශ අහයඹ  

ගඳොලිසඳතිුරභහ වළගයන්න ශ්රීග රංහ නිදවස ඳේගආ 

ංවිධහඹුරභන්රහ ද OIC භවත්රු ඳත් යන්ගන් නළවළ. 

තමුන්නහන්ගවරහ ගම්හ ගත්රුම් න්න.   

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීයුරභනි, ඉශඟ  යහජක ගවගආ ඳත් 

කිරීම් ළන ථහ ශහ. ලදහ ගප්රණවභදහ භවත්භඹහ තභින යහජක 

ගවඹ ගද්ලඳහරනීයණඹ ගශව. ලදහ ගභොේද ගශව? ජනවිඹ 

ගුරු ඳත්වීම් ටි දුන්නහ.  ගුරුයගඹේ ඳත් යන්න දිලිඳුභ 

විතයේ ඳහද ය න්න ඵළවළ, මරහනහරඪ රු භන්ත්රීයුරභනි. 

ලදහ ණන් pass නළති පුද්රිනනුත් ගුරු ගවඹ  ඳළමි සඹහ. 

නමුත් රිචර්්  ඳතියණ ආභතිුරභහ තභින ඈතහ භිභහනත් ගුරු 

ගවඹේ වළදුග . මරහනහරඪ රු භන්ත්රීයුරභනි, රිචර්්  ඳතියණ 

ආභතිුරභහ  ිළන් සිද්ධ න්න ඹම් කිසි ක්රතභග දඹේ ලේ ගවො 

පුහුු ගුරුරු රැේ ද ගප් සිසු ඳයපුය  රළණිරහ තිගඵනහ. ගම් 

ගද් ල ිළම්භ  යන්න ඵළවළ. දුප්ඳත්භ නිහ ඹම් කිසි 

ගගනකු  ගුරු ඳත් වීභේ රඵහ දුන්නහ  ඒ පුද්රඹහ  

ඳන්තිඹ  ිණහිල්රහ ශභගඹකු  ඊන්න්න ඵළවළ. ද 

ඊඳහධිධහරිගඹකු ත් ඒ  ුතත්ත යන්න භහරුින. නමුත් ද 

ඈතහභ ගවො ගුරු ගවඹේ ආති යරහ තිගඵනහ. ඒ හරගආ 

ගුරු ඳත්වීම් රඵහ දුන් වළටි ිළ දන්නහ. ඳශහත් බහර 

විඳේගආ ිළ හිටිඹහ. ඒ සථහරදී ිළ කි හ, ගභගවභ 

යන්න ලඳහ කිඹරහ. නමුත් ඉ  ඳසගව ඒගොල්රන් ණන් pass 

යරහ ඹන්තම් ඳත්වීභ සථිය ය ත්තහ. මරහනහරඪ රු 

භන්ත්රීයුරභනි, විඳේගආ තමුන්නහන්ගවරහ ගම් ගඹෝජනහ ගනත්  

කිඹුල් ඳුළු ගවශන්න ලකතහේ නළවළ. ිළ යහජක ගවගආ 

නිඹභ තත්ත්ඹ දන්නහ. ගම් යග්ම යහජක ගවඹහ  ිළ ඒ 

ලේතිඹ රඵහ දීරහ තිගඵනහ. භධකභ, ඊුරය ව ඹම කිඹන 

ඳශහත් බහ ුරන ඡන්දඹ ගව  නිද්දහ තිගඵනහ. ිළ 

ඳළවළදිලිභ කිඹනහ, ලහි ප්රණතිපරඹ ඵරන්න කිඹරහ. යහජක 

ගවඹන්ගේ ඡන්දඹ තමුන්නහන්ගවරහ  ඩහ ඳ ින 

රළගඵන්ගන්. ඒ ආින? ගප් අණ්ඩු යහජක ගවඹහ  රන 

නිහින.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීයුරභනි, භ  සථහ රඵහ දීභ 

ම්ඵන්ධගඹන් ඔඵුරභහ  සුරතිින.  

[பஷ.ப. 4.56] 
 

රු ගජ්. ශ්රීග යංහ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு தஜ. ஸ்ரீ மங்கஶ) 

(The Hon. J. Sri Ranga) 
தகரல ெமயமெஶங்கும் உரப்பஷனர் அலர்கதர, 

இன்மம எத்ெஷமலப்தை தந லஷலஶெத்ெஷதய நஶங்கள் கத்ெஶன 

அெ தெமலதஶன்மஷமன ற்படுத்ெல் தெஶடர்பஶக 

லஷலஶெஷத்துக் தகஶண்டிருக்கஷன்தமஶம். இச்ெந்ெர்ப்பத்ெஷல், 

இச்ெமபஷதய து ெஶய் தஶறஷஶன ெஷறஷல் தபசுகஷன்ம 

உரப்பஷனர்கள் அஶஷெஶகதல கஶணப்படுகஷன்மஶர்கள். இெற்கு 

தொக்கஷ கஶணம், ெஷர்லரும் ஶகஶண ெமபத் தெர்ெலிதய 

ப்படி க்கலமட லஶக்குகமரப் தபரலது? ன்பெஷதய 

ெகய கட்ெஷகலம் ஷகவும் அக்கமமஶகச் தெற்பட்டு 

லருலெஶகும். இென் நஷஷத்ெம் தநற்ரம் இன்ரம் ெஷழ் கட்ெஷகள் 

ெது ஏர் உரப்பஷனமக்கூட இச்ெமபக்கு அதப்பஶல், 

தெர்ெல் பஷெஶங்கரஷல்  ஈடுபடுத்ெஷலருலமெ நஶங்கள் 

கஶணக்கூடிெஶக இருக்கஷன்மது. எரு பக்கம் இந்ெ நஶட்டில் 

ஶகஶண ெமபக்குஶஷ அெஷகஶங்கள் தெஶடர்ந்து இருக்குஶ, 

இல்மயஶ? ன்ம தகள்லஷக்குமஷ இருக்மகஷல் - தனனஷல் 

இனலஶெக் கட்ெஷகள் அெற்கு ெஷஶகதல குல் 

லப்பஷக்தகஶண்டிருக்கஷன்மன -  ரபக்கம் 

அச்ெமபகலக்கஶன ஆெனங்கமரக் மகப்பற்ரலெஷல் ெஷழ் 

கட்ெஷகள் ெஸலஷஶக ஈடுபட்டுலருலமெ நஶங்கள் 

கஶண்கஷன்தமஶம். குமஷப்பஶக, நஶன் 

பஷெஷநஷெஷத்துலப்படுத்துகஷன்ம தலதலிஶ ஶலட்டத்ெஷல், 

இன்ர ஶர் தபஶஷலர்? ன்ம தபஶட்டிஶல் லன்தொமமகள் 

தலடித்ெஷருக்கஷன்ம நஷமயம கஶணப்படுகஷன்மது. இத்தெர்ெல் 

லன்தொமமஶனது, அெஶங்கக் கட்ெஷகலக்கஷமடத 

துப்பஶக்கஷப் பஷதஶகம் இடம்தபரகஷன்ம அரவுக்கு 

அெஷகஶஷத்துள்ரது. அந்ெ அரவுக்கு அங்கு நஷமயமகள் 

தஶெமடந்ெஷருக்கஷன்மன.  

இந்ெப் தபஶட்டி ெஷகஶம்பம் அலர்கலமட தெர்ெல் 

பஷெஶ தமடஷல் நஶல் ஶஜபக்ஷ அலர்கலம், அமச்ெர் 

ஆரதொகன் தெஶண்டஶன் அலர்கலமட தெர்ெல் பஷெஶ 

தமடஷல் அமச்ெர் தபஸில் ஶஜபக்ஷ அலர்கலம் 

கயந்துதகஶள்லம் அரவுக்கு இருப்பமெ நஶங்கள் கஶணக் 

கூடிெஶக இருக்கஷன்மது. அமச்ெர் ஆரதொகன் தெஶண்டஶன் 

அலர்கரஷனதும் ெஷகஶம்பம் அலர்கரஷனதும் ஆெலஶரர்க 

லக்கஷமடஷல் ற்பட்ட தஶெலின் கஶணஶக இன்ரலம 

15க்கும் தற்பட்டலர்கள் ெஷமமஷல் இருக்கஷன்மஶர்கள். 
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[රු රලිත් දිහනහඹ  භවතහ] 
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இவ்லஶர ெஷமமஷல் இருக்கஷன்மலர்கள் உண்மஷதய 

தெஶட்டத் தெஶறஷயஶரர்கதர. நஶன் பய பத்ெஷஶஷமககரஷல் 

பஶர்த்ெ லஷடம்ெஶன், "தெஶண்டஶ - ெஷகஶ ெண்மட!" ன்பது. 

உண்மஷல் இலர்கள் இருலரும் ெண்மட பஷடிக்கலஷல்மய. 

ஶமஶக, இலர்கலக்கஶக தெஶட்டத் தெஶறஷயஶரர்கள்ெஶம் 

ெண்மடஷட்டுக்தகஶண்டஶர்கள். இலர்கள் லஷலஷட்ட அம்பஶன 

தெஶட்டத் தெஶறஷயஶரர்கள் இன்ர ெஷமமஷல் லஶடதலண்டி 

எரு துர்ப்பஶக்கஷ நஷமயம!  

1948ஆம் ஆண்டு து நஶட்டுக்குச் சுெந்ெஷம் 

கஷமடத்ெெஷலிருந்து, இமடஷல் மயக க்கரஷன் உஶஷமகள் 

பமஷக்கப்பட்ட கஶயத்துக்கு அப்பஶல் இன்ரலமத்ம் ஶமஷ ஶமஷ 

லந்ெ அெஶங்கங்கரஷன் Cabinet இல் தலதலிஶ 

ஶலட்டத்மெச் தெர்ந்ெலர்கள் அங்கம் லகஷத்து 

லந்ெஷருக்கஷன்மஶர்கள். ஆனஶல், இன்ர துெஷஷ்டலெஶக 

தலதலிஶ ஶலட்டத்மெச் தெர்ந்ெலர்கமர SLAS – 

இயங்மக நஷர்லஶக தெமலஷதயஶ அல்யது SLPS – இயங்மக 

அெஷபர் தெமலஷதயஶ அல்யது  SLFS – இயங்மக 

தலரஷநஶட்டுச் தெமலஷதயஶ அல்யது SLEAS – இயங்மக 

கல்லஷ நஷருலஶக தெமலஷதயஶ கஶண தொடிலஷல்மய. இன்ரம் 

தலதலிஶ ஶலட்டப் பஷெஷநஷெஷகரஶக ஆரக்கும் தற்பட்ட 

ெஷழ்ப் பஶஶலன்ம உரப்பஷனர்கள் இருக்கஷன்மஶர்கள். 

னஷதம், அந்ெ ஶலட்டத்மெச் தெர்ந்ெ ெஷழ் தபசுகஷன்ம 

எருலம ஏர் அெ அெஷபஶகதலஶ அல்யது உெலஷ அெஶங்க 

அெஷபஶகதலஶ நஶங்கள் கஶணதொடிஶெ நஷமயம 

இருக்கஷன்மது. ஆனஶல், இலற்மமப் தபரலெற்குச் ெண்மட 

பஷடிக்கதலண்டிெற்குப் பெஷயஶக, ெக்குள்தர ெண்மட 

பஷடிப்பெஷல்ெஶன் தொக்கஷ கலனம் தெலுத்ெஷ லருலமெ நஶம் 

கஶண்கஷன்தமஶம்.   

இன்ர ங்கலக்குத் தெமலஶன லஷடம், நஶல் 

ஶஜபக்ஷ அலர்கமரதஶ அல்யது தபஸில் ஶஜபக்ஷ 

அலர்கமரதஶ தெர்ெல் தமடக்கு அமறத்து லருலெல்ய. 

ஶமஶக, நஶல் ஶஜபக்ஷ அலர்கரஷதெடஶக அலருமட 

ெந்மெத்டன் தபெஷத்ம், அமச்ெர் தபஸில் ஶஜபக்ஷ 

அலர்கரஷதெடஶக அலருமட அண்ணணுடன் தபெஷத்ம் SLAS 

Exam தோயஶக நஷருலஶக உத்ெஷதஶகத்ெர்கரஶகவும் SLFS 

Exam தோயம் தலரஷநஶட்டுத் தூதுலர்கரஶகவும் – 

Ambassadorகரஶகவும் - தலதலிஶ லஶழ் ெஷழ் தபசுகஷன்ம 

க்கமரப் பெலஷஷல் அர்த்துலெற்கஶன தொற்ெஷகமர 

தற்தகஶள்ர தலண்டும். க்கமர அமறத்து கூட்டத்மெ 

நடத்ெஷ, நஶன் தபஶஷலனஶ, நஸ தபஶஷலனஶ ன்ர வீஶப்தை 

தபசுலெற்கு அப்பஶல், த ெஷனத்ெஷற்குக் கூட்டத்மெக் கூட்டித் 

ெங்கலக்கு அெஷக ஆெலஶரர்கள் இருக்கஷமஶர்கள் ன்ர 

கஶட்டி, ெது கட்ெஷஷதெடஶக ெங்கமரத்ம் ெது 

குடும்பத்மெத்ம் லரர்ப்பமெத் ெலஷர்த்து, மயகம் லஶழ் 

க்கரஷன் பஷச்ெஷமனகள் பற்மஷப் பஶர்க்கதலண்டும். "அன்ர 

'யன்' கஶம்பஶக்கரஷல் லஶழ்ந்ெலர்கள் இன்ர அெஷலுக்கு 

லந்ெஷருக்கஷன்மஶர்கள்" ன்ர ெஷயர் கூரகஷன்மஶர்கள். ஆனஶல், 

'யன்' கஶம்பஶக்கரஷல் லஶழ்ந்ெலர்கள் SLAS Examஇதயஶ, 

SLFS Examஇதயஶ அல்யது SLPS Examஇதயஶ ெஷத்ெஷமடந்து 
பெலஷகரஷல் இருக்கஷன்மஶர்கள் ன்ர தெஶல்லி, ஶர்ெட்டும் 

அரவுக்கு அத்துமமகரஷல் இன்ர தலதலிஶ ஶலட்ட 

க்கலக்குஶஷ லஷகஷெஶெஶம் கஶணப்படலஷல்மய.  

1977ஆம் ஆண்டு ெஷர்க்கட்ெஷத் ெமயலஶக இருந்ெ அர் 

அஷர்ெலிங்கம் அலர்கலமட எரு கடிெத்மெ நஶன் படித்தென். 

அெ தெமலகலக்குப் பயர் பஶஸட்மெ லெஷனஶலும் ெஷழ் 

தபசுபலர்கள் இருலர்ெஶன் அெஷல் ெஷத்ெஷமட 

மலக்கப்படுகஷமஶர்கதரன்ர அந்ெக் கடிெத்ெஷதய அலர் 

குமஷப்பஷட்டிருக்கஷமஶர். அண்மஷதய, ெட்டக் கல்லூஶஷக்கு 

அெஷகஶன தொஸ்லிம் ெதகஶெர்கள் தெஶஷலஶகஷலஷட்டஶர்கள் 

ன்பெற்கஶக இந்ெப் பஶஶலன்மத்ெஷதய லஷலஶெம் 

நமடதபற்மதென்பது உங்கலக்குத் தெஶஷத்ம். அென் 

லஷமரலஶக, இம்தொமம 309 ஆக இருந்ெ ெட்டக் கல்லூஶஷ 

ஶணலர்கரஷன் ண்ணஷக்மக 551 ஆக அெஷகஶஷக்கப்பட்டது. 

அெஶலது, 71 ஆக இருந்ெ தலட்டுப்தைள்ரஷ 66 ஆகக் 

குமமக்கப்பட்டது. இன்ரம் இங்தக நல்லிணக்கம் பற்மஷப் 

தபெப்படுகஷமது; எற்ரம பற்மஷப் தபெப்படுகஷமது. ஆனஶல், 

ெஷழ் தபசும் க்கமரத்ம் அெ நஷருலஶகத்ெஷல் 

இமணத்துக்தகஶள்ர தலண்டுதன்ர ன், அெஶங்கம் 

ெஷந்ெஷப்பெஷல்மய? நஶன் இங்கு குமஷப்பஷட்டதுதபஶல், ஆம்ப 

கஶயந்தெஶட்டு இன்ரலம தலதலிஶ ஶலட்டத்மெச் 

தெஶ்ந்ெலர்கள் அசுக்கு ஆெவு தெஶஷலஷத்துக் 

தகஶண்டிருக்கஷன்மஶர்கள். அலர்கரஶல் Cabinet இல் அங்கம் 

லகஷக்க தொடித்தன்மஶல் ன், அந்ெ க்கரஶல் உர் 

பெலஷகமர லகஷக்க தொடிஶது? அங்கு லஶலம் தைத்ெஷஜஸலஷகமரக் 

குமமந்ெபட்ெம் ெஷழ்நஶட்டுக்கு ஏர் உெலஷத் தூதுலஶகக்கூட 

நஷஷப்பெஷல்மய. இன்ர தலதலிஶ ஶலட்டத்ெஷதய 5 உெலஷ 

அெஶங்க அெஷபர் பஷஶஷவுகள் இருக்கஷன்மன. அெஷல் 

என்மஷயஶலது ெஷழ் தபசும் எருலம உெலஷ அெஶங்க 

அெஷபஶகக் கஶண தொடிஶெ நஷமய இருக்கஷன்மது. இந்ெ 

நஷமயமஶனது லருக்கும் தெஶஷஶெ லஷடல்ய. இன்ர 

இயங்மகஷன் கல்லஷமஷவு வீெம் ஆெஷஶலஷல் உர்ந்ெ 

ட்டத்ெஷல் கஶணப்பட்டஶலும் பஶ க்கரஷன் லத்ெமஷவு 

வீெம் அெஷகஶஷத்ெஷருந்ெஶலும் தலதலிஶ ஶலட்டத்மெப் 

தபஶரத்ெலமஷல் அவ்வீெம் குமமலஶகத்ெஶன் கஶணப் 

படுகஷன்மது. ெஷழ்ப் பஷதெெங்கரஷல் ெஷங்கர தஶறஷ 

தபசுபலர்கள் நஷர்லஶகத்ெஷல் இமணக்கப்படுலெஶல் அலர்கள் 

வ்லஶர ெது கடமகமர நஷமமவுதெய்துதகஶள்ர தொடித்ம்? 

அலர்கள் தஶறஷப் பஷச்ெஷமனஶல் அலஸ்மெப்படுகஷன்ம எரு 

நஷமயம கஶணப்படுகஷன்மது. னதல, இரெஷஶக, நஶன் எரு 

லஷடத்மெக் குமஷப்பஷட லஷரும்தைகஷதமன். அெஶலது, பல்தலர 

பெலஷகலக்கஶகப் பஶஸட்மெகள் நமடதபரகஷன்மன. 

அலற்மஷலிருந்து குமமந்ெபட்ெம் 15 - 20 ெெவீெஶன ெஷழ் 

தபசும் லஷண்ணப்பெஶர்கமரஶலது குமஷத்ெ பெலஷகலக்குத் 

தெஶஷவுதெய் தலண்டுதன்ர தகட்டு, னது உமம 

தொடிக்கஷன்தமன். நன்மஷ.  

 
[.බහ. 5.04] 

 
රු හමිණී ගරොකුගේ භවතහ (ම්රු වහ ම්රු 
ඵතහ භහතකුරභහ) 
(ஶண்தைஷகு கஶஷனஷ தயஶக்குதக - தெஶறஷல், தெஶறஷல் 

உமவுகள் அமச்ெர்) 

(The Hon. Gamini Lokuge - Minister of Labour and Labour 

Relations) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීයුරභනි, භහ මිත්රා ගජෝන් භයුරං 

භන්ත්රීයුරභහ ඈදිරිඳත් ශ ගඹෝජනහ ංභ ඈදිරිඳත් ශ 

ගඹෝජනහේ ද කිඹහ ල්ඳනහ යන්න ඕනෆ.  ශඟදී 

භළතියණඹේ ඳළළත්ගන නිහ ලුරභහ යහජක ගවඹ ළන ථහ 

යනහ. ගම් යග්ම යහජක ගව ඹ ඳභණේ ගනොගින, යහජක 

ගනොන,  ගඳෞද්ලි වහ ංසථහ ංලගආත් ළඩ යන 

ගවඹන් මිලිඹන 6ේ 7ේ විතය සිටිනහ.  ඒ ඹ ළන ලුරභහ 

චනඹේත් ථහ ගශව නළවළ.  

 
රු ගජෝන් භයුරං භවතහ 
(ஶண்தைஷகு தஜஶன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
ආින නළත්ගත්? ුරයගආ ඉීඑලෂස ගන්ගන් නළති ලේ 

ළන ථහ ය තිගඵනහ.  
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ඳහර්ලිගම්න්ුර 

රු හමිණී ගරොකුගේ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு கஶஷனஷ தயஶக்குதக) 

(The Hon. Gamini Lokuge) 

ඉීඑලෂස ල ළන ථහ ය තිගඵනහ. ඒ ඹගේ ග තනඹ 

ළන - [ඵහධහ කිරීම්] ගම් ගේ නළවළ. භහ කිඹහ ඵළලුහ.  

ගජෝන් භයුරං භන්ත්රීයුරභහ ඳහර්ලිගම්න්ුරග දී ගම් ළන ථහ 
යනහ. ඹම ඳශහත් බහ භළතියණඹ ගනුගන් ලේත් 
ජහති ඳේගඹන් ඳසු ිණඹ දසර දුන් ප්රණහලන ඔේගොභ භභ 
කිගඹ හ. ඒ හගේභ භධකභ ඳශහගත් ප්රණහලන ඔේගොභ 

කිගඹ හ; ඊුරරු ඳශහගත් ප්රණහලන ඔේගොභ කිගඹ හ. 
ලත් තමුන්නහන්ගවරහ ගම් හයණඹ ළන කිඹහ නළවළ. 
තළඳළල් ඡන්දඹ අහභ ඳහර්ලිගම්න්ුර  ඳ සවුඩඹේ ගදන්න 
ල්ඳනහ ශහ, "ිළ යහජක ගවඹ ගනුගන් ථහ යනහඹ" 
කිඹහ. ලගවභ නළුර ං ඈදිරිඳත් ශ ගඹෝජනහේ ගනොගින 
ගභඹ. තමුන්නහන්ගවින භභින ගදගදනහභ ලභ ඳේගආ 
ආභතිරු වළටිඹ  හිටිඹහ. ඒ හරගආ යහජක ගවඹ ළන ථහ ශ 
වළටි,  ුතුර ශ වළටි භහ ගම් රු බහග  කිඹන්ගන් නළවළ, ිළ 
ල  ඈගන ථහ ශ නිහ. 

 
රු ගජෝන් භයුරං භවතහ 
(ஶண்தைஷகு தஜஶன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
තමුන්නහන්ගව නහඹත්ඹ දුන්නහ. 

 
රු හමිණී ගරොකුගේ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு கஶஷனஷ தயஶக்குதக) 

(The Hon. Gamini Lokuge) 

ඔ . දළන් තමුන්නහන්ගවරහ ගොමින් බහ ගගනන්න 
කිඹනහ, නළත යේ ජහති ගව ංභඹ  ගොහ  
ගඳන්න්න. ිළ 2001 දී අණ්ඩු ිළහිග  හභ තමුන්නහන්ගවරහ 
ිත්න්ඹ මිතිහයඹන්  ගභොද කි ග ? ජහති ගව 
ංභගආ ඹ  ගභොද කි ග ? යහජක ගවහ ගොමින් බහ 
තිගඵනහ, ඒ නළුර ඳ  ගභොකුත් යන්න ඵළවළ කි හ. 
ඔේගො භ ගඳොල්ර තිේඵහ. දත් තමුන්නහන්ගවරහ ඳ සවුඩඹේ 

ගදන්ගන්, ගප් අණ්ඩුේ අහභ ගම් තභින යන්ගන් කිඹහින. 
ලදහ ත් තමුන්නහන්ගවරහ ගඳොල්ර තිඹන්න තභින රළවළසති 
න්ගන්. යංජිත් භද්දුභ ඵණ්ඩහය භළතිුරභහ ිත්න්ඹ මිති බහය 
ගන තිගඵනහ. ගජෝන් භයුරං භන්ත්රීයුරභහ ිත්න්ඹ මිති බහය 
 ගන තිගඵනහ. තමුන්නහන්ගවරහගේ අණ්ඩුේ අහභ ලදහ 
හගේභ ගොහ ගඳන්න්න තභින දත් රළවළසති න්ගන් කිඹහ 
භභ ගම් සථහග දී කිඹන්න ළභළතිින. [ඵහධහ කිරීභේ] ගොහ 
ගඳන්ව නිහ තභින ඹන්න වුගණ්. ලදහ නහඹුරභහ ගභොේද 
කි ග ? ලුරභහ කි හ, "ගන් භ  යන්න ගදඹේ නළවළ; යහජක 
ගවහ ගොමින් බහ තිගඵනහ; ගභොකුත් යන්න ඵළවළ" කිඹහ. 

න්තිභ  2005 ඡන්ද ගආදී ලේ ගගනේත්  ඳ  ඡන්දඹ දුන්ගන් 
නළවළ.  

 

රු ගජෝන් භයුරං භවතහ 
(ஶண்தைஷகு தஜஶன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
දළන් ගද්ලඳහරනීයණඹ ගරහින තිගඵන්ගන්.  
 

රු හමිණී ගරොකුගේ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு கஶஷனஷ தயஶக்குதக) 

(The Hon. Gamini Lokuge) 

ගද්ලඳහරනීයණඹ වුු වළටි තමුන්නහන්ගවත් භභත් ථහ 

යන්න ඕනෆ නළවළ. ිළ ගදගදනහභ ඒ ශ ඹ. 1977 ඈන් 

තමුන්නහන්ගවත් භභත් ගදගදනහභ ලේත් ජහති ඳේගආ 

ප්රණඵරිනන් වළටිඹ  හිටිඹහ. විවිධ  ුතුරර  ිළ ල  වබහිණ 

වුණහ. ඒ නිහ ඒහ අඳහු අර්ජනඹ යන්න ඹන්ගන් නළවළ. ද 

ගම් ගඹෝජනහ ඈදිරිඳත් ශහභ භ  හඩි ගරහභ හිනහ ිණඹහ,  

ගජෝන් භයුරං අඳහු තහේ ගඳොඩි ඡන්ද ළ ඹේ වන්න 

ඹනහ කිඹහ. ද විතය යහජක ගවඹ  ළරක හරඹේ නළවළ.  

රු ගජෝන් භයුරං භවතහ 
(ஶண்தைஷகு தஜஶன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
ඳඩි ගදන්ගන් නළවළ. 

 
රු හමිණී ගරොකුගේ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு கஶஷனஷ தயஶக்குதக) 

(The Hon. Gamini Lokuge) 

ඳඩි ගදන්ගන් නළවළ කිඹන්ගන් ගොගවොභද? 

 
රු ගජෝන් භයුරං භවතහ 
(ஶண்தைஷகு தஜஶன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
ඳඩි ළඩි ගරහ නළවළ. 

 
රු හමිණී ගරොකුගේ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு கஶஷனஷ தயஶக்குதக) 

(The Hon. Gamini Lokuge) 

ඳඩි ළඩි ගරහ නළත්ගත් ගභොද? යහජක ගවගආත්, 

ගඳෞද්ලි ංලගආත්, ංසථහ ගවගආත් ඳඩි ඵරන්න. යහ ගආ 

ඳඩිඹ කීඹද කිඹහ ඵරන්න. විදුලිඵර භණ්ඩරඹ ඵරන්න. ගතල් 

ංසථහ න්න. ගඳෞද්ලි ංලඹ න්න. ද ගඳෞද්ලි 

ංලගආ ළඩ ර්ජන නළත සගත් ආින? ිළ ඳඩි ඳහර බහලින් ඳඩි 

න්න්දු යනහ. ඒත් ලේ තභින හර්ෂි ගේල් යන්ගන්. 

ගේල් යරහ ඒ ගොල්රන් ගවො ණන  ලනහ. ප්රණධහන 

භහම්ර ඳඩි භ්ම භ ඵරන්න. ආඟලුම් ර්භහන්තලහරහර ඳඩි 

භ්ම භ ඵරන්න. භහස ඒගේ ඵරන්න. බ්රැළන්ඩිේස ලගේ ඵරන්න. 

ගනේ අඹතනර ඵරන්න. ලදහ ගප් තිුදු භ ඳඩිඹ 

රුිළඹල් 2,500ින. ද ඳඩිඹ කීඹද?  

 
රු භන්ත්රීයයගඹේ 
(ஶண்தைஷகு உரப்பஷனர் எருலர்) 

(An Hon. Member) 
යහජක ගවඹ ළන ගන් ථහ යන්ගන්. 

 
රු හමිණී ගරොකුගේ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு கஶஷனஷ தயஶக்குதக) 

(The Hon. Gamini Lokuge) 

ඔ , න්න වරි. අගඹත් ලතළන  අහ. තමුන්නහන්ගවරහ 

ගඳෞද්ලි ංලඹ ළන ථහ ගනොයපු නිහ තභින භභ ථහ 

යන්ගන්. මුලින්භ භභ ඒ ළන කි හභ තමුන්නහන්ගවරහ කි හ, 

ගඳෞද්ලි ංලඹ ළනත් ථහ ශහ කිඹරහ. නළවළ ගන්. 

ගඳෞද්ලි ංලඹ ළන ථහ ය නළවළ ගන්. ළඩ යන ඳන්තිඹ 

ළන ථහ යනහ නම් ඔේගෝභ ළන ථහ යන්න ඕනෆ. 

 
රු ඩේලි .ඩී.ගජ්. ගගනවියත්න භවතහ 
(ஶண்தைஷகு  டபஷள்த்.டி.தஜ. தெதனலஷத்ன) 

(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 

ඒ ථහ ගශව නළවළ. 
 

රු හමිණී ගරොකුගේ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு கஶஷனஷ தயஶக்குதக) 

(The Hon. Gamini Lokuge) 

ඔ , ඒ ථහ ගශව නළවළ. ඒ ළන ඵඹකුත් තිගඵනහ. 

තමුන්නහන්ගවරහගේ ඹ තභින ළඩිපුය ිනතිහයගඹෝ ඈන්ගන්. ඒ 

ළන ථහ ය සන්න ඵළවළ. ගභොද, යමුදල්ර  ලන 

මුදල් නතිනහ. 
 

රු ගජෝන් භයුරං භවතහ 
(ஶண்தைஷகு தஜஶன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
දළන් ඒ ගනස ගරහ. දළන් අණ්ඩුග  තභින ිනතිහයගඹෝ 

ළඩිගඹන් ඈන්ගන්. 
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රු හමිණී ගරොකුගේ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு கஶஷனஷ தயஶக்குதக) 

(The Hon. Gamini Lokuge) 

ගදගොල්ගරෝභ ඈන්නහ. වවුගල් ඈන්නහ. ඒ නිහ ඒ  

වන්න ඵඹින. ගභොද, යමුදල් ලන්ගන් ලතළනින්. 
 

රු ඩේලි .ඩී.ගජ්. ගගනවියත්න භවතහ 
(ஶண்தைஷகு  டபஷள்த்.டி.தஜ. தெதனலஷத்ன) 

(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 

ඳයභහර්ථඹ ඡන්ද ඹ ගන්. 
 

රු හමිණී ගරොකුගේ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு கஶஷனஷ தயஶக்குதக) 

(The Hon. Gamini Lokuge) 

ඳයභහර්ථඹ ඡන්දඹ. 9 ළනි දහ  තිගඵන්ගන් යහජක 

ගවඹහගේ ඡන්දඹ. ලගවභ නම් ඒ  තභින ගම් රළවළසති 

ගන්ගන්. භිප්රණහඹ ඒින. නමුත් තමුන්නහන්ගවරහ ල්ඳනහ 

යරහ ඵරන්න, ලේත් ජහති ඳේඹ අණ්ඩු අඳසු ගදන 

ගො  යහජක ගවඹහගේ ඳඩිඹ කීඹද කිඹරහ. රුිළඹල් 7,900ින. 

ද ඳඩිඹ කීඹ ද? 
 

රු සුජී ගවනසිංව භවතහ 
(ஶண்தைஷகு சுஜஸல தெனெஷங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

ඊද්ධභනඹ කීඹ ද? 
 

රු හමිණී ගරොකුගේ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு கஶஷனஷ தயஶக்குதக) 

(The Hon. Gamini Lokuge) 

ඊද්ධභනඹත් ලේ තභින. 

 
රු සුජී ගවනසිංව භවතහ 
(ஶண்தைஷகு சுஜஸல தெனெஷங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

රු ආභතිුරභහ, රුිළඹල් 700 විතය ගනේ තිගඵනහ. 

 
රු හමිණී ගරොකුගේ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு கஶஷனஷ தயஶக்குதக) 

(The Hon. Gamini Lokuge) 

නමුත් ඊද්ධභනඹ ගඵොගවොභ ඳවශ  ආවිල්රහින තිගඵන්ගන්. 

 
රු ඩේලි .ඩී.ගජ්. ගගනවියත්න භවතහ 
(ஶண்தைஷகு  டபஷள்த்.டி.தஜ. தெதனலஷத்ன) 

(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 

ඊද්ධභන නුඳහතිඹ තනි ඈරේභ  ආවිල්රහින 

තිගඵන්ගන්. 

 
රු හමිණී ගරොකුගේ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு கஶஷனஷ தயஶக்குதக) 

(The Hon. Gamini Lokuge) 

නිත් ල, තමුන්නහන්ගවරහ ද ල්ඳනහ යන්න ඕනෆ 

ගරෝගආ තිගඵන අර්ථි දුසයතහත් ලේ ගම් අණ්ඩු ය 

ගන ඹන ළඩ ිළිතගශ ළන. 

 
රු සුජී ගවනසිංව භවතහ 
(ஶண்தைஷகு சுஜஸல தெனெஷங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

අසිඹහග  ඊද්ධභනඹ නළවළ. 

 
රු හමිණී ගරොකුගේ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு கஶஷனஷ தயஶக்குதக) 

(The Hon. Gamini Lokuge) 

ද ඊද්ධභන නුඳහතඹ සිඹඹ  8ින. ඒ නිහ භභ ද 

තමුන්නහන්ගවරහ  භිගඹෝඹේ යනහ. යහජක ගවගඹෝ 

ගභොන විධිඹ ද ල්ඳනහ යන්ගන් කිඹන ල ඹම 

භළතියණගආදී තමුන්නහන්ගවරහ  ඵරහ න්න පුළුන්; භධකභ 

ඳශහගත් භළතියණගආදී ඵරහ න්න පුළුන්. ඊුරය ළන භභ ථහ 

යන්ගන් නළවළ. ඊුරය ළන භභ න්ගතෝ ගනහ. ගභොද, 

ඊුරගර් ඡන්දඹේ තිඹන්න පුළුන් වුණහ. ගභගතේ ල් දහත් 

නිදවගව, ඊුරගර් ඡන්දඹේ තිඹන්න පුළුන් වුගණ් නළවළ. 

 
රු සුජී ගවනසිංව භවතහ 
(ஶண்தைஷகு சுஜஸல தெனெஷங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

ඈතින් ලගවභ නම් දිනන්න ලඳහ ඹළ. 

 
රු හමිණී ගරොකුගේ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு கஶஷனஷ தயஶக்குதக) 

(The Hon. Gamini Lokuge) 

දිනන ල ගනොගින ප්රණලසනඹ. තමුන්නහන්ගවරහගේ අණ්ඩු 

හරගආ -ලදහ ගප් අණ්ඩු හරගආ- ඳ  පුළුන් වුණහ ද 

ඊුරගර් ඡන්දඹේ තිඹන්න? ගම් යග්ම භවජනඹහ  නිදවගව ඡන්දඹ 

ඳහවිච්ික යරහ තභන් ළභළති ඳේඹේ ඳත් ය න්න පුළුන් 

නිදව ද ඊුරගර් ආති ය තිගඵනහ. ඒ නළවළ කිඹරහ සුජී 

ගවනසිංව භන්ත්රීයුරභහ කිඹනහ ද? [ඵහධහ කිරීභේ] ලගවභ වුගණ් 

ුතද්ධඹ ජඹග්රාවණඹ යපු නිින.  

 
රු සුජී ගවනසිංව භවතහ 
(ஶண்தைஷகு சுஜஸல தெனெஷங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

ඒ ඔඵුරභහ ද ආති ගශව? 

 
රු හමිණී ගරොකුගේ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு கஶஷனஷ தயஶக்குதக) 

(The Hon. Gamini Lokuge) 

ුතද්ධඹ ජඹග්රාවණඹ යපු නිින ඒ. 

 
රු සුජී ගවනසිංව භවතහ 
(ஶண்தைஷகு சுஜஸல தெனெஷங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

රුණහ ම්භහන්, ිළල්ගරඹහන් ළඩුග  වුද? ඔඵුරභහ ද? 

 
රු හමිණී ගරොකුගේ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு கஶஷனஷ தயஶக்குதக) 

(The Hon. Gamini Lokuge) 

ඒ ගනොගින ගන් ප්රණලසනඹ. ද ඊුරගර් ඡන්දඹ තිඹන ල 

ඳ  අඩම්ඵයඹේ ගරහ තිගඵනහ. ඒ ද ිණහිල්රහ ගරෝඹහ  

කිඹන්න පුළුන්. ඊුරගර් ජනතහ  ආසලින් ඵරන්න පුළුන්. 

ද ඒ මිනිසසු ඵඹේ නළුර තභන්ගේ ළභළත්ත ප්රණහල යනහ. 

ඒ ජනතහ  අණ්ඩු  ඳේ ඡන්දඹ ගදන්න පුළුන්, 

විඳේඹ  ඳේ ගදන්න පුළුන්, ගදභශ ඳේර  ඳේ 

ගදන්න පුළුන්. ද අණ්ඩු ගඵොගවොභ අඩම්ඵයගඹන් කිඹනහ, 

"ිළ ඡන්දඹේ ඳළළත්ුරහ" කිඹරහ. හ ත් කිඹන්න ඵළවළ 

වමුදහ දහරහ, යහ යරහ, ගම්හ යරහ ඡන්දඹ ශහ කිඹරහ. 

ඳත් ඈසය ඊුරගර් ඡන්දඹ  ිණහිල්රහ තිගඵනහ. ගජෝන් 

භයුරං භවත්භඹහ  භත ආති ඒ ඡන්දඹ  ඹන ගො  ඊුරය 

ගොගවොභද තිුදගණ් කිඹරහ. [ඵහධහ කිරීභේ] වමුදහ නළුර 

පුළුන්භේ නළවළ ගන් ඒ යන්න. අයේහ තිගඵන්න  

ඕනෆ. අයේහ නළුර ගොගවොභද ඡන්දඹේ යන්ගන්? 

 
රු සුජී ගවනසිංව භවතහ 
(ஶண்தைஷகு சுஜஸல தெனெஷங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

දළන් වමුදහ ඕනෆ නළවළ ගන්. දළන් තිගඵන්ගන් සිවිල් 

භහජඹේ ගන්. 
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ඳහර්ලිගම්න්ුර 

රු හමිණී ගරොකුගේ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு கஶஷனஷ தயஶக்குதக) 

(The Hon. Gamini Lokuge) 

තමුන්නහන්ගව කිඹන ගද් ගනොගින වරි. ගම් යග්ම ුතද්ධඹේ 

න් වුණහ. ඒ ුතද්ධගආ ඊුසුභ තභ න් ගරහ නළවළ. 

තමුන්නහන්ගවරහ හිතන්ගන් ුතද්ධඹ න් ගරහ ල දකින් 

ඒ ඊුසුභ න් ගින කිඹරහ ද? නමුත් භව ජනඹහ  නිදවගව 

භන් යන්න, නිදවගව ක්රිටඹහ යන්න සථහ ආති යරහ දීරහ 

තිගඵනහ. 
 

රු සුජී ගවනසිංව භවතහ 
(ஶண்தைஷகு சுஜஸல தெனெஷங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

ගදභශ ජනතහ ත් ඒ සථහ ගදන්න ඕනෆ ගන්. 
 

රු හමිණී ගරොකුගේ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு கஶஷனஷ தயஶக்குதக) 

(The Hon. Gamini Lokuge) 

ිණහින් ඵරන්න. ගදභශ ජනතහ ත් ලගවභින. ද ඳ  

වළන්දෆග  6  ිළ ත් ගරහ කිසි ඵඹේ නළුර ඹහඳනඹ  ිණහිල්රහ 

ලන්න පුළුන්. 
 

රු සුජී ගවනසිංව භවතහ 
(ஶண்தைஷகு சுஜஸல தெனெஷங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

ලගවභ නම් වමුදහ ගභො ද? 

 
රු හමිණී ගරොකුගේ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு கஶஷனஷ தயஶக்குதக) 

(The Hon. Gamini Lokuge) 

වමුදහ ඈන්ගන් අයේහ , නළතත් ය හගේ තත්ත්ඹේ 

ආති න ල නත්න්න. 
 

රු සුජී ගවනසිංව භවතහ 
(ஶண்தைஷகு சுஜஸல தெனெஷங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

වමුදහ ඈන්ගන් ුතද්ධ යන්න. 

 
රු හමිණී ගරොකුගේ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு கஶஷனஷ தயஶக்குதக) 

(The Hon. Gamini Lokuge) 

ුතද්ධඹ  විතයේ ගනොගින, සිවිල් ඳහරනඹ ත් වමුදහ 

ලකින. [ඵහධහ කිරීභේ] තමුන්නහන්ගව කිඹන ගද් යරහ තභින 

ුතද්ධඹේ ආති වුගණ්. ද ුතද්ධඹ නළති නිහ තමුන්නහන්ගවරහ භවහ 

වීයගඹෝ හගේ ථහ යනහ. ිළ ගම් තත්ත්ඹ අයේහ ය 

න්න ඕනෆ. ජහතකන්තය ඵරග , ගදභශ ඩඹසගඳෝයහ, විවිධ 

කුභන්ත්රාණ, විවිධ  ුතුර තිගඵනහ. ඒ නිහ වළභ තිසගවභ වමුදහ 

වුරු තිගඵන්න  ඕනෆ, ඹම් කිසි ප්රණලසනඹේ ආති වුගණොත් ඒ  

භළදිවත් ගන්න. ලගවභ නළුර තමුන්නහන්ගව කිඹන විධිඹ  මුළු 

වමුදහභ ඈත් යරහ ම් බහර බහඳතිරුන්  ගම් ඳහරනඹ 
ගදන්න ඵළවළ. ඒ ඳශහත්ර  අයේහ ගදන්න ඕනෆ. ගොශම 

වුණත් අයේහ තිගඵන්න  ඕනෆ. ඒ නිහ තභින ද ගම් ය  ගම් 

තත්ත්ඹ  ඳත් ගරහ තිගඵන්ගන්. 

ද තමුන්නහන්ගවරහගේ ගම් ප්රණහලනඹ කිගඹ හභ භ  ල 

හයණඹේ ගඳගනනහ. ඊඳහධිධහරින්  යසහ දුන්නු ල වරිද 

ළයදිද කිඹරහ තමුන්නහන්ගවරහ න්න්දු යන්න ඕනෆ. ගම් යග්ම 

ජනතහගේ ප්රණලසනඹේ විධිඹ  තිුදු ඊඳහධිධහරින්ගේ ප්රණලසනඹ 

විරහ තිගඵනහ. ගම් ගභොගවොත ගන ගො  ඒ 

ඊඳහධිධහරින්ගන් සිඹඹ  75ේ සථිය ය තිගඵනහ. නිත් ඹත් 

ඈදිරි හරගආදී සථිය යනහ. ලේත් ජහති ඳේඹ තභ 

ල්ඳනහ යනහ ද ඊඳහධිධහරින්  යසහ දීපු ල ළරැදිින කිඹරහ? 

තමුන්නහන්ගවරහ කිඹනහ, ඒහ ගද්ලඳහරන ඳත්වීම් කිඹරහ. ගම් 

ල ඳත්වීභේත් ගද්ලඳහරන ඳත්වීම් ගනොගින. 

හි පු ඊඳහධිධහරින් සිඹලු ගදනහ භ ඳත්වීම් රළුදණහ. ග්රාහභ 

නිරධහරි ඳත්වීම් ත්තත් ලගවභින. ද ඒ සිඹල්ර website ලගේ 

තිගඵනහ. තමුන්නහන්ගවරහ ත් ඵරහ න්න පුළුන්, 

තමුන්නහන්ගවරහගේ ගෝමසහර වුද ඳහස ගරහ ඈන්ගන් 

කිඹරහ. ඳරීේණඹකින් තභින ඒ ඳත්වීම් රළගඵන්ගන්.  

 
රු ඩේලි .ඩී.ගජ්. ගගනවියත්න භවතහ  
(ஶண்தைஷகு டபஷள்த்.டி.தஜ. தெதனலஷத்ன) 

(The Hon. W.D.J. Senewiratne)  

ලේත් ජහති ඳේගඹන් ප්රණහගද්ය ඹ බහ  තය ශ 

ගප්ේඹන් ත් ඳත්වීම් දීරහ තිගඵනහ.   
 

රු හමිණී ගරොකුගේ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு கஶஷனஷ தயஶக்குதக) 

(The Hon. Gamini Lokuge) 

ඔ , ඒ ඹ ත් දීරහ තිගඵනහ. ඒ විතයේ ගනොගින, භහ ඒ 

හරගආ ළසඵෆග  ලේත් ජහති ඳේගඹන් ඳත් ශ 

ගප්ේඹහ ගම් ඳත්වීභ යගන ද ළඩ. ලුරභහ තභත් 

ලේත් ජහති ඳේගආ ප්රණහගද්ය ඹ බහ භන්ත්රීයයඹහ. [ඵහධහ 

කිරීම්] ඔ , යූලන්ීඑ. යූලන්ීඑ ගනකු කිඹරහ අණ්ඩු ඔහු  ඳහ 

දළම්භහ ද? [ඵහධහ කිරීභේ] ලේත් ජහති ඳේගආ ළසඵෆ 

නය බහග  නහරි භන්ත්රීයයඹහ -[ඵහධහ කිරීභේ] 
 

රු සුජී ගවනසිංව භවතහ 
(ஶண்தைஷகு சுஜஸல தெனெஷங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

ආභතිුරභහ, ඔඵුරභහ ලගවව ඈන්න නිහ ළපුගණ් නළවළ.  

 
රු හමිණී ගරොකුගේ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு கஶஷனஷ தயஶக்குதக) 

(The Hon. Gamini Lokuge) 

නළවළ, නළවළ. ගොගවවත් ලගවභ ළපුග  නළවළ. 

 
රු සුජී ගවනසිංව භවතහ 
(ஶண்தைஷகு சுஜஸல தெனெஷங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

ඔඵුරභහ ඈන්න නිහ ළපුග  නළවළ. ඔඵුරභහ හිටිගආ නළත්නම් 

ඳනහ. [ඵහධහ කිරීම්] 

 
රු හමිණී ගරොකුගේ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு கஶஷனஷ தயஶக்குதக) 

(The Hon. Gamini Lokuge) 

දළන් ගප් ඳශහගත් ඊඳහධිධහරින් සිඹලු ගදනහභ ළඩ; වළභ 

ගගනේභ ළඩ. ලේ ගනකු ත් යසහ නළති ගරහ නළවළ. 

යහජක ගවඹ ගනුගන් ද ය තිගඵන ගම් ඳශල් කිරීභ නිහ 

ගම් යග්ම ලුත් ඳයම්ඳයහ  ගද්ලඳහරන ගේදඹකින් ගතොය 

යහජක ගවඹ  ආුරළු ගන්න වම්ඵ වුණහ. නමුත් ලදහ 

තමුන්නහන්ගවරහ යහජක ගවඹ කුඩහ යන්න ශ ළඩ ිළිතගශ 

- manpower භහම්ලින් ගවඹන් ළනීභ- ද ගම් ය    

ංතඹේ ගරහ තිගඵනහ. ඒ නිහ තරුණඹකු  යසහ 

ිළිතඵ සථීයත්ඹේ නළවළ. හන හරගආ ඔහුගේ යසහ 

ිළිතඵ  කීභේ නළවළ. ඒ ක්රතභඹ -ගොන්ත්රාහත් ක්රතභඹ- ලේත් 

ජහති ඳේඹ තභින ගම් ය   වඳුන්හ දුන්ගන්. ඒ ම්ඵන්ධගඹන් 

විධිභත් ළඩ ිළිතගශේ ආති යන්න ිළ ද ඊත්හව යනහ. 

ද සිඹලු භහම් ගභොද යන්ගන්? සථිය ගවඹන් විශ්රනහභ 

ළටුඳේ දීරහ ගදය ඹනහ. ද manpower භහම් ගරෝඹ  

ප්රණලසනඹේ ගරහ තිගඵනහ. ඒ ලදහ ආුරළු ගශව රු යනිල් 

වික්රතභසිංව භවත්භඹහගේ ගඹෝජනහ ක්රතභගඹනුින.  

 
රු සුජී ගවනසිංව භවතහ 
(ஶண்தைஷகு சுஜஸல தெனெஷங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

ගොවීන් ත් විශ්රනහභ ළටුප් ගදන්ගන් නළවළ ගන්.  
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රු හමිණී ගරොකුගේ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு கஶஷனஷ தயஶக்குதக) 

(The Hon. Gamini Lokuge) 

ඔ , ලහි ප්රණලසනඹේ තිගඵනහ. ඒ  ගව  නිද්දහ  විනහ.   

 
රු සුජී ගවනසිංව භවතහ 
(ஶண்தைஷகு சுஜஸல தெனெஷங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

වුරුදු ගදේ-  

 
රු හමිණී ගරොකුගේ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு கஶஷனஷ தயஶக்குதக) 

(The Hon. Gamini Lokuge) 

ඒ ගන්න පුළුන්. ිළ කිඹන්ගන් නළවළ, 'ලගවභ නළවළ' 

කිඹරහ. නමුත් ඒ ප්රණලසනඹ  විඳුභේ රඵහ ගදනහ. ලඹ ගදන්ගන් 

නළවළ කිඹරහ ිළ කිඹන්ගන් නළවළ. ඹම් ඹම් අර්ථි ළ ලු නිහ 

ප්රණලසනඹේ තිගඵනහ. නමුත් රඵන වුරුද්ගද් ඹ ළඹ 

ගල්නගආදී ඒ  විඳුම් රඵහ ගදනහ. ගම් යග්ම භෆත ඈතිවහඹ 

ත්තහභ යහජක ගවඹ , ගඳොලිස ගවඹ , ගනකුත් ංලර  

ඹම් කිසි ලේතිඹේ ආති න ළඩ ිළිතගශේ තභින තිරු 

ජනහධිඳතිුරභහ ප්රණමු ගම් අණ්ඩු ගශව. ඒ ළඩ ිළිතගශ නිහ 

තභින ද ජනතහ ලේතිභත් ඈන්ගන්.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීයුරභනි, ගජ්වීීඑ භන්ත්රීයුරභහ -ගප් 

මිත්රාඹහ- යහජක ගවඹ ළන ගඵොගවොභ අදයගඹන් ථහ ශහ. ලදහ 

ුරණ්ඩු ෆල්ර දීරහ යහජක ගවඹන්  ශ ගද් 

තමුන්නහන්ගවරහ ත් ඳ ත් ගවො  භතින.  

 
රු ගජෝන් භයුරං භවතහ 
(ஶண்தைஷகு தஜஶன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
ඔඹ, ඈතිවහඹ ගන්. ළඩේ නළවළ ගන්.  

 

රු හමිණී ගරොකුගේ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு கஶஷனஷ தயஶக்குதக) 

(The Hon. Gamini Lokuge) 

ඈතිවහගඹන් ළඩේ නළත්ගත් නළවළ ගන්.  ද ඵණ කිඹන 

ගො  වන්න ලඳහ ඹළ, "ඔඹ ඵණ කිඹන්න ඈසය ගොගවොභද 

 ුතුර ගශව?" කිඹරහ.  

 
රු ඩේලි .ඩී.ගජ්. ගගනවියත්න භවතහ 
(ஶண்தைஷகு  டபஷள்த்.டி.தஜ. தெதனலஷத்ன) 

(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 

ඈතිවහගඹන් තභින නහත ළඩ ිළිතගශ වළගදන්ගන්.  

 
රු හමිණී ගරොකුගේ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு கஶஷனஷ தயஶக்குதக) 

(The Hon. Gamini Lokuge) 

ඔ , ඈතිවහගඹන් තභින නහතඹ වළගදන්ගන්. ර්තභහනඹින 

නහතඹින වළගදන්ගන් ඈතිවහගඹන්. ඈතිවහගආ ඒ විධිඹ  

 ුතුර ශ ඹ ද විඳේගආ ඈගන ඳ  ඵණ කිඹනහ. ඒ 

ඵණ වන්න මිනිසසු ඈන්නහද?  

 
රු ගජෝන් භයුරං භවතහ 
(ஶண்தைஷகு தஜஶன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
ඈන්නහ.  

 
රු හමිණී ගරොකුගේ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு கஶஷனஷ தயஶக்குதக) 

(The Hon. Gamini Lokuge) 

ගොගවවද ඈන්ගන්?  

රු ගජෝන් භයුරං භවතහ 
(ஶண்தைஷகு தஜஶன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
යහජක ගවඹහ  ඒහ වන්න සිදු ගරහින තිගඵන්ගන්.  

 
රු හමිණී ගරොකුගේ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு கஶஷனஷ தயஶக்குதக) 

(The Hon. Gamini Lokuge) 

යහජක ගවඹහ වන වළටි ඵරමු. ගම් ඡන්දගආදී 

තමුන්නහන්ගවරහ  ප්රණතිපර වම්ඵ ග වි. [ඵහධහ කිරීභේ] කිඹන්න, 

කිඹන්න.  

 
රු ගජෝන් භයුරං භවතහ 
(ஶண்தைஷகு தஜஶன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
ඒ හරගආ ගම් ඳළත්ගත් ඈරහ ශ ගද්ල් තභින දළන් ඔඹ 

ඳළත්ත  ිණහිල්රහ යන්ගන්. 

 
රු හමිණී ගරොකුගේ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு கஶஷனஷ தயஶக்குதக) 

(The Hon. Gamini Lokuge) 

නළවළ, නළවළ. ඒ ඳළත්ගත් ඈරහ ශ මිනිසුන්  දත් ිළ ඊදවු 

යනහ. [ඵහධහ කිරීම්] ඒ ඳළත්ගත් ගනොගින, ගම් ඳළත්ගත් 

ගිතන් ඈගනින ලගවභ යන්ගන්. ිළ ඳළත්තේ ත්ගතොත් ඒ 

ඳළත්ගත් ගිතන් ඈන්ගන්. මිනිගවකු  ළරැද්දේ වුගණොත් ඒ 

ළරැද්ද වුු ගනහ  ිළ ඊද ේ ය ගදනහ. ද ඳ  

නහටුින ජහති ගව ංභඹ  ගරහ තිගඵන ගද් ළන; 

යහජක ගවහ ිත්න්ඹ මිති ම්ගම්රනඹ  ගරහ තිගඵන ගද් 

ළන; ගුරු ංභඹ  ගරහ තිගඵන ගද් ළන.  

 
රු ගජෝන් භයුරං භවතහ 
(ஶண்தைஷகு தஜஶன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
යජඹ ඳිත න්න ගො  ගභොද යන්ගන්?  

 
රු හමිණී ගරොකුගේ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு கஶஷனஷ தயஶக்குதக) 

(The Hon. Gamini Lokuge) 

ලේ ගනකුගන්ත් යජඹ ඳිත ත්ගත් නළවළ. තයවහ 

ගන්න ලඳහ, ගභගවභ කි හ . 

 
රු ගජෝන් භයුරං භවතහ 
(ஶண்தைஷகு தஜஶன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
භහරු යනහ.  

 
රු හමිණී ගරොකුගේ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு கஶஷனஷ தயஶக்குதக) 

(The Hon. Gamini Lokuge) 

කිසිභ ගනකු භහරු යරහ නළවළ.  

 
රු ගජෝන් භයුරං භවතහ 
(ஶண்தைஷகு தஜஶன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
ලශහ දභනහ. යසහගන් ස යනහ.  

 
රු හමිණී ගරොකුගේ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு கஶஷனஷ தயஶக்குதக) 

(The Hon. Gamini Lokuge) 

කිසිභ ගනකු ස යරහ නළවළ. 
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ඳහර්ලිගම්න්ුර 

රු ඩේලි .ඩී.ගජ්. ගගනවියත්න භවතහ 
(ஶண்தைஷகு  டபஷள்த்.டி.தஜ. தெதனலஷத்ன) 

(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 

කිසිභ ගනකු 'යූලන්ීඑ වීභ නිහ' භහරු යරහ නළවළ.   

 
රු හමිණී ගරොකුගේ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு கஶஷனஷ தயஶக்குதக) 

(The Hon. Gamini Lokuge) 

කිසිභ ගගනකු ස යරහ නළවළ. භභ  කීභේ ආති 

කිඹනහ. කිසිභ ගනකු 'යූලන්ීඑ වුණහඹ කිඹරහ' භහරු යරහ 

නළවළ. ල ගුරුයගඹකුත් භහරු යරහ නළවළ යූලන්ීඑ කිඹරහ; 

ල යහජක ගවඹකුත් භහරු යරහ නළවළ යූලන්ීඑ කිඹරහ. ලේ 

ගගනකුත් ලගවභ භහරු යරහ නළවළ. නමුත් තමුන්නහන්ගවරහ 

වළඩ ළගවන්ගන් තමුන්නහන්ගවරහගේ අණ්ඩු හරගආත් ඒ 

මිනිසුන්  ඊද ේ යන්න ඵළරි න විධිඹ ින. ඒ  තභින යහජක 

ගවහ ගොමින් බහ දභන්ගන්. ලදහ ශහ හගේභ, ලේත් 

ජහති ඳේගආ ිත්න්ඹ මිතිර  ගොහ ගඳන්නන්න දළන් 

ඈරහභ තමුන්නහන්ගවරහ රළවළසති ගනහ කිඹන ල භහ 

කිඹන්න ළභළතිින. ගභොද, රු ගජෝන් භයුරං භන්ත්රීයුරභහ 

තභින දළන් ිත්න්ඹ මිති බහය ගන තිගඵන්ගන්. ලුරභහ දන්නහ, 

"ගම් ප්රණලසනඹ භ ින ලන්ගන්" කිඹරහ.  ඒගන් ළරගන්න දළන් 

ඈන්භ තමුන්නහන්ගව ළඩ ිළිතගශේ රළවළසති යනහ. ඒ 

නිහ, ිත්න්ඹ මිතිර ඹ ගම් ළරරිර ඈන්නහ නම් ඈසය 

ගරහ ිණහිල්රහ වන්න, ගම්හ ඳත් ශහභ ගප් නහතඹ  

ගභොද ගන්ගන් කිඹරහ.  

 
රු ගජෝන් භයුරං භවතහ 
(ஶண்தைஷகு தஜஶன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 

කිසි ගදඹේ ගන්ගන් නළවළ.  

 
රු හමිණී ගරොකුගේ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு கஶஷனஷ தயஶக்குதக) 

(The Hon. Gamini Lokuge) 

කිසි ගදඹේ ගන්ගන් නළවළ හගේභ කිසි ගවොේ ගන්ගන්ත් 

නළවළ.     

2005 දී ශහ හගේ, කිසි ගදඹේ ගන්ගන් නළවළ. මිනිසුන්  

ඈන්න විධිඹ භ ්ම  හ ගන ඈන්න ගනහ. ඒ නිහ තභින 

ිත්න්ඹ මිතිර  මිනිසුන් ඵළ ගන්ගන් නළත්ගත්.  

 
රු ගජෝන් භයුරං භවතහ 
(ஶண்தைஷகு தஜஶன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
හධහයණඹේ ගන්ගන් නළත්නම් ිත්න්ඹ මිති ලක 

නළවළ. හධහයණඹේ ගනහ නම් තභින ිත්න්ඹ මිති ඕනෆ. 

 
රු හමිණී ගරොකුගේ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு கஶஷனஷ தயஶக்குதக) 

(The Hon. Gamini Lokuge) 

ජහති ගව ංභඹ  ඒ ිණහින් කිඹන්න. යහජක ගවහ 

ිත්න්ඹ මිති ම්ගම්රනඹ  ඒ ිණහින් කිඹන්න. ගුරු 

ංම්ර  ිණහින් ඒ කිඹන්න. තමුන්නහන්ගවරහ  ගම් 

අණ්ඩුගන් හධහයණඹේ ගරහ නළවළ; ඒ නිහ ිත්න්ඹ මිති 

ඕනෆ නළවළ කිඹරහ ඒ ඹ  කිඹන්න. ගභොද, ඒ මිනිසුන්  

හධහයණඹේ ගරහ නළවළ. 

ද ම්රු නීති-රීති ගඵොගවොභ ලේතිභත් ගරහ තිගඵනහ. 

ඒ නිහ තභින ද ඕනෆභ තළන ප්රණලසනඹේ ආති වුණහභ ිළ ඒ  

භළදිවත් ගන්ගන්. ඒ  ඳේ ගේදඹේ ඵරන්ගන් නළවළ. ිළ 

පුද්රඹහගේ ප්රණලසනඹ දිවහ ඵරරහ ඒ   ුතුර යනහ. ශ්රීග රංහ 

භනහ භන භණ්ඩර ගවඹන්ගේ gratuity ගවීභ ිළිතඵ 

ප්රණලසනඹේ ඳසු ිණඹ හරගආ තිුදණහ. තිරු ජනහධිඳතිුරභහ ඳ  

ඒ හර්ඹඹ බහය දුන්නහ. ගම් ගභොගවොත න ගො  සිඹඹ  75  

ඒ මුදල් ගරහ ඈයින. ත භහඹේ වභහයේ ඹන ගො  ඈුරරු 

ඹ ත් ඒහ ගරහ ඈය යනහ. ඒ තභින ගම් අණ්ඩුග  

ප්රණතිඳත්තිඹ.  
 

රු ගජෝන් භයුරං භවතහ 
(ஶண்தைஷகு தஜஶன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
ඒද ය ගගශ රහඳගආ ගවඹන්  ගඩි තිේගේ?  
 

රු හමිණී ගරොකුගේ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு கஶஷனஷ தயஶக்குதக) 

(The Hon. Gamini Lokuge) 

ඹන්ගන ගොගවවද ආහුහභ භල්ගර ගඳොල්ලු. තමුන්නහන්ගව 

කිඹන්න, ඒගන් ද ගභොද ගරහ තිගඵන්ගන් කිඹරහ. 

ගඳෞද්ලි ංලඹ  රළගඵන්න තිුදු විශ්රනහභ ළටුඳ නළති වුණහ 

ගන්. ද ඒ ක්රිටඹහත්භ වුණහ නම් ගඳෞද්ලි ංලගආ 

ගවඹන්  EPF ලත් තිගඵනහ; ETF ලත් තිගඵනහ; 

විශ්රනහභ ළටුඳත් තිගඵනහ. ද දවස ණන් ගවගඹෝ ඳ  

ගඳත්ම් ලනහ, රුණහය ගඳෞද්ලි ංලගආ විශ්රනහභ ළටුප් 

ක්රතභඹ නළත අයම්බ යන්න කිඹරහ.  

 
රු ගජෝන් භයුරං භවතහ 
(ஶண்தைஷகு தஜஶன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
ල්ලි ටි ගොල්ර න්නින වළදුග . 

 
රු හමිණී ගරොකුගේ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு கஶஷனஷ தயஶக்குதக) 

(The Hon. Gamini Lokuge) 

ල්ලි ලතඹේත් ගොල්ර හරහ නළවළ. ගොගවවද ගොල්ර 

හරහ තිගඵන්ගන් කිඹරහ කිඹන්න. ල ලතඹේ ගොල්ර හපු 

තළනේ කිඹන්න.  
 

රු සුජී ගවනසිංව භවතහ 
(ஶண்தைஷகு சுஜஸல தெனெஷங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

ග ස ගගශ ගඳොශ  දහරහ- 

 
රු හමිණී ගරොකුගේ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு கஶஷனஷ தயஶக்குதக) 

(The Hon. Gamini Lokuge) 

ගො ස ගගශ ගඳොගශව සිඹඹ  10ේ අගඹෝජනඹ යන්න 

න්න්දු ත්ගත් වුද? තමුන්නහන්ගව භ  කිඹන්න. සිඹඹ  2ින 

ගො ස ගගශ ගඳොගශව අගඹෝජනඹ යන්න තිුදගණ්. ඒ 

සිඹඹ  10 ගශව වුද? භ  කිඹන්න. 

 
රු සුජී ගවනසිංව භවතහ 
(ஶண்தைஷகு சுஜஸல தெனெஷங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

භඹ සිඹඹ  8ින.  
 

රු හමිණී ගරොකුගේ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு கஶஷனஷ தயஶக்குதக) 

(The Hon. Gamini Lokuge) 

වුද සිඹඹ  10 ගශව? ලේත් ජහති ඳේ අණ්ඩු 

හරගආ. 
 

රු සුජී ගවනසිංව භවතහ 
(ஶண்தைஷகு சுஜஸல தெனெஷங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

රු ආභතිුරභනි, අගඹෝජනඹ යන්න පුළුන් කිඹරහ නම් 

යපු අඹතන තිගඵනහ. 
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රු හමිණී ගරොකුගේ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு கஶஷனஷ தயஶக்குதக) 

(The Hon. Gamini Lokuge) 

ඔ . නම් යපු අඹතනර තභින අගඹෝජනඹ ය 

තිගඵන්ගන්. ඳනත  නු කිසිභ ළරැද්දේ යරහ නළවළ. 

 
රු සුජී ගවනසිංව භවතහ 
(ஶண்தைஷகு சுஜஸல தெனெஷங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

ඒ ගො ස තළන්ඳත් යනහ ඳහඩු රඵන -[ඵහධහ කිරීභේ] 

 
රු හමිණී ගරොකුගේ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு கஶஷனஷ தயஶக்குதக) 

(The Hon. Gamini Lokuge) 

ිළ ඳනත නුින  ුතුර යන්ගන්. ගප් භහතකහංලගඹන් 

යන ල Monetary Board ලගන් ගශව. Monetary Board 

ල  කීභේ යගන  ුතුර යන්ගන්. ඳනත ංගලෝධනඹ 

යරහ සිඹඹ  10ේ අගඹෝජනඹ යන්න වුද ය දුන්ගන්? 

 
රු සුජී ගවනසිංව භවතහ 
(ஶண்தைஷகு சுஜஸல தெனெஷங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

ඒ blue-chip companiesර විතයින. 

 
රු හමිණී ගරොකුගේ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு கஶஷனஷ தயஶக்குதக) 

(The Hon. Gamini Lokuge) 

තමුන්නහන්ගවරහ  ලගවභ නම් ධියණඹ  ඹන්න පුළුන්. 

ලගවභ ලේ ගරහ නළවළ. නීතිඹ  නු තභින Monetary Board 

ල ඒ සිඹල්රභ ය තිගඵන්ගන්. ගො ස ගගශ ගඳොගශව 

ගො ස මිර ඈවශ ඳවශ ඹන ල ගනභ ප්රණලසනඹේ. ගො ස මිර 

ල ල හරර ඳහත නහ. ඈවශ ඳවශ ඹනහ. [ඵහධහ 

කිරීභේ] නළවළ ගන්. ිළ ඳනත නු ක්රිටඹහ යරහ තිගඵනහ. 

ඳනත  ඒ ංගලෝධනඹ ගනහග  ලේත් ජහති ඳේ අණ්ඩු 

හරගආ. ලගවභ නළුර ශ්රීග රංහ නිදවස ඳේ අණ්ඩු හරගආ 

ගනොගින. ිළ ඳනත නු තභින ක්රිටඹහ ගශව. ද ඒ යමුදගල් 

ට්රිමලිඹන ලේ තිගඵනහ.  

 
රු ගජෝන් භයුරං භවතහ 
(ஶண்தைஷகு தஜஶன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
රු ආභතිුරභහ, රුණහය ගම් රු බහ  කිඹනහද ද 

ගව භ යහජක ගවඹන්  රුිළඹල් 10,000කින් ළටුප් ළඩි ය 

ගදනහද කිඹරහ. ඒ කිඹන්ගන් නළවළ ගන්.  

 
රු හමිණී ගරොකුගේ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு கஶஷனஷ தயஶக்குதக) 

(The Hon. Gamini Lokuge) 

තමුන්නහන්ගව ගඳොගයොන්දු ගන්න තමුන්නහන්ගවරහගේ 

අණ්ඩුේ අහභ යහජක ගවඹන්ගේ ළටුඳ රුිළඹල් 

10,000කින් ළඩි යනහ කිඹරහ. 

 
රු ගජෝන් භයුරං භවතහ 
(ஶண்தைஷகு தஜஶன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
ිළ ගඹෝජනහ ශහ  දුන්ගනත් නළවළ. ගභය ඹ ළගඹන්ත් 

ළඩි යනහද කිඹහ කිඹන්න?  

 
රු හමිණී ගරොකුගේ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு கஶஷனஷ தயஶக்குதக) 

(The Hon. Gamini Lokuge) 

යහජක ගවඹන්  වළභ දහභ -[ඵහධහ කිරීභේ] 

රු ගජෝන් භයුරං භවතහ 
(ஶண்தைஷகு தஜஶன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
ගභය ඹ ළගඹන්ත් ළඩි යනහ ද කිඹරහ කිඹන්න. 

 
රු හමිණී ගරොකුගේ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு கஶஷனஷ தயஶக்குதக) 

(The Hon. Gamini Lokuge) 

තමුන්නහන්ගවගේ ප්රණලසනඹ  ඊත්තය ගදන්න ගනොගින භහ 

නළිණ්මග්ම. යහජක ගවඹ -[ඵහධහ කිරීභේ] භහ තමුන්නහන්ගව  

disturb ගශව නළවළ. ගම් යජඹ ඹ ළඹ ගල්නඹ ස යන 

ගො  සිඹලුභ ිත්න්ඹ මිති ළනහ. ජහති ගව 

ංභඹත් ළනහ. ඒගොල්ගරො ලේත් හච්ඡහ යරහ 

තභින ළටුප්, විශ්රනහභ ළටුප් ප්රණලසන වින්ගන්. 

 
රු ගජෝන් භයුරං භවතහ 
(ஶண்தைஷகு தஜஶன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
ඳඩි ළඩි යනහ ද කිඹන්න. 

 
රු හමිණී ගරොකුගේ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு கஶஷனஷ தயஶக்குதக) 

(The Hon. Gamini Lokuge) 

ගජෝන් භයුරං කි හ  ඳඩි ළඩි යන්න ඹන්ගන් නළවළ.  

 
රු ගජෝන් භයුරං භවතහ 
(ஶண்தைஷகு தஜஶன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
ඒ කිඹන්ගන් නළුර -[ඵහධහ කිරීභේ] 

 
රු හමිණී ගරොකුගේ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு கஶஷனஷ தயஶக்குதக) 

(The Hon. Gamini Lokuge) 

ගජෝන් භයුරං කි හ  ඳඩි ළඩි යනහ ගනොගින. 

ිත්න්ඹ මිතිත් ලේ ථහ යරහ යග්ම අර්ථිඹ නුින ලඹ 

යන්ගන්. ගභගතේ ල් ය තිගඵන ක්රතභඹ  තභින ක්රිටඹහ 

යන්ගන්. ලගවභ නළති ගජෝන් භයුරං භවත්භඹහ තළඳළල් 

ඡන්දඹ නිහ ගඹෝජනහේ ගනහහ  ිළ ඒ  ඹ  ගන්ගන් 

නළවළ. මරහනහරඪ රු භන්ත්රීයුරභනි, ඒ  ඹ  ගන්ගන් නළවළ.  

 
මරහනහරඪ භන්ත්රීයුරභහ 
(ெமயமெஶங்கும்  உரப்பஷனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

රු ආභතිුරභහ, ඔඵුරභහ  ගන් ව හරඹ හනින. 

 
රු හමිණී ගරොකුගේ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு கஶஷனஷ தயஶக்குதக) 

(The Hon. Gamini Lokuge) 

ද ගම් යග්ම ළඩ යන ඳන්තිඹ, යහජක ගවඹහ ගඵොගවොභ 

ුරටින් හරඹ ත යන්ගන් කිඹමින් භගේ චන සල්ඳඹ 

න් යනහ.  

 
රු ගජෝන් භයුරං භවතහ 
(ஶண்தைஷகு தஜஶன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
අණ්ඩු  ල්ලි නළවළ කිඹන ල ිළිතන්ගන් නළවළ. 

 
මරහනහරඪ භන්ත්රීයුරභහ 
(ெமயமெஶங்கும்  உரப்பஷனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

මීශඟ  රු ජිත් භහන්නප්ගඳරුභ ආභතිුරභහ, භන්ත්රීයුරභහ. 
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ඳහර්ලිගම්න්ුර 

රු ජිත් භහන්නප්ගඳරුභ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு அஜஷத் ஶன்னப்தபரு) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ආභතිුරභහ, ආභතිුරභහ. භ  ආභතිභකුත් වම්ඵ වුණහ.  

 
රු සුජී ගවනසිංව භවතහ 
(ஶண்தைஷகு சுஜஸல தெனெஷங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

ඳහර්ලිගම්න්ුර  අහ විතයින. 

 
[.බහ. 5.23] 

 
රු ජිත් භහන්නප්ගඳරුභ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு அஜஷத் ஶன்னப்தபரு) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීයුරභනි, ආභතිභකුත් දීරහ භගේ 

ථහ යන්න සථහ රඵහ දීභ ළන ඔඵුරභහ  සුරතින්ත 

නහ. ඔඵුරභහ ම්ඳව ප්රණගද්ලඹ  ගඵොගවොභ ම්ඵන්ධම් 

තිගඵන නිහ ආභතිභේ ගදන ල ළන ප්රණලසනඹේ නළවළ. 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීයුරභනි, ආත්ත භ අණ්ඩුග  

ආභතිරු ටි, භන්ත්රීයරු ටි ගම් ඳහර්ලිගම්න්ුරග  යන ථහ 

දිවහ ඵළලුහභ වළභ දහභ තිගඵන්ගන් ලභ තළටිඹ. 

ලදහ චන්ද්රිිහ ගනෝනහ ඵරඹ  ලන්න ඳහවිච්ික ශ ථහ ටිභ 

තභින තභත් ථහ යන්ගන්. ගම් ථහලින් කිඹපු ගද්ල්ර  

වුරුදු 15ේ, 16ේ, 20ේ වුණහ. නමුත් තභ ඒ ප්රණලසන විරහ 

නළවළ. ''ලේත් ජහති ඳේඹ යජගආ ගවඹන්  ළරකුග  

ගභගවභින, ඳඩි භදි'' කිඹ කිඹහ ෆවපු ඒගොල්ගරෝ දත් ථහ 

යන්ගන් ඒභින. ද න ගතේ ගම් ඹ ගභොේද ගශව? ගප් 

අණ්ඩු ශ ගද්ල් ගනස යන්න වුරුදු ණනහේ තිසගව 

ගම් ඹ  ඵළරි වුණහද? තභත් ඳයණ තළටිඹභ තභින දුන්ගන්.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීයුරභනි, ලදහ චන්ද්රිිහ ගනෝනහ ඵරඹ  

අග  සූරිඹන්ගද් ආ ටු ගඳන්නරහ. ඒ හගේභ භහින්ද 

යහජඳේ අණ්ඩු ඵරඹ  අග  යජගආ ගවඹහ  ඳඩි ළඩි 

යනහ කිඹරහ. නමුත් ඵරඹ  අහ  ඳසගව ඒහ භත නළවළ. 

වළඵළින, භළතියණඹ තිගඵන ගරහග භ advance ලේ ග හ, 

"ිළ අපු භන් ඳඩි ළඩි යනහ, ගභන්න advance ල" කිඹරහ. 

ඒ විධිඹ  මිනිසසු ය රහ තභින ඵරඹ  අග . ඒ advance ල 

ග හ විතයභින. දළන් ඳශහත් බහ භළතියණඹකුත් ආවිල්රහ. ඒ 

වුණත් ඈතිරි ටි ගන්න භත නළවළ. වළඵළින, ඵඩු මිර ළඩි 

යන්න නම් භත යරහ නළවළ. වළභ දහභ ඵඩු මිර ළඩි 

යනහ. දසින් ද, දසින් ද ඵඩු මිර ළඩි ගනහ. නමුත් 

යජගආ ගවඹහගේ ඳඩිඹ ලතළනභින. ර්තභහනගආ යජගආ 

ගවඹහ  ජීත් ගන්න විධිඹේ නළති තත්ත්ඹ  ඳත් ය 

තිගඵනහ.  

යජගආ ගවඹ ඵල්රහ  දළම්භහ විතයේ ගනොගින, 

ඊඳහධිධහරිඹහත් ඵල්රහ  දභරහ. ඊඳහධි ත්ත තරුණ තරු සඹන් 

ද ඈන්ගන් වනගඹන්. [ඵහධහ කිරීභේ] හද ඵඳින්න 

විධිඹකුත් නළවළ. ඒ ඹගේ ඳඩිඹ රුිළඹල් 10,000ින. හද ඵඳින්න 

රුිළඹල් 5,000ින. දළන් ගඳොලීසිඹ වයවහ  ඵර සගරෝ  නිම් හද 

ඵඳිනහ. ගඳොලීසිඹ වයවහ ඵල්ගරෝ  නිම් ඵන්දනහ. 

ඊඳහධිධහරිඹහ  හද ඵඳින්න රුිළඹල් 5,000ේ න්නහ. වළඵළින, 

ඒ ඹගේ ඳඩිඹ රුිළඹල් 10,000ින. [ඵහධහ කිරීභේ] ඵල්රහ  

වතිත් ගදනහ. ගඳොලීසිගඹන් වති ගදනහ. ටීවී ලගේ, 

ඳත්තයර ඔේගෝගේභ ඒ විසතය ඹනහ. න්ේරහස දභපු 

ඵල්ගරෝ. භල් භහරහත් දභනහ.  වළඵළින උ අණ්ඩුග  ඵල්ගරේ. 

ගප් ගල්ර ඈන්න ඵල්රන්  ඒ යන්නත් ඵළවළ. ඒ ත් 

අණ්ඩු  ළතිම් යන ඵල්ගරෝ ගන්න ඕනෆ. ගප් ගම් 

ඈන්න ඵල්රහ  ගභොකුත් නළවළ. උ  ඈතින් ුදඃ ුදඃ තභින. උ  ුදඃ 

ුදඃ. උ   දම්ළරේ තිඹහ ගොහු රනුේත් නළවළ. අණ්ඩු  

හින ඵල්ගරෝ ගඳොලීසිඹ භඟින් හද ඵන්දනහ. ගඵෝ්  දභරහ, 

ටීවී අඹතනලින් ගන්රහ, භඟුල් ය ගන,  ින දභරහ, 

ගතොප්ිළ දභරහ, ගෝ්ම න්දරහ හද ඵඳිනහ.  ඔන්න යහජක 

ගවඹ  ිණඹ තළන. දළන් යහජක ගවඹ ඳහවිච්ික යන්ගන් ඵල්ගරෝ 

හද ඵන්දන්න. ඒ තයභ  යහජක ගවඹ ඵල්රහ  ිණහිල්රහ.  

ඒින ර්තභහන තත්ත්ඹ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීයුරභනි, යහජක ගවඹහ ළන මී  

ඩහ හිතන්න ඕනෆ. විගලවගඹන්භ ගම් අණ්ඩු ඵරඹ  අග  

යහජක ගවඹහගේ ය ිළටින්. යහජක ගවඹහගේ ඡන්ද  විලහර 

ප්රණභහණඹේ ය ගනින ඵරඹ  අග . ද ිළ දන්නහ, ිනගඹෝ, 

ගම් තින්ද තියඹ ළහුග  කිඹරහ යහජක ගවගඹෝ හල්රන 

ඵ. ඒ තයභ  යහජක ගවඹන් ඵල්රහ  දභරහ. ඵල්රහ  තිගඵන 

තළනත් ද යහජක ගවඹ  නළති ගරහ. ද ඵල්රහ ත් ගරොකු 

තළනේ තිගඵනහ. ඒ ිළ ඳහු ිණඹ දිනර දළේහ.  

විගලවගඹන්භ ද යග්ම ඊුරන්  -ඊඳහධිධහරින් -  නිසි තළන 

ගදන්න. ඊඳහධිධහරින්   දහශ දළනුභ නු ඳඩිඹේ ගන්න. 

භවය ඊඳහධිධහරින් ගඳෞද්ලි ංලගආ අඹතනර ගරොකු ඳඩි 

රඵන යේහල් ශහ.  යජඹ ළන විලසහඹ තිඹරහ ඒ 

ඊඳහධිධහරින් යමින් සිටි ගරොකු ගරොකු ඳඩි රඵන ඒ  යේහ 

තවළයරහ යජගආ  ගවඹ  ඵළඳුණහ. ඒ ඹ  දළන් ය කිඹහ න්න 

ගදඹේ නළති ගරහ. දළන් ඳඩිඹ රුිළඹල් 10,000ින. ඈන්න තළනේ 

නළවළ. "දිවි නළඟුභ රැසවීභ තිගඵනහ, ගනඟ ලුර යන්න" 

කිඹරහ ඒ ඹ ඹනහ. භභ  කීගභන් ඒ කිඹනහ.  ගොගවවද 

ගනඟේ රැස ගන්ගන්, ගොගවවද ඳන්තිඹේ තිගඹන්ගන් ම්ඳව 

ගප් ම්ර ඈන්න ඊඳහධිධහරින්ගේ ගජොේ ල තභින ඒහ  

ගනඟ ලුර යන ල. දිවි නළඟුභ රැසවීභ  ගනඟ ලේ 

ගන ලන ල. භගේ ළඩ  වන්ර  ඳහ ආවිල්රහ ඒ 

ඊඳහධිධහරින් කිඹනහ "ගව  දිවි නළඟුභ රැසවීභ තිගඵනහ. ඒ  

ලන්න" කිඹරහ. ඊඳහධිධහරිඹහ ද ඒ තත්ත්ඹ  ඳත් යරහ. ඒ 

නිහ භභ විගලවගඹන්භ කිඹනහ ඔවුන්ගේ දළනුභ  රිරන 

රැකිඹහේ යජගආ ගවඹ ුරිතන් ඳඹන්න කිඹරහ. ගභොද,  ගම් 

ඊඳහධිධහරින් තභන් යමින් සිටි ගවො රැකිඹහ දභරහ අග  යජගආ 

ගවඹ ළන විලසහඹ තඵරහින. යජඹ ඊඳහධිධහරින් දිවහ වරිවළටි 

ඵරනහ කිඹරහ ඒ ඳත්වීම් ගදන්න ඈසයගරහ ඳුළු වළලුහ. 

ගන් ගභච්චය ඊඳහධිධහරින් ිළරිේ රැකිඹහ නළති ඈන්නහ, ිළ 

තභින ගම් ඹ ළන ඵරන්ගන් කිඹරහ ඳුළු රරහ ඳත්වීම් දුන්නහ .  

රුිළඹල් 50,000, 60,000 රළුදු යේහ, හවනඹේ ඳහ රළණිරහ 

තභන් ගඵොගවොභ අඩම්ඵයගඹන්, භිභහනගඹන් යපු යේහ 

තවළය දභරහ යජ ඹ ළන විලසහඹ ආති ඔවුන් යජගආ ගවඹ  

ඵළඳුණහ. ඉ  ඳසගව වුගණ් ගභොේද? ඒ ඹ  දළන් රළගඵන ඳඩිඹ 

කීඹද? රුිළඹල් 10,000ින. ඒගන් දළන් ජීවිතඹ ළ  ව න්න 

විධිඹේ නළවළ. ඳඩිඹ නළතත් භේ නළවළ, ඩුභ ණගන් ිත්න්ඹ 

භිභහනඹ ඒ ඹ  රඵහ ගදන්න. 

ද ඔවුන්  ස ඹ  ඈන්න ගරහ. ඈ න්න පුටු නළවළ; ඵංකු 

නළවළ; ඈ න්න තළන් නළවළ. තමුන්  ඩහ ඈගන ත්ගත් නළති, 

ඊඳහධිඹේ නළති,   ඳහස වුු ඹගේ නිගඹෝර  ඹ ත් 

ගන්න සිදු ගරහ. ගම් තභින ද ඊඳහධිධහරින්  ිණඹ ර. ද 

න ගො  ඳහල් ඹන දරුගෝ ඳහ හිතනහ, විලසවිදකහරඹ  

ඹන්න ඕනෆ නළවළ, විලසවිදකහරඹ  ිණහින් අත් ඈන්න ගන්ගන් 

ගම් හගේ ස ඹ  තභින කිඹරහ.  න්න ඒ තත්ත්ඹ  ඳත් න 

තයභ භ යහජක ගවඹ ඵල්රහ  දහරහ තිගඵනහ. ඒ නිහ භහ 

විගලවගඹන් ගම් සථහග  ඈල්රනහ, මී  ඩහ යජගආ 

ගවඹහ ළන හිතන්න කිඹරහ. ගභොද, යජගආ ගවඹහ තභින 

ඳ  න්තිභ භ ඈුරරු න්ගන්. යග්ම රඵරඹේ වුණහභ, ය ග්ම 

ප්රණලසනඹේ වුණහභ, යග්ම ඹම් කනඹේ වුණහභ ඳ ඳහවිච්ික 

යන්ගන් යජගආ ගවඹන්. ගම් මුඳහයඹ ඳහවිච්ික යනහ 

හගේ තභින යජගආ ගවඹහ ඳහවිච්ික යන්ගන්ත්. ඒ හගේභ 
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යජගආ ගවඹහ ඡන්ද ළඩර ත් ඳහවිච්ික යනහ. යජගආ 

ගවඹහ අණ්ඩු රැ ළනීගම් ඹහන්ත්රාණඹ ඵ  ඳත් යරහ 

තිගඵන ගතොයුරරු ඳ ඳත්තයලින් දළේහ.  භහධකලින් ඒ 

ගතොයුරරු ගවිත යනහ. ඳ කි හ, ගම් යහජක ගවඹහ  

ගොන්ද ගිතන් තිඹහගන ළඩ යන්න සථහ ගදන්න 

කිඹරහ. ද යහජක ගවඹහගේ ගොන්ද ඩරහ. දවවත්න 

අණ්ඩුක්රතභ කසථහ ංගලෝධනඹ ුරිතන් යහජක ගවහ සහීකන 

යන්න ගොමිභේ  ඳත් යන්න ගප් යජඹ ලදහ  ුතුර ශහ. 

නමුත් ඒහ නළති යරහ ද යජගආ ගවගආ ගොන්ද ඩරහ. 

 
මරහනහරඪ භන්ත්රීයුරභහ 
(ெமயமெஶங்கும்  உரப்பஷனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

රු භන්ත්රීයුරභහ, ඔඵුරභහ  නිඹමිත හරඹ හනින. 

 
රු ජිත් භහන්නප්ගඳරුභ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு அஜஷத் ஶன்னப்தபரு) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ත විනහඩි ගදේ ගදන්න, මරහනහරඪ රු භන්ත්රීයුරභනි.  

ද ඳඩි ළඩි ගන්ගන් ඊද්ගකෝණඹ යන ඹගේ විතයින. 

ඳඩි ළඩි ය න්න ඕනෆ නම් ගුරුයඹහ ඈසගෝගල් building 

ල  නඟින්න ඕනෆ. ඳඩි ළඩි ය න්න ඕනෆ නම්  ව  

නඟින්න ඕනෆ. ද යජගආ ගවඹහ  ගරහ තිගඵන්ගන් ඒින. 

ගම් ඳහර්ලිගම්න්ුරග  ඈන්න ගව භණ්ඩරඹ භළසිවිලි නඟනහ, 

ඳඩි ළඩි යන්ගන් නළවළ, ඳ  ඊද්ගකෝණඹ යන්නත් ඵළවළ 

කිඹරහ. ඒ හගේභ ගඳොලීසිඹ, ග්රාහභ නිරධහරිඹහ ළනි යජගආ 

ගවගආ න්තිභ පුරුගේ ඈන්න ඹ ත් ඳඩි ළඩි ය න්න 

විධිඹේ නළවළ. ගභොද, ඒ ඹ  ඊද්ගකෝණඹ යන්න ඵළරි නිහ. 

ඊද්ගකෝණඹ ගශොත් විතයින ගම් අණ්ඩු ටිේ ආවළ 

ගොනකින් වරි ඒ මිනිවහ දිවහ ඵරන්ගන්. ඒ වළය, හධහයණ, 

නිළරැදි ඔවුන්ගේ ගවඹ  ආළයීභේ යනහ ඳ දකින්ගන් 

නළවළ, මරහනහරඪ රු භන්ත්රීයුරභනි.  යහජක ගවගආ භර්දනඹ 

නත්රහ, යහජක ගවගආ නිුතුර ිළරි  වරිඹ  ුතුරම් ඈටු 

යරහ ගම් ය  ංර්ධනඹ යන්න කිඹන හයණඹ  ධහනඹ 

ගඹොමු යමින් භහ නිවඬ නහ. ගඵොගවොභ සුරතිින. 

 

[.බහ. 5.31] 

 
රු යණ ගුණර්ධන භවතහ (නිජ ගතල් ර්භහන්ත 
නිගඹෝජක භහතකුරභහ) 
(ஶண்தைஷகு ெண குணலர்ென - தபற்தமஶலிக் மகத் 

தெஶறஷல்கள் பஷெஷ அமச்ெர்) 

(The Hon. Sarana Gunawardena - Deputy Minister of 

Petroleum Industries)  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීයුරභනි,  ගප් ඳශහත නිගඹෝජනඹ 

යන, ගප් හිතත් විඳේගආ ගජෝන් භයුරං භන්ත්රීයුරභහ 

ගනහපු ගඹෝජනහ ිළිතඵ දවස දළේවීභ   ඒ දිස්රිKේඹභ 

නිගඹෝජනඹ යමින් භ ත් සථහ රළබීභ ළන  ුරටු නහ.  

යහජක ගවඹන්  ගම් තයම් රපු යජඹේ ිළ ගම් භෆත 

ඈතිවහගආ දළරහ නළවළ. ගම් යග්ම විධහඹ ජනහධිඳති ක්රතභඹ 

ඹ ගත්  ුතුර යපු විධහඹ ජනහධිඳතිරු  ත්ගතොත්, යහජක 

ගවඹ ම්ඵන්ධ විධිභත්, ළරසුම් වත  ුතුර යපු 

ලභ යහජක නහඹඹහ න්ගන් භහින්ද යහජඳේ ජනහධිඳතිුරභහින. 

ද ලේත් ජහති ඳේඹ ආුරළු භසත විඳේඹභ  යහජක ගවඹ 

ළන ථහ යනහ. ලදහ යහජක ගවගආ නිුතුර ඊදවිඹ තභන්ගේ 

ජීවිතඹ අයේහ ය ත්ගත් ගඵොගවොභ භහරුගන්. ය තිවේ 

තිසගව ුතද්ධඹ තිුදු හරගආ ගොශම ප්රණගද්ලගආ යහජක ගවගආ 

නිුතුර ඊදවිඹ යහජහරිඹ  ිණහිල්රහ ඹිතත් ගදය  ලන්ගන් මිනී 

ගඳ්මටිගඹන්ද නළත්නම් ගොගවොභද කිඹන ප්රණලසනඹ ආත්ත භ 

තිුදණහ. ගප් ඳශහත්ර ඊදවිඹ ගඵොගවොභ තළති ළන්ගභන්, 

ගඵොගවොභ ඵඹකින් තභින යහජක ගවඹ  ම්ඵන්ධ වුගණ්. වළඵළින 

ුතද්ධඹ හන වීභත් ලේභ ඒ ඊදවිඹ ඈතහභ ුරටින් යහජක 

ගවඹ යනහ ඳභණේ ගනොගින, තභන්ගේ ඳවුල් ජීවිතඹ 

දරුභල්රන් ලේ, සහමි දිඹ සඹ භඟ, සහමි පුරුඹහ භඟ, 

ඥපහන්න්, ම්හී න් භඟ ගවොඳින් ත යනහ. තභන්ගේ 

යහජහරිඹ යනහ  භතය විවිධ ඳශහත්ර ංචහයඹ  ිණහිල්රහ 

තිවිලහර ුර ේ රඵනහ. ලේත් ජහති ඳේඹ ගඵොගවොභ 

අදයගඹන්, ළේකුගභන්, ඊනන්දුගන් යහජක ගව ඹ ළන ථහ 

යන්න ඳ න් ත්ගත් ඹම ඳශහත් බහ භළතියණඹත් ලේින. 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීයුරභනි, යහජක  නිරධහරින් ගව  

නිද්දහ තළඳළල් ඡන්දඹ  ඹන ඵ ආත්ත.  

 
රු අර්.ලම්. යංජිත් භද්දුභ ඵණ්ඩහය භවතහ 
(ஶண்தைஷகு ஆர்.ம். ஞ்ஜஷத்  த்து பண்டஶ) 

(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
ගුරුරිඹ දණ සපු ල? 

 
රු යණ ගුණර්ධන භවතහ  
(ஶண்தைஷகு ெண குணலர்ென) 

(The Hon. Sarana Gunawardena)  

නළවළ, ඒ ළන ගනොගින භහ කිඹන්ගන්.  

යහජක ගවඹන් භළතියණ යහජහරි  ුතුර යන්න ගඳය, 

ඔහු  ිනති ඡන්දඹ ඳහවිච්ික යරහ, ප්රණජහතන්ත්රාහදී තභන්ගේ 

ඡන්දඹ ඡන්ද ගඳ්මටිඹ  දහරහ ඈන් ඳසු තභින යහජහරි  ුතුර 

වහ   ඹන්ගන්.  

ලේත් ජහති ඳේගආ වුරුන් ගවෝ භන්ත්රීයයගඹේ ගම් 

භි ගඹෝඹ බහය න්න. ඹම වහ භධකභ ඳශහත් බහ 

භළතියණගආදී යහජක නිරධහරින්ගේ ල තළඳළල් ඡන්දඹකින් ගවෝ 

දිනනහ නම් ඒ භන්ත්රීයුරභහ ගඹෝජනහේ යන්න ඵරන්න තභන් 

ගදන භි ගඹෝඹ ගභොේද කිඹරහ. ද යහජක නිරධහරින් ඈතහභ 

ුරටින් ඈන්නහ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීයුරභනි, ඒ හගේභ ගම් හයණඹත් භහ 

කිඹන්න ඕනෆ. ිළ ඳසු ිණඹ හරගආ භවජන ඵළංකු, රංහ 

ඵළංකු අදී ඵළංකු ේගවත්රාඹ  නිරධහරින් ඵහ ළනීභ වහ 

විබහ ගදඳහර්තගම්න්ුර වයවහ විබහර  ගඹොමු යරහ, දහශ 

සුදුසුම් භත ඒ ඊදවිඹ යහජක ගවඹ  ඵහ න්න  ුතුර ශහ. 

ඒ ඹ යහජක ගවිනන් වළටිඹ  දීර්ක හරඹේ තිසගව ුරටින් 

ගවඹ යනහ.  

රු භන්ත්රීයුරභන්රහ ග්රාහභ නිරධහරින් ළන ථහ ශහ. "ග්රාහභ 

ගව" කිඹන තනුරරු නහභඹ ඳහ "ග්රාහභ නිරධහරි" ලගඹන් ිළ 

ගනස ශහ. ඒ ග්රාහභ නිරධහරින් ත් ළදත් ගර තභන්ගේ 

තනුරරු නහභඹ බහවිත යන්න පුළුන්  ිළ හේ වළදුග  ගම් 

යජඹින. ද ගම් ල්තළබීගම් ගඹෝජනහ ඈදිරිඳත් ගශව ලේත් 

ජහති ඳේගආ ත්තර භන්ත්රීය ගජෝන් භයුරං භළතිුරභහින. 

විගලව ගවහ නිරධහරින් ලගඹන් 8 භත් ඹ ඵහ ගන, ඒ 

ගොල්රන් හ නිරධහරින් ඵ  ඳත් යරහ, ඉ  ඳසගව ඒ 

ගොල්රන් ග්රාහභ නිරධහරින්  ඵ  ඳත් ගශව ගම් යජඹද, ලේත් 

ජහති ඳේ යජඹද කිඹහ භහ වනහ. ලදහ යහජක ගවගආ හි පු 

ග්රාහභ ගවඹන් ග්රාහභ නිරධහරින් ඵ  ඳත් ගශව ර්තභහන 

යජඹද කිඹන ප්රණලසනඹ භුර යන්න ඕනෆ. ඒ හගේභ ඒ ඊදවිඹ 

ථහ යරහ කි හ, "ඉගආ ගඳගර්දහ විබහඹේ ඳළළත්වහ. ඒ 

විබහඹ ප්රණහගද්ය ඹ ගල්ම් භ්ම මින් ඳළළත්වහ. දළන් දිස්රිKේ 

භ්ම මින් ම්මු ඳරීේණ ඳළළත්ගනහ. විබහගඹන්  දවස 

ණනේ භත් වුණහ. වහයදවස ණනේ ඵහ න්නහ"ින 

කිඹරහ. ිළ නළවළින කිඹන්ගන් නළවළ. වළඵළින නුය දිහනහඹ 

භන්ත්රීයුරභහ ගචෝදනහේ ශහ, ශ්රීග රංහ නිදවස ඳේගආ 

907 908 



ඳහර්ලිගම්න්ුර 

ංවිධහඹරුන්   ගම් රළිනසුර දුන්නහඹ කිඹරහ. ආත්ත භ ිළ 

internet ලගන් ලගවභ නළත්නම් ඳත්රාලින් තභින ඒ 

ම්ඵන්ධගඹන් දළේගේ. ගජෝන් භයුරං භන්ත්රීයුරභහත් හි පු 

යහජක ඳරිඳහරන ආභතියගඹේ. ගප් යහජක ඳරිඳහරන වහ සගද්ල 

 ුතුර ආභතිුරභහ -ගජෝන් ගගනවියත්න ආභතිුරභහ- ද න 

ල් -ගම් න ල්- ඳ දළනුත් යනහ තඵහ ඳ  ලිුතම් 

ෆල්රේත් ලරහ නළවළ.  

වළඵළින ගප් ඳශහත්ර, ගප් ම්ර ඈන්නහ, ඒ විබහගඹන් 
භත් ඹ. භහ ඊදහවයණඹේ ලගඹන් කිඹන්නම්, ත්තනල්ගල් 
85ගදගනේ ඳභණ ගම් විබහගඹන් භත් ගරහ තිගඵනහ. 

වළඵළින භගේ ගෝමසහගඹන් විබහඹ භත් 85 ගදනහගන් 
සුදුසුම් රඵන්න පුළුන් ගදගන් ඳංගු ින. ගම් 85 ගදනහභ  
ශ්රීග රංහ නිදවස ඳේගආ ගවෝ ගනත් ඳේඹ ඹද කිඹරහ භහ 
ගොඹහ ඵළලුගොත්, භහ හිතන්ගන් නළවළ, ඒ සුදුසුින කිඹරහ.  

ිළ ඊඳහධිධහරින් ඵහ ත්තහ. ත්තනල්ර භළතියණ 
ගෝමසහගආ ඊඳහධිධහරින් ුරන්සිඹ ණනේ ඵහ ත්තහ. 
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීයුරභනි, භහ  කීගභන් කිඹනහ, ඒ 
සිඹලුගදනහභ ශ්රීග රංහ නිදවස ඳේගආ ඹ ගනොගින කිඹරහ. 
භවය ඊඳහධිධහරින් ලේත් ජහති ඳේගආ ඹින. ඒ 
ඊඳහධිධහරිඹකු යුරඳසර ඊද්ගකෝණඹ  ිණඹ ඵ  දළේගන 
ිළන්තූයඹේ භහ ශඟ තිගඵනහ. නම් ලගඹන් භහ කිඹන්ගන් නළවළ. 
ගභොද, යහජක ගවගආ ඊඳහධිධහරි කිඹන තනුරය  ිළ රු යන 

නිහ. පුළුන් නම් භිගඹෝ යන්න. න්න යහජක ගවඹ වෆල්ලු 
යනහ.  

 
රු සුජී ගවනසිංව භවතහ 
(ஶண்தைஷகு சுஜஸல தெனெஷங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

රු නිගඹෝජක ආභතිුරභහ, ඒ ඹ ඵහ ත්තහ  ඳසගව 

ඳේඹ භහරු යන්න කි හද? 

 
රු යණ ගුණර්ධන භවතහ  
(ஶண்தைஷகு ெண குணலர்ென) 

(The Hon. Sarana Gunawardena)  

කිසි ද කි ග  නළවළ. කිසි ද ලගවභ කිඹරහ නළවළ. 

ංර්ධනඹ ළන ථහ යනහ නම් වුද  ගම්  ුතුර යන්ගන්? 

යහජක නිරධහරින් තභින ඒ  ුතුර යන්ගන්. වළඵළින යහජක 

නිරධහරින්  ලක යන ඳවසුම් ිළ ගදනහ. න්රු ඵදු යහිත 

හවන ගදනහ, භන් ඳවසුම් ගදනහ, ඔවුන්  ලක යන 

විවිධ දීභනහ, ඳවසුම් ඳඹනහ. ලභ නිහ ඔවුන් ඈතහභ ුරටින් 

ළඩ යනහ. ද ගභතයම් ංර්ධනඹේ ගශව ශ්රීග රංහ නිදවස 

ඳේගආ යහජක නිරධහරින්භද? නළවළ. ජනතහ විමුේති ගඳයමුගණ් 

ඹත් ඈන්නහ. භහ කිඹන්නම්. ණිණිගල් ගප් ධර්භදහ ඵණ්ඩහ 

භවත්භඹහගේ ඥපහතිඹහ යංජිත් භද්දුභ ඵණ්ඩහය භන්ත්රීයුරභහ ගම් රු 

බහග  ඈන්නහ. [ඵහධහ කිරීභේ]  ඳවුගල් වත්ගදගනේ සිටිඹහ. 

භ  ඒ භ භත නළවළ. [ඵහධහ කිරීභේ] නළවළ. න්ධකහ 

ගනල්න්. 

 
රු භන්ත්රීයයගඹේ 
(ஶண்தைஷகு உரப்பஷனர் எருலர்) 

(An Hon. Member) 
ගනල්න්ගේ දු ගන්. 

 
රු යණ ගුණර්ධන භවතහ  
(ஶண்தைஷகு ெண குணலர்ென) 

(The Hon. Sarana Gunawardena)  

ගනල්න්ගේ දු ඈන්ගන් ගඳොගරොන්නරුග  ගන්. ිළ ද 

ගඳොගරොන්නරුග  වභත්රීයඳහර සිරිගවන ආභතිුරභහගේ භගේ 

භශ ගදය ඹනහ. 

ගනල්න් හි පු ආභතිුරභහගේ දුරහ ගදන්ගනේ ගනොගින, 

වතය ගදගනේ ඈන්නහ, නීතකනුකර. [ඵහධහ කිරීම්]  ඒ ගජෝන් 

භයුරං භන්ත්රීයුරභහ දන්නහ. ඒහ ළන භහ ථහ යන්න  

ළභළති  නළවළ. [ඵහධහ කිරීභේ] නළවළ,  භභ රු යනහ. හි පු 

ආභතිුරභහ  භහ රු යනහ. වළඵළින, ණිණිගල් ඔඹ වත් ගදනහ  

ගවෝ   ගදනහගන් ලදහ  ධර්භදහ ඵණ්ඩහ භවත්භඹහ -   [ඵහධහ 

කිරීභේ] හි පු ධර්භදහ ඵණ්ඩහ ආභතිුරභහ  ගෞය  යන්න  

ථහ යනහ ගනොගින, රු භන්ත්රීයුරභහ. වළඵළින ලදහ යහජක 

නහඹඹහ දුන්න නිගඹෝඹ ගභොේ ද? ග්රාහභ නිරධහරිගඹකු ග හ, 

ගඳොලිස නිරධහරිගඹකු ග හ, යහජක ගවගආ ශභනහයණ 

ගවහග  ගගනකු ග හ, ගුරුයගඹකු ග හ, ගවද ගවදිඹ 

ග හ ශ්රීග රංහ  නිදවස ඳේගආ නම්, නභ ඳන්න   ඕනෆ. ඳ 

දන්නහ. යත්නපුය දිස්රිKේගආ ුදහලි ආභතිුරභහ ඈන්න 

හරගආ යහජඳේ ගගනේ ගද්ය ඹ අදහඹම් ගදඳහර්තගම්න්ුරග  

interview   ල  ිණඹ ගරහග  තහත්තහ විදුවල්ඳති කිඹරහ නභ 

ඳන්න  කි හ. ඒ තහත්තහ  - ඒ යහජඳේ භවත්භඹහ-  14 

ගඳොශ  දළම්භහ,  ලේත් ජහති ඳේ යජඹ හරගආ.  ඒින ද 

වින්න  ගරහ තිගඵන්ගන්. [ඵහධහ කිරීම්] ගම් ජනතහ 

අණ්ඩු  ඵරඹ  ගදන්ගන් විඳේගආ යදල් නිහ. [ඵහධහ 

කිරීම්]  ඳ නළවළින කිඹන්ගන් නළවළ. වළඵළින, ගම් යහජක ගවඹ 

ගද්ලඳහරනීයණඹ කිරීභ ුරශ  ඳිතළනීම් ගරුණහ. ඳ දන්නහ.  

ලේත් ජහති ඳේඹ 2001 දී භවහ භළතියණගඹන් දිනුහ. 2004 

න ුරරු තමුන්නහන්ගවරහ ඵරගආ හිටිඹහ. වළඵළින භිද්ධි 

ංර්ධන නිරධහරින් , ිෂිර්භ නිරධහරින්  තමුන්නන්ගවරහ 

දුන් දඹ  ගභොේ ද? 
 

රු අර්.ලම්. යංජිත් භද්දුභ ඵණ්ඩහය භවතහ 
(ஶண்தைஷகு ஆர்.ம். ஞ்ஜஷத்  த்து பண்டஶ) 

(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
කිසි ගගනකු  ද දුන්ගන් නළවළ.  ලේගගනේත් ිනන් 

ගශව නළවළ. 

 

රු යණ ගුණර්ධන භවතහ  
(ஶண்தைஷகு ெண குணலர்ென) 

(The Hon. Sarana Gunawardena)  

ිනන්   ගශව නළවළ.  වළඵළින, ප්රණතිරී න් සිඹඹ  25ේ ළපුහ, 

රු භන්ත්රීයුරභහ. ිනන් යන්න  ඕනෆ නළවළ. ඵල්රහ ලිඹ 

නනහ  ඩහ ගවොින, ලිඹ ඵල්රහ නන ල.  ඔ . ඒ ක්රතභඹ  

ගතෝයහ ත්තහභ ගවොින.  යහජක ගවගඹන් ිනන් යන්න ඕනෆ 

නළවළ; ඳිත න්න  ඕනෆ නළවළ; භහරු යන්න  ඕනෆ නළවළ. වළඵළින   

තමුන්නහන්ගවරහගේ යජඹේ ඳත් වුණ වි යහජක ගවඹ  

ංග්රාව යන්ගන් ගොගවොභ ද?  ගද්ලඳහරන ඳිතළනීගභන්.  
 

රු අර්.ලම්. යංජිත් භද්දුභ ඵණ්ඩහය භවතහ 
(ஶண்தைஷகு ஆர்.ம். ஞ்ஜஷத்  த்து பண்டஶ) 

(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
ගදවිඹන්ගේ නහභගඹන්  යණසිංව ගප්රණවභදහ නහඹඹහ- [ඵහධහ 

කිරීම්] 
 

රු යණ ගුණර්ධන භවතහ  
(ஶண்தைஷகு ெண குணலர்ென) 

(The Hon. Sarana Gunawardena)  

ලේත් ජහති ඳේගආ ගවො ළඩ  ඳ ගවොින කිඹනහ.  

ගඳොලීසිඹ ළන කි හ. භභ  මරසථහන ගඳොලිස ඳරීේ 

නිර්ගද්ල ශහඹ කිඹන්න, භභ ගඹෝජනහ ශහඹ කිඹන්න,  නමුත් 

නි්ම ඹු  ඳත් ගශව ගඳොලිසඳතිුරභහගේ ලකතහ භත. [ඵහධහ 

කිරීම්] 
 

මරහනහරඪ භන්ත්රීයුරභහ 
(ெமயமெஶங்கும்  உரப்பஷனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

Order, please! The Hon. Deputy Speaker will now 

take the Chair. 
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නුරරු  රු ගජ්.අර්.ීඑ. සූරිඹප්ගඳරුභ භවතහ මරහනගඹන් 
ඈත් වුගඹන්, නිගඹෝජක   ථහනහඹුරභහ මුරහනහරඪ විඹ. 

அென் பஷமகு, ஶண்தைஷகு தஜ.ஆர்.தே. சூஶஷப்தபரு அலர்கள் 

அக்கஷஶெனத்ெஷனஷன்ர அகயதல, பஷெஷச் ெபஶநஶகர் அலர்கள் 

ெமயம லகஷத்ெஶர்கள். 

Whereupon THE HON. J.R.P. SOORIYAPPERUMA left the Chair, 

and  MR. DEPUTY SPEAKER  took the Chair. 

 
 

නිගඹෝජක ථහනහඹුරභහ 
(பஷெஷச் ெபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 
රු නිගඹෝජක භහතකුරභහ  ථහ යන්න. 

  
රු යණ ගුණර්ධන භවතහ  
(ஶண்தைஷகு ெண குணலர்ென) 

(The Hon. Sarana Gunawardena)  
රු නිගඹෝජක  ථහනහඹුරභනි, භහ ගම් හයණඹ කිඹන්න   

ඕනෆ. ගඳොලිසඳතිුරභහ, නි්ම ඹු මරසථහන ගඳොලිස ඳරීේුරභහ 

දළම්ගම් භගන් වරහ ද? වහය ගඳොලිස ධිහරී, ත්තනල්ර; 

ඵරල්ර භවත්භඹහ දළම්ගම් භගන් වරහ ද? ලතගො   යහජක 

ගවඹ  ගද්ලඳහරන ආඟිලි ළී ම් කිරීභ වරිද? ලේදවස නසිඹ 

සූ ණන්ර ජනතහ විමුේති ගඳයමුණ ග්රාහභ නිරධහරින්ගේ  

රළිනසුර යගන,  වළඳුනුම් ඳත් ටි  ිනන් ශහ;  විනහල ශහ. 

යහජක ගවගආ නිරධහරිඹහ  ඵළංකු  ිණහින් ළඩේ ය න්න  

ඵළරි වුණහ. ප්රණහගද්ය ඹ ගල්ම් හර්ඹහරඹ   ිණහින් ළඩේ ය 

න්න  ඵළරි වුණහ.  

වළඵළින  නුය කුභහය දිහනහඹ භන්ත්රීයුරභන්රහ  ගඵගවොභ 

සිල්ත් ආත්ගතෝ හගේ ද ථහ යනහ. න්න ඒ තභින 

ර්තභහන යජඹින ,  විඳේඹ  ගනහපු  ගඹෝජනහ ුරශ  තිගඵන 

රුුරින ගන. රු නිගඹෝජක ථහනහඹුරභනි,  යහජක 

ගවඹ  ඵහ න්නහ ඊදවිඹ ළන තමුන්නහන්ගවරහ ථහ 

යනගො  ඳ වන්න   ඕනෆ, යහජක අඹතන ළන.   

ිළ ඵරමු,  යහජක අඹතනලින් කීඹේ විේහ ද කිඹහ. ලේත් 

ජහති ඳේ යජඹ හරගආ  ශ්රීග රංහ යේණ ංසථහ  ගභොද 

ගශව? ග ඹන්ගොඩ,  පූගොඩ, ුරල්හිරිඹ ගඳගවම්වල්ර  

ගභොද ගශව,   රු ගජොන් භයුරං භන්ත්රීයුරභහ? ගභොද ගශව? 

ඒ ගවඹන්   ගභොද වුගණ්? යහජක ගවඹ ළන ථහ යන 

ඊදවිඹ -ඳ ළඩිගඹ  කිඹන්න  ඕනෆ නළවළ.- ගඳෞද්ලි  ංලගආ 

ගවඹන් ළන ල චනඹේ ථහ යන්ගන් නළවළ. 

ම්රුන් ළන ල චනඹේ ථහ යන්ගන් නළවළ. නමුත් ගම් 

සථහග  ගම් හගේ ගඹෝජනහ ගනළල්රහ  ය  රඵර යන්න, 

යහජක ගවඹන්ගේ ඔළු වුල්  යන්න වදනහ. භළතියණඹේ 

ලනගො  ගම් දළළන්ත ංර්ධන කහඳහයඹ ඩහ දහන්න වදනහ. 

අගඹෝජ ගඹෝ  ිළ  යටින් ලනගො   ඒ අගඹෝජඹන්   ඹම් කිසි 

විරුද්ධ භතඹේ ගොඩ නඟන්න  හගේ ඹම්  කිසි කුභන්ත්රාණහරී 

ළඩ ිළිතගශේ  ද ක්රිටඹහත්භ යන්න  ඊත්හව යනහ.   

ඒ නිහ භභ ඳළවළදිලිභ ගම් හයණඹ කිඹන්න ඕනෆ. ද ඹම 

ඳශහත් බහ භළතියණඹ ළන කිඹනහ. ඔඵුරභන්රහ ඵඹ ගන්න 

ඕනෆ නළවළ. ත දස කීඹ ද තිගඵන්ගන්? තමුන්නහන්ගවරහගේ 

ඳේගආ හි පු, ඳේඹ ගනුගන් සිඹඹ  80, 85 ළඩ 

ගො ේ යපු ගනහ -දඹහසිරි ජඹගවය භන්ත්රීයුරභහ- ිණඹ 

භන්,-  

 
රු සුජී ගවනසිංව භවතහ 
(ஶண்தைஷகு சுஜஸல தெனெஷங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

ලුරභහ සිඹඹ  80 ළඩ ගො ේ ගශව නළවළ.  

රු යණ ගුණර්ධන භවතහ  
(ஶண்தைஷகு ெண குணலர்ென) 

(The Hon. Sarana Gunawardena)  

ගවොින, ලුරභහ ඹම් කිසි ළඩ ගො ේ ශහ කිඹමු ගෝ. 

රු සුජී ගවනසිංව භන්ත්රීයුරභනි, ඵරන්න  ඳශහත් බහ 

භළතියණඹ  යහජක ගවඹන් ගොින තයම් වගඹෝඹේ 

ගදනහ ද කිඹරහ. ඒ හගේභ ඵරන්න, ගභය ඹම ඳශහත් බහ 

භළතියණඹ  ගොින තයම් වගඹෝඹේ රළගඵනහ ද කිඹරහ.  ඒ 

ඳශහත් බහග  භව ආභති න්ගන් වුද කිඹරහ ඵරන්න. ගප් 

යජඹ ගන ඹන ළඩ ිළ ිතගශ ින ඔවුන් ඒ වගඹෝඹ 

දේන්ගන්. ර්තභහන යජඹ විසින් ගඹෝජනහ යන ළඩ 

ිළිතගශ  යහජක ගවඹන් ද ගඵොගවොභ ුරටින් වගඹෝඹ 

රඵහ ගදනහ.  

රු නිගඹෝජක ථහනහඹුරභනි, ලදහ CTB ඵසර ිණඹ යහජක 

ගවඹන් ද ළඳ ඳවසු ඵසරින ඹන්ගන්.  

 
රු සුජී ගවනසිංව භවතහ 
(ஶண்தைஷகு சுஜஸல தெனெஷங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

ඔවුන් දළන් ඳිනන් ඹන්ගන්.  

 
රු යණ ගුණර්ධන භවතහ  
(ஶண்தைஷகு ெண குணலர்ென) 

(The Hon. Sarana Gunawardena)  

ඳිනන් ගොගවවද ඹන්ගන්?  

ලදහ යහජක ගවඹහ  ගොශම  ලන්න ඳළඹ ලවභහයේ, 

ගදේ ත වුණහ. රු නිගඹෝජක ථහනහඹුරභනි, ද විනහඩි 

45න් ගොශම  ලන්න පුළුන් තත්ත්ඹේ ඊදහ ගරහ තිගඵනහ.  

ඳස රු 4.15 , 4.30  රැකිඹහ න් යරහ නිේගභන යහජක 

ගවඹහ ද ඈතහ ඈේභනින්භ තභ නිග යහ ශඟ ගනහ. 

රු නිගඹෝජක ථහනහඹුරභනි, භගේ ම්භින තහත්තින ලදහ 

CWE ලගේ කහඳිති නිරධහරින් ලගඹන් ළඩ ගශව. භභ ද ගම් 

හයණඹ ගම් ඳහර්ලිගම්න්ුර  කිඹන්නභ ඕනෆ. 1977 ජුලි 

භහගආ ලේත් ජහති ඳේ යජඹ ඵරඹ  අපු භන් භගේ 

ම්භින, තහත්තින රැකිඹහලින් ඈත් ශහ; ගදෝම  දළම්භහ. භර්වින් 

සිල්හ ආභතිුරභහ නම් ද ගම් ඳහර්ලිගම්න්ුරග  ඈන්නහ. ඒ 

දසර භගේ ම්භින, තහත්තින ළඩ නිභ ගරහ ගදය අග  රෑ 

වත ,   . නමුත් ද යහජක නිරධහරිඹහ ගදය ලන්ගන් කීඹ ද?  

 
රු සුජී ගවනසිංව භවතහ 
(ஶண்தைஷகு சுஜஸல தெனெஷங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

ඔඵුරභහ භර්වින් සිල්හ ආභතිුරභහ ළන කි ග  ආින?  

 
රු යණ ගුණර්ධන භවතහ  
(ஶண்தைஷகு ெண குணலர்ென) 

(The Hon. Sarana Gunawardena)  

නළවළ. ඒ ගන ථහේ. ගප් ම්භින, තහත්තින 

රැකිඹහලින් ස ගශව ලේත් ජහති ඳේ යජඹින. භර්වින් 

සිල්හ භවත්භඹහත් ස ශහ. භර්වින් සිල්හ ආභතිුරභහත් ඒගේ 

ළඩ ශහ කිඹරහින භභ කි ග . භභ ඔඵුරභහ   ගම් රු බහගන් 

ිළ තදී ය නිේ ථහ කිඹන්නම්.  

ගම්  ුතුර දිවහ ඵරන ගො  යහජක ගවඹහ ුරටු න්ගන් 

නළවළ කිඹරහ කිඹන්ගන් ගොගවොභද? ඔවුන්  ගනොළරකුහ 

කිඹන්ගන් ගොගවොභද? ඔවුන්  ගනොරනහ කිඹන්ගන් 

ගොගවොභද? ඔඵුරභහ යහජක ගවඹකුගේ ගදය දුයථනඹ  

ව 6.30  විතය ආභුරභේ යගන ඵරන්න. ඔවුන් විනහඩි 

45න්, 50න් දළන් ම්ඳව ප්රණගද්ලඹ  ඹනහ. ලදහ  ඹන්න ඳළඹ 

ලවභහයේ, ගදේ ත වුණහ. ලළනි විධිභත් ළඩ ිළිතගශේ 
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ඳහර්ලිගම්න්ුර 

ඔසගව ද යහජක ගවඹහ  ඳ වන රහ තිගඵනහ. ඳ 

යහජක ගවඹහ  හවන දුන්නහ; ිළ  ය  ඹන්න සථහ දන්නහ; 

නිේ ඳවසුම් දුන්නහ. ඒ හගේභ ග්රාවහය යේණ ක්රතභගඹන් 

ප්රණතිරහබ රඵහ දුන්නහ. දරු ප්රණසූතිඹදී ඹම් වන, ප්රණතිරහබ රඵහ 

දුන්නහ. ගප් යජඹ යහජක ගවඹන් ගනුගන් ලළනි විලහර 

ළඩ ගො ේ  ය තිගඵනහ. ඒ නිහ භභ ඳළවළදිලි කිඹන්න 

ඕනෆ යහජක ගවඹන් අයේහ ගශවත් ඳින, ඈදිරිගආදී ඔවුන් 

අයේහ යන්ගන්ත් ඳ ඵ. ඈදිරිගආදී ඳ යහජක  ගවඹන් 

ගනුගන් ඹම් කිසි ළඩ ගො ේ ළරසුම් වත ක්රිටඹහත්භ 

යන්න සූදහනමින්  සිටින ගභොගවොත තභින ද ගභුරභන්රහ 

ගභළනි ගඹෝජනහේ ගනහග .  

රු නිගඹෝජක ථහනහඹුරභනි, යහජක ගවඹ ළන ථහ 

යන ගම් සථහග  රංහ නිජ  ගතල් නීතිත ංසථහ ළනත් 

භහ ඹභේ කිඹන්න ඕනෆ. ලේත් ජහති ඳේ අණ්ඩු හරගආ 

රංහ නිජ ගතල් නීතිත ංසථහ ගො ස ුරන  ළඩුහ. ද 

ගම් තයම් යහජක ගවඹ  අදයඹ යන, යහජක ගවඹ  ගරන්ුර, 

ලඹ ළර න්නහ, ගවඹන්ගේ විශ්රනහභ ළටුඳ ළන ථහ යන 

ඊදවිඹ තභින ලදහ ඒ ගශව. ඒ ංසථහ ගො ස ුරන  ඩරහ 

ල ගො ේ CPC ල ගර නම් යරහ යහජක අඹත නගආභ  

තිගඹන්න ඈඩ වළරිඹහ. ඉශඟ   CPSTL -Ceylon Petroleum 

Storage Terminals Limited නමින් ත ගො ේ නම් ශහ. 

නිේ ගො  "බහයත්" ගොම්ඳළනිඹ  ගදන්න  ුතුර ශහ. 

නිජ ගතල් නීතිත ංසථහ කිඹන්ගන් ගවඹන් ද දවස 

ණනේ ඈන්න තළනේ. නමුත් ලේත් ජහති ඳේ යජඹ ගම් 

විධිඹ   ුතුර යරහ ඒ ගවඹන් යහජක ගවගඹන් ඈත් 

යන්න  ුතුර ශහ. රු නිගඹෝජක ථහනහඹුරභනි, ලේත් 

ජහති ඳේගආ මලි ලකතහ වුගණ් ගභොේද? ගඳෞද්ලි 

ංලඹ  ගම් ගවහ රඵහ දීභින. ලතගො  යදයඹේ නළවළ; ඵයේ 

නළවළ; ආ ගේ ෆගන්ගන් නළවළ; ිත්තිඹ මිති ිළහිටුන්ගන් 

නළවළ; ඕනෆ නම් ලිතඹ  දභන්න පුළුන්. ලේත් ජහති ඳේඹ 

සූග  ජලි ර්ජඹන්  ගභොද ගශව? රැකිඹහලින් ගදෝම  

දළම්භහ; ඔවුන්  ළහුහ; දණ ළසග හ; න්ර  ballpoint 

ඳෆන්ලින් ළහුහ. ඒ ඔේගොභ යරහ තමුන්නහන්ගවරහ ද 

යුරඳසර  ිණහින් ම්රුන් ගනුගන් සුද්ගදෝ හගේ ථහ 

යනහ.  

 
නිගඹෝජක ථහනහඹුරභහ 
(பஷெஷச் ெபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ගඵොගවොභ සුරතිින. ථහ න් යන්න රු නිගඹෝජක 

ආභතිුරභනි.  

 
රු යණ ගුණර්ධන භවතහ  
(ஶண்தைஷகு ெண குணலர்ென) 

(The Hon. Sarana Gunawardena)  

ගභළනි ගඹෝජනහලින් ගප් යජඹ ගඳයශන්න ඵළරි ඵත්, ඳ 

ඹම ව භධකභ ඳශහත් බහ භළතියණලින් වගඹන් ඳව 

ඵරඹේ රඵහ න්නහ ඵත් සිහිඳත් යමින් භගේ ථහ න් 

යනහ.  

 

[.බහ. 5.49] 

 
රු සුජී ගවනසිංව භවතහ 
(ஶண்தைஷகு சுஜஸல தெனெஷங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

 රු නි ගඹෝජක ථහනහඹුරභනි, භ  ථහ යන්න සථහ 

රඵහ දුන්නහ  ගඵොගවොභ සුරතිින. ගප් යණ ගුණර්ධන 

නිගඹෝජක ආභතිුරභහ ග ත් ථහේ ශහ. භහ හිතන්ගන් 

රංහග  ඈන්න සිඹලුභ යජගආ ගවඹන් ද අණ්ඩුග  හර්ඹ 

බහයඹ ළන ගවො  ඵරහගන ආති කිඹරහින.  

විගලවගඹන්භ ඹහඳනඹ ප්රණගද්ලඹ ළන ලුරභන්රහ ථහ ශහ.  

හභඹ ආති ගරහ වුරුදු ඳවේ ත ගරහ තිගඵනහ.  ගප් 

ගජෝන් ගගනවියත්න ආභතිුරභහත් ගම් සථහග  රු බහග  

සිටිනහ.  විගලවගඹන්භ හමිණී ගරොකුගේ ආභතිුරභහ කි හ, 

ඹහඳනඹ ප්රණගද්ලඹ  හභඹ ලක නිහ වමුදහ ඒ ප්රණගද්ලගආ හභඹ 

රැකීභ වහ ගඹොදරහ තිගඵනහ කිඹරහ.  ලඹ ඈතහභත්  

කීගභන් ගතොය යපු ප්රණහලඹේ කිඹරහ භහ හිතනහ, 

ආභතිුරභනි. ගභොද, ිළ ගරෝඹ භ කිඹරහ තිගඵනහ, මුළු ය  

පුයහභ හභඹ තිගඵනහ, ඹහඳනඹ ප්රණගද්ලගආත් දකුගණ් හගේභ 

හභඹ තිගඵනහ කිඹරහ.  ලගවභ නම් කිසිභ සථහ වමුදහ 

ගඹොදහ ත ුතුර නළවළ, හභහනක සිවිල් භහජගආ හභඹ යකින්න. 

ඒ හර්ඹඹ ඹත් න්ගන් ගඳොලිසිඹ ින.  ශ්රීග යංහ භන්ත්රීයුරභහගන් 

ඕනෆ නම් වන්න, ලුරභහ දන්නහ ගම් ප්රණගද්ලර ගදභශ ජනතහ 

ගොතයම් ණිඹකින්ද සිටින්ගන් කිඹරහ. ගම් ප්රණගද්ලර 

අණ්ඩුහයරු - governors - ලගඹන් සිටින්ගන් වමුදහග  සි  

විශ්රනහභ ිණඹ භවත්රුන්. විගලවගඹන්භ ගදභශ, මුසලිම් ජනතහ 

 ජීත් න ප්රණගද්ලඹ  වමුදහ ගවගආ ඳශපුරුද්දේ ආති,  ලළනි 

භහනසිත්ඹේ ආති ගගනකු අණ්ඩුහයයඹහ ලගඹන් ඳත් 

ශහභ ගම් ප්රණගද්ලර විලහර ප්රණලසනඹේ ආති නහ. ද ඒ 

ප්රණගද්ලගආ ජනතහ  හභහමී ජීත් න්න  වළකිඹහේ 

තභත්  ඔඵුරභන්රහ ආති යරහ නළවළ.  

ගම් සිදුවීභ ඳභණේ ගනොගින.  රු ආභතිුරභනි, ඔඵුරභහ භ  

ඊත්තය ගදන්න, ගදභශ GA භවත්රුන් කී ගදගනේ සිටිනහද 

කිඹරහ.  භහ හිතන විධිඹ  ඳුයගආ ගතොණ්ඩභන් ආභතිුරභන්රහ 

1948 ගර් ඈරහ  අණ්ඩුර සිටිඹහ.  ද න ුරරු ඒ ප්රණගද්ලගආ  

ුරයගඹන් ණිහි වුු ගදභශ නිරධහරිගඹේ යහජක ගවගආ 

නළවළ. ඒ හගේභ ගනකුත් ගවහන්රත් නළවළ. තභන්ගේ 

වළකිඹහන්, ධකහඳන සුදුසුම් ඈදිරිඳත් ශත් යහජක ගවගආ 

ගම් තනුරරුර  ඒ ඹ ඳත් යරහ නළවළ. ලතගො  

ඔඵුරභන්රහ ඵ රහගඳොගයොත්ුර න යහජක ගවඹ  ජහති ගේදගඹන් 

ගතොය, අම් ගේදගඹන් ගතොය ගම් යග්ම සිදු නහද? ලේත් 

ජහති ඳේඹ ළන ථහ යන්න  ඕනෆ නළවළ.  ඩුභ ණගන් 

ජහති ගේදගඹන් ගතොය ගම් තනුරරුර  නිරධහරින් ඳත් ය 

තිගඵනහද කිඹරහ විගලවගඹන්භ ජනහධිඳතිුරභහ ලේත් ථහ 

යරහ ඔඵුරභන්රහ ඳ  ඊත්තය ගදන්න.   

 
රු ඩේලි .ඩී.ගජ්. ගගනවියත්න භවතහ 
(ஶண்தைஷகு  டபஷள்த்.டி.தஜ. தெதனலஷத்ன) 

(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 

රු භන්ත්රීයුරභනි, ඔඵුරභහ කිඹන ල ිළ ිළිතන්නහ. ිළ 

දළන් ඒ වහ අයම්බඹේ යරහ තිගඵනහ. ිළ දළන් 

ගභොනයහර  ගදභශ GA ගගනේ ඳත් ය තිගඵනහ. ඒ 

හගේභ භන්නහයභ  සිංවර GA ගගනේ ඳත් ය තිගඵනහ. 

ඉශඟ , ිළ ගව  නිද්දහ නගො  - 

 
රු සුජී ගවනසිංව භවතහ 
(ஶண்தைஷகு சுஜஸல தெனெஷங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

ගවොින, ගඵගවොභ සුරතිින රු ආභතිුරභනි.  භගේ ගරහ.  

 
රු ඩේලි .ඩී.ගජ්. ගගනවියත්න භවතහ 
(ஶண்தைஷகு  டபஷள்த்.டி.தஜ. தெதனலஷத்ன) 

(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 

ප්රණහගද්ය ඹ ගල්ම්රුන් කිහිඳ ගදගනේ ඊුරගයන් දකුණ ත්, 

දකුගණ් සිටින සිංවර නිරධහරින් කිහිඳ ගදගනේ ඊුරය ත් ඳත් 

යනහ. ගම් විධිගආ ංරනඹේ ලකින.  භභ තමුන්නහන්ගව 

කිඹන ල ිළිතන්නහ. ගභගතේ ගම් අයම්බ ගනොවීභ තභින 

තිුදු ප්රණලසනඹ.  
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[රු යණ ගුණර්ධන  භවතහ] 
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රු සුජී ගවනසිංව භවතහ 
(ஶண்தைஷகு சுஜஸல தெனெஷங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

ගඵොගවොභ සුරතිින, ආභතිුරභනි. ුරයගආ ගදභශ 

ජනතහ ගන් ඒ තනුරරුර  නිරධහරින් ඳත් යන්න හිතරහත් 

නළවළ. ුරයගආ සුදුසුම් තිගඵන පුද්රඹන් ඕනෆ තයම් 

ඈන්නහ.  වුරුදු 100, 125, 150 හරඹ ඈරහ ගම් 

ප්රණගද්ලර ජනතහ ඳහල්ර  ිණහිල්රහ, ධකහඳන සුදුසුම් 

රඵනහ. ගතොණ්ඩභන් භළතිුරභහ ගම් යජගආ ප්රණධහන 

භහතකයගඹේ.   

 
රු ඩේලි .ඩී.ගජ්. ගගනවියත්න භවතහ 
(ஶண்தைஷகு  டபஷள்த்.டி.தஜ. தெதனலஷத்ன) 

(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 

ධකහඳන සුදුසුම්ලින් ඳත් යන්න ඵළවළ ගන්.  

ඒගොල්රන් ඳරිඳහරන විබහඹ භත් න්න  ඕනෆ.  

 
රු සුජී ගවනසිංව භවතහ 
(ஶண்தைஷகு சுஜஸல தெனெஷங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

ශ්රීග යංහ භන්ත්රීයුරභහගන් වන්න,  ඳරිඳහරන විබහඹ භත් 

වුු   ්මටිඹ කී ගදගනේ ඈන්නහද කිඹරහ. යංහ භන්ත්රීයුරභහ 

ඊත්තය ගදින. [ඵහධහ කිරීභේ] ආභතිුරභනි, යංහ භන්ත්රීයුරභහ 

සුදුසුම් රඵපු ්මටිඹගේ නම් ටි ගදින, ගතොණ්ඩභන් 

ආභතිුරභහ  විරුද්ධ ගම් ්මටිඹ ඳත් යන්න  ඔඵුරභහ  

වළකිඹහේ නළවළ. [ඵහධහ කිරීභේ]   

රු නිගඹෝජක ථහනහඹුරභනි, ප්රණලසනඹ ගම්ින. දළන් 

ගභුරභන්රහ ථහ ශහ ුතද්ධඹ හනින කිඹරහ.  ජනහධිඳතිුරභහ 

ආුරළු ඳවුර ඈතහ ගවොඳින් ජීත් ගනහ. ආභති භණ්ඩරඹ 

ගවොඳින් ජීත් ගනහ. භභ භවය ගරහ  Benz  ලගේ ඹනහ, 

භවය ගරහ  Land Rover Defender  ලගේ ඹනහ. භවය 

ගරහ  තත් හර් ල ඹනහ. ිළ  අණ්ඩු ඳේගආ ඈරහ 

නළවළ, දහත්. වළඵළින ඳත් ගවො ජීවිතඹේ ත යනහ.  රු 

නිගඹෝජක ථහනහඹුරභනි, වළඵළින ජනහධිඳතිුරභහ, 

ජනහධිඳතිුරභහගේ අර්ඹහ, ජනහධිඳතිුරභහගේ දරුන් S-Class 

Benzලින් ගතොය හවනර ඹන්ගන් නළවළ. ඒ හගේභ ද 

ඵළලුගොත් ආභතිරුන්  හර් වතින - [ඵහධහ කිරීභේ] සර් 

භන්ත්රීයුරභහ  නම් නළවළ.   බහග   නළඟි ගන ෆ වනහ   

ණනේ ගනහ මිේ ගන ගභොනත් දීරහ නළවළ. ගනකුත් 

ආභතිරුන්  විගලවගඹන්භ S-Class Benz , Hamer, 

Lamborghini  ර්ගආ හවන තිගඵනහ. භවය ්මටිඹගේ 

ගනෝනහරුන් දළන් ලසඹන්   ගර්ස  ඔ්මටු ල්රනහ.  

ලසඹකු  ඔ්මටු ල්රන  ණන රුිළඹල් රේ 1200ින. ඉ  ඳසු 

ලිනන් ඳශමුළනි සථහනඹ ත් ලනහ. 

දළන් ඔඵුරභන්රහ ගම් හගේ ජීවිත ත යනගො  හිතන්න 

ගප් යග්ම හභහනක ම්රුහ ළන;  ඳහර්ලිගම්න්ුරග  සිටින 

හභහනක ගවඹහ ළන හිතන්න. ඔඵුරභන්රහ කිඹන සු 

විවයණඹ  ගම් යග්ම  ජීත් න සිඹලු ගදනහ භ තිගඵනහ නම් ත 

ඔන්න කිඹන්න ගෝ. [ඵහධහ කිරීභේ] ගම් හගේ හින ඹ 

ළඩේ නළවළ. සර් භන්ත්රීයුරභහ බහග  නළඟිටින ගරහ  

ජනහධිඳතිුරභහ ගන්ගන් රුිළඹල් 100ින.  ිළ ගභුරභහ ළන 

ගනොගින ථහ යන්ගන්.  

සර් භන්ත්රීයුරභහ  රුිළඹල් සිඹඹේ ගනහ, නළඟිටින වළභ 

ගරහ භ. ඒ  ගඳොඩි ගවීභේ. ඒගන් ගඵන්ස න්න ඵළවළ. 

ඒ ගදඳළත්ත භ ිණහින් ලුරභහ රඵපු අදහඹභ. ඕනෆ නම් රුිළඹල් 

45,000ේ රඵින, ඳඩිඹ  භතය. හි  න්න හි  න්න ගරහ  

ලුරභහ  ගවීභේ යනහ. ිළ ගම් ගනෝන්ඩි ගන භන්ත්රීයරු 

ළන ගනොගින  ථහ යන්ගන්.  විගලවගඹන්භ ආභතිරු, 

ජනහධිඳතිුරභහ ශඟින් ඈන්න ආභතිරු ද විලහර ධනඳතිගඹෝ, 

ගෝටිඳතිගඹෝ ඵ  ඳත් ගරහ.  ඉගආ  ගඹෝජනහේ pass ශහ, 

"ගේ්මග " කිඹන අඹතනඹ  වුරුදු  25  tax benefits 

ගදන්න කිඹරහ; ඵදු න්න ලඳහ කිඹරහ. භභ මී  භහ    

ලින් ගම් ළන කි හ.   ලහිදී වන් වුණහ, රංහග  ප්රණධහන 

ඳවුර  ඹත් භහභේ ගේ්මග  නමින් ඈදිරිගආදී ලනහ 

කිඹරහ. ඒ භහභ හගේද? ගම්ගේ චීන භහම් ළන ථහ 

ශහ. රුිළඹල් ණිලිඹන 1,500ේ! ගම් ල්ලි හගේද? ගම්හගඹන් 

රඵන අදහඹභ ගභොේද?  

ජනතහ යජගආ ගවඹ ළන ථහ යනහ. රු ආභතිුරභනි, 

ද ඳහය  ඵළසගොත් යජගආ ගවඹහ වුද කිඹරහ ිළ  වඳුනහ 

න්න පුළුන්. ඵෆේ  ල ඳයණින. ඵෆේ ල ගවිරහ. ඳත්ුර 

කු්ම ගම් ඩිඹ ළඩිරහ. හරිගආ ඹ  හටිඹ ගවොඹහ න්න නළවළ, 

ආදිරහ ඈරිරහ ිණහිල්රහ. ිළ ඳහය  ඵළසගොත්, ඵස ල ඹද්දි 

දළේගොත්, යජගආ ගවඹහ වුද කිඹරහ ගවොඹහ න්න  

පුළුන්භ තිගඵනහ. ආින ඒ? ජීත් ගන්ගන් භහරුගන්.  

ඵරන්න, ද විගලවගඹන්භ ය 30ේ ගවඹ පුයහ ආති 

ඳවශ ගශ්රනව සගආ ගවඹන්ගේ හර්ෂි ළටුප් ර්ධඹ රුිළඹල් 

185ින. ගොගවොභද, ජීත් න්ගන්? ඳහන් ගඩිඹ කීඹද? ී නි 

කිගරෝ ල කීඹද? රු ආභතිුරභනි, ද ඔඵුරභහ  ඳ  විහද ය 

න්න පුළුන්. ිළ කිඹන්ගන් නළවළ, ිළ ලේත් ජහති ඳේඹ 

ගම් සිඹලුභ ප්රණලසන වින්න පුළුන් ඳේඹේ කිඹරහ. වළඵළින 

ආභතිුරභනි, ගප් හරඹ ුරශ ිළ ගම් රංහ දිුතු ගශව 

අසිඹහ ඵඩ හද්දී; චීනඹ ඵඩ හද්දී; ඈන්දිඹහ ඵඩ හද්දී. ගප් 

නහඹරු වම්ඵ ගශව නළවළ.  

ගජ්.අර්. ජඹර්ධන භවත්තඹහගේ ගදය ඈදිරිඳ තිුදු පුටු 

ලගවභභින, පුටුග  භකුගණෝ විතයින ගනස ගරහ තිුදගණ්.  

ලුරභහ ගද්ලඳහරනඹ ඳ න් න්න ගො  තිුදු පුටුභින න් 

න ගො ත් තිුදගණ්. ගඳත් ලගවභින. ිළ ගද්ලඳහරනඹ ඳ න් 

න්න ගො  තිුදු ගදයභින, දළනුත්.   

වළඵළින  ඵරන්න, දළන් අණ්ඩුග  ආභතිරු, වම්ඵ යන 

ිළරි ගෝටි ණන්ලින්  business  යනහ. ල කහඳහයඹ  

රුිළඹල් ණිලිඹන 1,500ින. සප්රී්ුර  ගන්නහ. භවය ඹ  

රංහග  තිගඵන සිඹලුභ ඵහර් ිනතිින. ගනේ ිළරි  ගනේ 

සිඹලුභ කහඳහය ිනතිින. ඒ හගේභ අණ්ඩු ඳහර්ලසගආ ප්රණහගද්ය ඹ 

බහර බහඳතිරු තභින  නිහර්ඹගඹන්භ ඒ ඳළත්ගත් ල් 

ඩන්ගන්; ඳස ඳන්ගන්.   අණ්ඩු  ම්ඵන්ධ ල ඳවුරේ 

ගඳෝණඹ ගනහ, ඒ ඳවුර ගඩොරර් ණිලිඹන 5  අන්න 

ප්රණභහණගආ ත්භ  ගඳොගවොත් ගරහ; අසිඹහග  ඈන්න 

ගඳෝත්භ ඳවුර ඵ  ඳත් ගරහ.  

විගලවගඹන්භ යජගආ ගවගඹෝ රේ දවඹ  ළඩි 

ප්රණභහණඹේ ඈන්නහ. ගම් ිළරි  රුිළඹල් 75,000 ඳඩිඹේ 

රඵන්න සුදුසුම්  නළද්ද? වුරුදු 38ේ ගවඹ ය විශ්රනහභ ිණඹ 

යජගආ ගවඹකු රඵන විශ්රනහභ ළටුඳ රුිළඹල් 17,000ින.  

ගොගවොභද, ජීත් න්ගන්?  දරු න් ඈසගෝගල් ඹන්න ඕනෆ,  

දරුන්  කිරි ගදන්න ඕනෆ, දරුන්  ගඳොත් ඵෆේ යන් ගදන්න 

 ඕනෆ, ඵස ලගේ ඹන්න ඕනෆ. ඵස හසුර කීඹේද කිඹරහ ඵරන්න 

ආභතිුරභනි. ඳ  විහද යන්න පුළුන්. ගඳෝ ඩේ හිතරහ 

ඵරන්න, ගම් දුප්ඳත් ජනතහ ගොගවොභද ජීත් න්ගන් කිඹරහ. 

ගභොද, ගද්ලඳහරන ලගඹන් ඳ  යන්න තිගඹන්ගන් ලින. 

ිළ ත වුරුදු තිවේ ජීත් ගින; නළත්නම් වුරුදු 35ේ ජීත් 

ගින. ඉ  ඳසගව භළගයනහ. ිළ කීඹේ වම්ඵ ශත්, ද   

කුකුශහ හගන් ෆත්, කීඹේද ඳ  වම්ඵ යන්න පුළුන්? 

කීඹේද ඳ  විඹදම් යන්න පුළුන්?  විගලවගඹන්භ බ්රැී රගආ 

ලරහ ද සිල්හ හගේ නහඹගඹේ ඈදිරි නහතගආදී ගම් යග්ම 

ඳත් වුගණොත් - ගප්රණවභදහ භවත්තඹහ  ඳසගව  ලගවභ නහඹගඹේ 

ඳත් වුගණ් නළවළ- ගම් ය   ගවො රේ ඹින. විගලවගඹන්භ 

චන්ද්රිිහ කුභහයුරං භළතිනිඹගන් ඳසගව  ගවොයභ විලහර 

අහයගඹන් සිදු වුණහ.  
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ඳහර්ලිගම්න්ුර 

රු භන්ත්රීයයගඹේ 
(ஶண்தைஷகு உரப்பஷனர் எருலர்) 

(An Hon. Member) 
යනිල් වික්රතභසිංව භවත්තඹහගේ හරගආ? 

 
රු සුජී ගවනසිංව භවතහ 
(ஶண்தைஷகு சுஜஸல தெனெஷங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

යනිල් වික්රතභසිංව භවත්තඹහ නහඹඹහ ලගඹන් ඳත් වුගණ් 

නළවළ ගන්. ිණ 1.5  තිුදු අර්ථිඹ ලුරභහගේ අණ්ඩු 

තිුදු හරගආ 6.8  ගනහහ. ඒින ිළ යසහ දුන්ගන් නළත්ගත්. 

ගප් තින් ගදන්ගන් නළවළ ගන් ආභතිුරභනි. වුද දුේ විඳින්ගන්? 

ඳ  යසහ ඕනෆ තයම් ගදන්න පුළුන්. ඒ හරගආ ිණ 1.5 

අර්ථිඹේ ඔඵුරභන්රහ  ඳ  දුන්ගන්. ගම් රංහග  දහත් 

හර්තහ ගන්ගන් නළවළ,  ිණ  1.5 අර්ථිඹේ. ශ්රීග රංහ 

නිදවස ඳේඹ  ිළන් සිද්ධ ගන්න, ඒ  ඳ  2001 දී බහය 

දුන්නහ. ගභොේද ිළ ගශව? මුළු රංහග භ ඳටි තද ශහ. යනිල් 

වික්රතභසිංව භවත්තඹහ වම්ඵ ගශව නළවළ. ජිත් ගප්රණවභදහ 

භවත්තඹහ වම්ඵ ගශව නළවළ. ඒ ්මටිඹ තභ හර්ඹ බහයඹ ඈටු 

ශහ. ිණ  1.5 තිුදු අර්ථිඹ ිළ  6.8  ගනහහ. ලේත් 

ජහති ඳේඹ ශ හර්ඹ බහයඹ ඒින. යනිල් වික්රතභසිංව 

භළතිුරභහ ගොල්ලුිළටිගආ යහඹ වදරහ ඒගන් හනේ ත්ගත් 

නළවළ. තභන්ගේ නභ  භහම් ආරිගආ නළවළ. ජනහධිඳති 

ඊඳගද්ලඹහගේ පුතහ  නළත්නම් ජනහධිඳති ඊඳගද්ල  

building  බහය දුන්ගන් නළවළ. ගලීනහ අඹතනඹ,  මිලිඹන 

1,300ේ ටිනහ ේය 29 ඈඩභ බහය දුන්ගන් නළවළ, යනිල් 

වික්රතභසිංව භවත්තඹහගේ ේහගේ පුතහ . ිළ ලගවභ ගශව 

නළවළ රු ආභතිුරභනි. ිළ කිඹන්ගන් ගම්ින.  ලේත් ජහති 

ඳේගආත් ගවොගයේ ගදන්ගනේ ඈන්න පුළුන්. ිළ නළවළින 

කිඹන්ගන් නළවළ. ිළ ගදවිරුන්ගන් වළදුු ඳේඹේ ගනොගින. 

වළඵළින ගප් නහඹරු වම්ඵ යරහ නළවළ. න්න ඒින 

කිඹන්ගන්.  

විගලවගඹන්භ ගම් යහජක ගවගඹෝ ළන කිඹන වි   ඔඵුරභහ 

ඳහර්ලිගම්න්ුර ඊදහවයණඹ  න්නගෝ. ඳහර්ලිගම්න්ුරග  ඳවශ 

ගශ්රනව සගආ ගවඹකුගේ භ ළටුඳ රුිළඹල් 20,000ින. ණඹ 

ඵරින් මිරිකිරහ. ගොගවොභද ඒ ණඹ ගන්ගන් කිඹරහ ඔඵුරභහ 

හිතන්න. හභහනකගඹන් ුරන් ගදගනේ ඈන්න ඳවුර  රු 

ආභතිුරභනි, ඩුභ ණගන් රුිළඹල් 45,000ේ ඕනෆ ජීත් න්න. 

ඔඵුරභහත් දන්නහ.  රුිළඹල්  20,000ේ භභ ලිතඹ  ත්තහභ දස 

ගදින රුිළඹල් 20,000 තිගඹන්ගන්. හවනඹ   රුිළඹල් 7,000 

ඩීල් ළහුහභ, ඉ  ඳසගව ලවහ  ගභවහ  විඹදම් ශහභ රුිළඹල් 

20,000 ඈයින. ලතගො  ගොගවොභද ගම් ගප් හිං ජනතහ 

ජීත් න්ගන් ආභතිුරභනි? 

ජීත් ගන්න ක්රතභඹේ නළවළ.  ජීත් ගන්න වළකිඹහේ 

නළවළ. රු ආභතිුරභනි, ඔඵුරභහ ත් ගම්හ වගන ඈන්න 

භහරුින කිඹහ භභ හිතනහ. ඔඵුරභහ ගවො හිතේ, ඳපුේ තිගඵන 

ආභතියගඹේ ඵ භභ දන්නහ.  ගම් ඈතහභ ගලෝජන 

සථහේඹ කිඹහ ඔඵුරභහ දන්නහ. ඔඵුරභහ ගම්හ  ලඟ  

ගන්ගන් නළවළ. ගම් ඳවුරත් ලේ, ගම් ඳහරනඹත් ලේ 

ඔඵුරභහ ඈතහභ ණසල්ගරන් ඈන්න ඵත් ිළ දන්නහ.ඒ නිහ 

භභ කිඹන්ගන් ඔඵුරභහ ත් වගන ඈන්න භහරු සථහග - 

 
නිගඹෝජක ථහනහඹුරභහ 
(பஷெஷச் ெபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

රු භන්ත්රීයුරභනි, ඔඵුරභහ  ත විනහඩිඹේ තිගඵනහ. 

රු සුජී ගවනසිංව භවතහ 
(ஶண்தைஷகு சுஜஸல தெனெஷங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

යජගආ ගවඹන්ගේ මලි ළටුඳ  ළඩි ගරහ නළවළ, 

ආභතිුරභනි.  ගම් හිං, දුප්ඳත් ජනතහගේ ළටුඳ ඩු ණගන් 

රුිළඹල් 65,000ේ, 70,000ේ යන්න පුළුන්. ගභොද, 

ඔඵුරභන්රහ   ඒ වළකිඹහ තිගඵනහ. ගප් ය  දිුතු යන්න 

පුළුන් තයගම් විලහර මුදරේ  ගම් යග්ම කහඳහරිඹන් ගත්  

ලගවව ගභගවව ළගනහ.  ඒ ඹ  සිඹඹ  5ේ වම්ඵ ය න්න 

ගදන්න; සිඹඹ  10ේ වම්ඵ ය න්න  ගදන්න. සිඹඹ  සිඹඹේ 

වම්ඵ යරහ වළඵළින සිඹඹ  7.2  ගඩොරර් ගඳොලිඹ රුිළඹල්ලින් 

ඵළලුගොත්  සිඹඹ  28ින.   ඒ  ඔේගොභ ලන්ගන් ගප් හිං 

යජගආ ගවඹන්  ිළ  ින.  යජගආ ගවඹහ තශහ ගඳශහ, ඳහර 

ඳේඹ විතයේ ගම්ගන් වින්දනඹේ රඵන්න ලඳහ.  ලගවභ 

වුගණොත් ගම් ය  ඊන්ඩහ ඵ , සිම්ඵහේග  ඵ ,  ඉජිප්ුර 

ඵ ,  ලිණිඹහ ඵ   ඳත් ගනහ. තමුන්ගේ ගනෝනහරු, ඒ 

ය ල්ර ගර්සර  ලසගඹෝ දළම්භහ. තමුන්ගේ පුත්ුර 

Lamborghini හර්ලින් ගර්ස ිණඹහ. ගම් යග්ම ලළනි හර්ඹ 

බහයඹේ  සිදු ගනහ. [ඵහධහ කිරීභේ] නළවළ කිඹන්න ලඳහ. ඒ 

ගනහඹ කිඹරහ ිළ දන්නහ. දභන ඩීල්  ඔේගොභ දභන්ගන් 

ල ිළරිේ.  ඕ නත්රහ  සිඹඹ  5ේ වම්ඵ ය න්න; 

සිඹඹ  10ේ වම්ඵ ය න්න. ඈුරරු සිඹඹ  20 යජගආ 

ගවඹන්  ගදන්න.   ද ලඹහර් රංහ, මිහින් ලඹහර්, CTB අදී 

යජගආ අඹතනලින් ඳභණේ දණඹ නිහ වුරුද්ද   සිදු න 

ඳහඩු රුිළඹල් ණිලිඹන 125ේඹ කිඹහ භවහචහර්ඹ ඈන්ද්රතයත්න 

භළතිුරභහ කිඹනහ. ලගවභ නම් ඒ ගරොේගෝ වන ළහිලිලින් 

ඔඹ රුිළඹල් ණිලිඹන 125 ඈුරරු යරහ ගම් හිං ජනතහ  ඳඩි 

ගන්න. ලගවභ ගශොත් ගම් යග්ම  යජගආ ගවඹන්  ඩුභ 

ණගන් රුිළඹල් 75,000, 80,000  ඳඩිඹේ ගන්න පුළුන්. 

ය  ලගවභ පුළුන්. විගලවගඹන්භ චීනඹ, ඈන්දිඹහ, අසිඹහ 

ලගවභ යනහ. ගම් අසිඹහග  ලත ර්ඹ.  

 

රු නිගඹෝජක ථහනහඹුරභනි, රංහග   ද අර්ථි 

ර්ධන ග ඹ ගභොේද කිඹහ ඵරන්න. ුතද්ධඹ න් වුණහිනන් 

ඳසු  රංහග  මුළු භූමිඹභ ගප්ින. ගෝ දළන් හන්?  ගප් 

ඳනඹනඹ සිඹඹ  8ේ ඵළවළරහ. ගප් ිෂිර්භඹ සිඹඹ  10ේ 

ඵළවළරහ. හ ද ගම්හ කිඹන්ගන්? ගම් ඳහරගඹෝ ගප් ය  විනහල 

යනහ. ගම් ඹ ය   අදයඹ යන ිළරිේ  ගනොගින.  

ඳශමුත් භගේ ය ; ගදනුත් භගේ ය ;  ුරන්නුත් භගේ ය  

කි හ. ඒ ගභොේද කි ග ? ගම් ගප්; ගතොගප් ගනොගින 

කිඹන ලින ඒ කි ග .  ගම්  යග්ම ලවුන්ගේ ගනොගින, ගම් 

ගප්ඹ කිඹන ලින කි ග .  ඳ  ඒ ගත්රුම් න්න  ල් ිණඹහ. 

ගභොේද ත කි ග ?   

 
නිගඹෝජක ථහනහඹුරභහ 
(பஷெஷச் ெபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

රු භන්ත්රීයුරභනි, ථහ න් යන්න. 

  
රු සුජී ගවනසිංව භවතහ 
(ஶண்தைஷகு சுஜஸல தெனெஷங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

ගම්ගන් ණිම් ඟරේ භභ ලගකු ත් ගදන්ගන් නළවළ 

කි හ. ඒ ථහ  වරි. ඒ කි ග  ගභොේද? ගම්ගන් ණිම් 

ඟරේත් ිළ ලගකු ත් ගදන්ගන් නළවළ; ගම් ඳ  ඳභණින 

කිඹන ලින ඒ කි ග . ගඵොගවොභ සුරතිින. රු නිගඹෝජක 

ථහනහඹුරභනි.  
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රු ඩේලි .ඩී.ගජ්. ගගනවියත්න භවතහ (යහජක ඳරිඳහරන 
වහ සගද්ල  ුතුර භහතකුරභහ)  
(ஶண்தைஷகு டபஷள்த்.டி.தஜ. தெதனலஷத்ன - தபஶது நஷருலஶக, 

உள்நஶட்டலுலல்கள் அமச்ெர்) 

(The Hon. W.D.J. Senewiratne - Minister of Public 

Administration and Home Affairs)  

රු නිගඹෝජක ථහනහඹුරභනි, රු ගජෝන් භයුරං 

භන්ත්රීයුරභහ ද  ඈදිරිඳත් ශ ගම්  ගඹෝජනහ ප්රණධහන ලගඹන්භ 

රුු 9ේ භත යහ ඳතිනහ. ඒ රුු නඹභ  ඊල්රංකනඹ 

ශ අණ්ඩුේ තභින  ලේත් ජහති ඳේඹ  තිුදගණ්. ඵරඹ  

ඳත් වුු වළභ ගරහග භ ගම් රුු ඊල්රංකනඹ  ශහ මිේ   

කිසිභ ද ගම්  හයණහ ලේත් ඈස  යන්න ගවෝ අයේහ  

යන්න  ුතුර ශ ඳේඹේ ගනොගින ලේත් ජහති ඳේඹ.  

ද ලේත් ජහති ඳේඹ ගම් රුු 9 මුල් ය ගන  ගම් 

ගඹෝජනහ ද  ඳහර්ලිගම්න්ුර  ගනළල්රහ හච්ඡහේ අයම්බ  

යන්න දවස ගශව ගභොන හයණඹේ නිහද කිඹන ල ිළ 

ගවොඳින් දන්නහ. දළන  ළරසුම් ය තිගඵන ඳශහත් බහ 

භළතියණගආ  තළඳළල් ඡන්ද  ඳහවිච්ික  කිරීභ රඵන  9 ළනි දහ   

ඳත්න්න  නිඹමිත තිගඵනහ. යජගආ ගවඹන් තළඳළල් 

ඡන්ද ඳහවිච්ික යනගො  ඒ ගොල්රන්ගේ ධහනඹ  ගභඹ 

ගඹොමු යරහ ගම් අණ්ඩු  ඳවය වන්න  ඕනෆ නිහ තභින  ගම් 

ගඹෝජනහ  ඈදිරිඳත් ගශව කිඹන ල ිළ ගවොඳින් ඳළවළදිලිභ 

දන්නහ. ලගවභ  නළත්නම් ලේත් ජහති ඳේඹ කිඹන්ගන් 

කිසිභ ද ළඩ යන ජනතහ ළන ං ළේකුභේ, ං 

වුභනහේ තිුදු ඳේඹේ ගනොගින. ඒ ඳේගආ න්තඹ ළන 

ඵළලුහභ, ඒ ඹගේ  ක්රිටඹහ ිළිතගත දිවහ ඵළලුහභ ඳ   ඳළවළදිලිින, 

ලේත් ජහති ඳේඹ කිසිභ ද ළඩ යන ජනතහ  ගවඹ 

යන්න ං  ුතුර ශ ඳේඹේ ගනොගින කිඹන ල. ඒ 

රුණ නහථ යන්න භභ ඈසගල්රහභ  ල හධඹේ 

ඈදිරිඳත් යන්න ළභළතිින. භභ හිතන වළටිඹ  ලඹ  ගම් බහග  

කිහිඳ තහේභ කිඹවුණහ. ඒ, 44/90 දයන චක්රතගල්ඹ. 1990 ං 

44 දයන චක්රතගල්ඹ නිකුත් යරහ ලදහ යජගආ  ගවඹන්   

විශ්රනහභ ඹන්න දිරි ළන්වුහ.  භහ කිහිඳඹ ග තනඹ දීරහ ඒ  

ඕනෆභ ගගනකු  විශ්රනහභ ඹන්නඹ  කිඹහ කි හ.  ඒ ුරිතන් භවය 

යජගආ ගවඹන් ඒ ඹගේ අර්ථි ීඑඩනඹ ඊඩ  භහ කිහිඳඹ 

ළටුඳ ල  ය රළගඵන නිහ  යහජක ගවඹ ත්වළය දභහ ිණඹහ. ලදහ 

තභින ලේත් ජහති ඳේගආ ගච්තනහ -යජගආ ගවඹ ප්ඳහදු 

කිරීගම් ළඩ ිළිතගශ-   ලිත දළේවුගආ. ලදහ ඒ 44/90  දයන චක්රත 

 ගල්ඹ ඹ ගත් යජගආ ගවඹන් දවස ණනේ ලිතඹ  දභහ  ඉ  

ඳසු 2001 දී ගම් ඹ ඵරඹ  ඳත් වුණහ.   

2002 ර්ගආ ඔේගතෝඵර් 1 ළනි දහ ශභනහයණ ගවහ 

චක්රතගල් ං 16 කිඹන චක්රතගල්ඹ නිකුත් ශහ. ඒ 

ශභනහයණ ගවහ චක්රතගල් ං 16 කිඹන චක්රතගල්ඹ නිකුත් 

ගශව ලේත් ජහති ඳේ අණ්ඩු හරගආ හි පු බහණ්ඩහහය 

ගල්ම් චරිත යත්ත්ගත් භවතහින. 2002 ඔේගතෝඵර් 1ළනි දහ 

නිකුත් ශ ඒ චක්රතගල්ගඹන් කිඹනහ, යහජක ගවඹ, ඳශහත් 

ඳහරන අඹතන ආුරළු ඳශහත් යහජක ගවඹ, යහජක ංසථහ, 

කසථහිළත භණ්ඩර වහ යජඹ ුර භහම්ර  අදී ලගඹන් 

අඹතන වන් ය ඒ කිසිභ අඹතනඹ  යජගආ ගවගඹේ 

ඵහ ළනීභ ම්පූර්ණගඹන් තවනම් කිඹරහ. ලගවභ වන් 

යරහ චක්රතගල්ඹේ නිකුත් ශහ. ගම්ගන් වුගණ් ගභොේද? 

ුරහන ගවගඹේත් ඵහ න්න ඒ අඹතනර  ඵළරි 

වුණහ. ඒ හගේභ කිසිභ අහයඹකින් ඳවශ භ්ම භ 

ගවගඹේත් ඵහ න්න ඒ යජගආ අඹතනර  ඵළරි වුණහ. 

ඒ 2002 ඔ සගතෝඵර් භහගආ නිකුත් යපු චක්රතගල්ඹ නිහින. ඒ 

විධිඹ  තභින ලදහ ඒ චක්රතගල් නිකුත් යරහ යජගආ ගවඹ 

ප්ඳහදු ගශව. නමුත් ද ඒ ඹ ගභොද කිඹන්ගන්? 

"ගද්ලඳහරනඥපඹන්ගේ ඕනෆ ලඳහම් ිළරිභහ ළනීභ  යහජක 

ගවඹ ප්රණහයණඹ කිරීභ ශේහ ඔවුන්ව  ඹවඳත් ජීන 

තත්ත්ඹේ රඵහ දීගම් ඩිතහරභ දළමිඹ ුතුරඹ." ඔන්න  ගජෝන් 

භයුරං භන්ත්රීයුරභහ කිඹන ගද්. ගද්ලඳහරන ඳදනභේ ඊඩ ද 

යජගආ ගවඹන් ඵහ න්ගන් නළවළ. භභ ඒ ඳළවළදිලි,  

කීභේ ආුර කිඹන්න  ඕනෆ. ඳවශභ භ්ම ගම් ගවගඹේ වළය 

ඒ කිඹන්ගන් නීඳහයේ ම්රුන්, හර්ඹහර හර්ඹ 

වහඹඹන් වළය ගනේ කිසිභ ගගනේ විබහඹේ නළුර ද 

යජගආ ගවඹ  ඵහ න්ගන් නළවළ. ඒ භභ තමුන්නහන්ගව  

කිඹන්න  ඕනෆ. [ඵහධහ කිරීභේ] ඈන්න භභ කිඹන්න. විබහඹේ 

නළුර භෆතදී ඵහ ත්ත ලභ යජගආ ගව ණ්ඩහඹභ 

තභින ඊඳහධිධහරින්. ලදහ ිළ ඊඳහධිධහරින් ඵහ න්න ගො  

තමුන්නහන්ගවරහ ගචෝදනහ ශහ, ඹම් ඹම් ඹ ගද්ලඳහරන ඳදනභ 

මුල් යගන ඵහ න්න ඹනහඹ කිඹරහ. නමුත් භභ ලදහ 

ඳළවළදිලි තමුන්නහන්ගවරහ  කි හ, ගම් යග්ම ඊඳහධිධහරින් ඹම් 

කිසි ප්රණභහණඹේ ඈන්නහ නම් ඒ සිඹලු ගදනහ භ යේහල් 

ගදනහ කිඹරහ. තමුන්නහන්ගවරහ  භත ආති, ගම් හගේ 

විහදඹේ තිඹරහ තමුන්නහන්ගවරහ ගම් ප්රණලසනඹ ඳළන නළඟුහභ භභ 

ඒ ඵ කි හ. [ඵහධහ කිරීභේ] ගඳෝ ඩේ ඈන්න, ගඳෝ ඩේ ඈන්න. 

ද ිළ ඒ නහථ යරහ තිගඵනහ. ගම් යග්ම 55,000  

අන්න ඊඳහධිධහරින් ංකහේ ඈන්නහ. ලිනන් 51,000ේ 

දළන  ඵහ ගන තිගඵනහ. ගම් යග්ම ඈතිවහගආ දහත් 

ලළනි ංකහේ යජගආ ගවඹ  ලය ඵහ ත්ගත් නළවළ. 

ගභය තභින 51,000ේ ඊඳහධිධහරින් ඵහ ත්ගත්. ඊඳහධිධහරි 

කසථහ ඹ ගත් ඳ  ඊඳහධිධහරින් ඵහ න්න පුළුන් වුරුදු 

35 දේහ ඳභණින. නමුත් වුරුදු 35 ඈේභපු වුරුදු 35 ත්, 

45 ත් තය ුරන්දහව ඳභණ ප්රණභහණඹේ ඈන්නහ. ඒ සිඹලු 

ගදනහභත් ඵහ න්න ඉගආ, ගඳගර්දහ ළණින්ම නුභළතිඹේ ඳ  

රළුදණහ. ඒ ඹත් ඵහ න්නහ. ඒ නු ගම් යග්ම රැකිඹහන් 

වහ සුදුසුම් රඵහපු සිඹලුභ ඊඳහධිධහරින් ඵහ න්නහ.  

ඊඳහධිධහරින් ගභගවභ ඵහ ත්තහ  ඒ ඹ  හඩි ගන්න 

පුටුේ නළවළ, ඒ ඹ  ඈන්න තළනේ නළවළ, ඒ ඹ  ගදන්ගන් 

රුිළඹල් 10,000ින කිඹරහ ගම් රු බහග  භවය ඹ කිඹනහ 

භ  ආහුණහ. ගභොනහද ගම් ථහ?  කීභේ ආති විරුද්ධ 

ඳේඹේ යන ථහද ගම්? 51,000ේ ඵහ ගන වුරුද්දේ ිණඹ 

තළනදී ඒ ඹ සථිය කිරීගම් ප්රණතිඳත්තිඹේ ිළ ක්රිටඹහත්භ යනහ. 

ද ගම් ගන ගො  30,000ේ සථිය යරහ තිගඵනහ. ඒ 

30,000  රුිළඹල් 23,000 ණගන් ඳඩි ගනහ. 

තමුන්නහන්ගවරහ  කිඹන්න ඕනෆ, ත 20,000ින ඳ  සථිය 

යන්න තිගඵන්ගන් කිඹන ල. ඒ සිඹලු ගදනහ භත් දළන  

රුිළඹල් 10,000 ඵළිණන්  ගනහ. ගභොද ඒ ඹගේ වුරුද්ද 

පුහුු හරඹ තභ හන නළවළ. වුරුද්ද පුහුු හරඹ 

හන වුණහ  ඳසගව ඒ ඹ සථිය නුුතේත යරහ ඒ ඹ  

රුිළඹල් 23,000 ඳඩිඹේ ගනහ. ගම්හ ද 

තමුන්නහන්ගවරහ  දියන්ගන් නළවළ.  

ලේත් ජහති ඳේඹ  දහත් ඊඳහධිධහරින්ගේ ප්රණලසනඹ 

වින්න වුභනහ වුගණ් නළවළ. ඊඳහධිධහරින්ගේ ප්රණලසනඹ ඳළන 

නළඟුු ගරහග  ඊඳහධිධහරින් යේහ ඕනෆ කිඹරහ වඬහන 

ගො  තමුන්නහන්ගවරහ ඊඳහධිධහරින්  යේහල් දුන්ගන් 

ගොගවොභද? ලදහ යනිල් වික්රතභසිංව භවත්භඹහ භළති ගරහ 

ඈන්න හරගආ යලිඹව භන්දියඹ හදී තමුන්නහන්ගවරහ 

ඊඳහධිධහරින්  ඳුළු ෆස ළහුහ. ඒ හගේභ යත් මුුභ 

ආභතිුරභහ කි හ හගේ භහතය ක්රීනඩහ ිළ්ම නිගආ ඒ ඊඳහධිධහරින් 

ිණහිල්රහ  තමුන්  යේහල් ඕනෆඹ කිඹරහ හිං විධිඹ  ඒ 

ඹගේ දුේළනවිලි කිඹහඳහන්න ග දිහේ වරහ ඒ ඹ 

ඊඳහඹේ යන ගො  යූලන්ීඑ ගුණ්ඩු දහරහ ළහුහ. භවය 

ඹ අගයෝකලහරහ  ආුරළු යන්න සිදු වුණහ. 

ලළනි ඈතිවහඹේ තමුන්නහන්ගවරහ  තිගඵන්ගන්. ද 

ගභොනහද ඊඳහධිධහරින් ළන ථහ යන්ගන්? ිළ ඊඳහධිධහරින් 

ඳණසලේදව  යේහ ගදන ගො  කිඹනහ, ඒ ඹ  "පුටු 

නළවළ" කිඹරහ.  ඒ සිඹලු ගදනහ භ පුටු ගදනහ. ඒ හගේභ  ඒ 
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ඹ  ගම් ගදනහ. ඒ වළභ ගදඹේභ ගදනහ සථීය ශහභ. සථීය 

ශහ  ඳසගව තමුන්නහන්ගවරහ ිණහිල්රහ ඵරන්න ඒ ගොල්රන් 

ිණහිල්රහ හඩි ගරහ ළඩ යන වළටි. ඹම් ඹම් ප්රණලසන තිගඵනහ. 

නමුත් ඒහ සිඹල්රභ විනහ. [ඵහධහ කිරීම්] රුණහය, 

ගඳෝ ඩේ ආහුම්න් ගදන්නගෝ. ඵහරහංලගආ ශභින හගේ ෆ 

වන්න ලඳහ. [ඵහධහ කිරීභේ] හඩි ගන්න, හඩි ගන්න. 

 
රු ජිත් භහන්නප්ගඳරුභ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு அஜஷத் ஶன்னப்தபரு) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
රු ආභතිුරභනි,- [ඵහධහ කිරීභේ] 

 
රු ඩේලි .ඩී.ගජ්. ගගනවියත්න භවතහ 
(ஶண்தைஷகு  டபஷள்த்.டி.தஜ. தெதனலஷத்ன) 

(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 

රු භන්ත්රීයුරභනි, තමුන්නහන්ගව ගම් ඉගආ ගඳගර්දහ ගන් 

අග . තමුන්නහන්ගව  ත ඈගන න්න තිගඵනහ. ත 

ගඳෝ ඩේ ඈගන න්න. 

ඉශඟ හයණඹ. 2001 දී තමුන්නහන්ගවරහ ඵරඹ  අහ  

ඳසගව, යහජක ංලගආ නිරධහරින් වහ දහඹ විශ්රනහභ ළටුප් ක්රතභඹ 

වඳුන්හ දීරහ හිං යජගආ ගවඹහගේ විශ්රනහභ ළටුඳ ගොල්ර 

න්න වළදුහ. ද ගඵොගවොභ ෆ වනහ, "විශ්රනහභ ළටුඳ භදි, ඒ 

ඹ  ජීත් ගන්න ඒ විශ්රනහභ ළටුඳ භදි, ඒ ඹගේ ජීන විඹදභ 

නු විශ්රනහභ ළටුඳ ෆගවන්ගන් නළවළ" කිඹරහ ගනොගඹේ ඒහ 

කිඹමින්. ගම්හ  ිළ ගනොගඹේ ප්රණතිර්භ ගඹොදනහ. ිළ යජගආ 

ගවගආ වළභ ගනකු භ, වළභ ඹ ළඹකින්භ විගලව ජීනහධහය 

මුදරේ රඵහ ගදනහ. ඒ හගේභ විශ්රනහමිඹන් ත්  රඵහ ගදනහ. 

ගභය ිළ යජගආ ගවඹන්  ඒ මුදර ගදන ගො  

විශ්රනහමිඹන් ත් දුන්නහ, රුිළඹල් 500ේ. ිළ ඒ කිඹන්න  ඕනෆ. 

[ඵහධහ කිරීභේ] ගඳෝ ඩේ හඩි ගන්න. තමුන්නහන්ගව  භහ ඵහධහ 

ගශව නළවළ ගන්? ලදහ තමුන්නහන්ගවරහ විශ්රනහමිඹන්  

ගොගවොභද ළරකුග ? ඒ ඹගේ විශ්රනහභ ළටුඳ ගොල්ර ෆහ. 

ගොල්ර හරහ කි හ, contributory pension ල  දහඹ 

ගන්න කිඹරහ. ඒ කිඹන සගන්, තමුන් විසින් දහඹ ගරහ විශ්රනහභ 

ළටුඳේ ගොඩ නඟරහ, විශ්රනහභ ිණඹහභ ඒ විශ්රනහභ ළටුඳ න්න කිඹන 

ප්රණතිඳත්තිඹ  තමුන්නහන්ගවරහ ිණඹහ. දළන් ථහ යනහ ගම් ගදන 

විශ්රනහභ ළටුඳ ළන. 

 
රු අර්.ලම්. යංජිත් භද්දුභ ඵණ්ඩහය භවතහ 
(ஶண்தைஷகு ஆர்.ம். ஞ்ஜஷத்  த்து பண்டஶ) 

(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
ද ගොවි විශ්රනහභ ළටුඳ ගදන්ගන්ත් නළවළ. 

 
රු ඩේලි .ඩී.ගජ්. ගගනවියත්න භවතහ 
(ஶண்தைஷகு  டபஷள்த்.டி.தஜ. தெதனலஷத்ன) 

(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 

 ඒහ ගදනහ. ලත ඳවේ ඩු නළවළ.  ද නිඹමිත විශ්රනහභ ළටුඳ 

ිළ ගදනහ.  [ඵහධහ කිරීභේ]  

ඉශඟ  භභ තමුන්නහන්ගවරහ  කිඹන්න ඕනෆ,- [ඵහධහ 

කිරීභේ] ඈන්න භභ කිඹන්නම්. ලදහ තමුන්නහන්ගවරහ දහපු තවංික 

සිඹල්රභ ිළ ගවෝසි ශහ. ගවෝසි යරහ, න ඵහ ළනීම් 

වහ විධිවිධහන ආුරශත් යමින් ශභනහයණ ගවහ චක්රතගල් 

ං 28 ව 28(1) ිළිතගිතන් 2006 ගප්රණවල් 10 වහ 2006 භළින 26 

දින නිකුත් ය තිගඵනහ. 2007 ජනහරි 04න දිනළති ං 

1/2007 දයන විශ්රනහභ ළටුප් චක්රතගල්ගඹන් නළත විශ්රනහභ ළටුප් 

හිමිම් රඵහ දී තිගඵනහ. 2007 දී ිළ ඒ නළත ආති ය 

දුන්නහ. යජගආ ගවඹ  ඵහ ත්තහභ,- [ඵහධහ කිරීභේ] 

ආහුම්න් ගදන්න. තමුන්නහන්ගවරහ ථහ ය ය ඈන්නහගන්. 

රු ගජෝන් භයුරං භන්ත්රීයුරභනි, තමුන්නහන්ගව ගඹෝජනහ 

ඈදිරිඳත් යරහ ථහ ය ය ඈන්නහ.  

යජගආ ගවඹ  ඵහ ත්තහභ ඊස වීගම් ක්රතභඹේ ලදහ 

තිුදගණ් නළවළ. ගඵොගවොභ න්ධ ළඩ ිළිතගශේ තිුදගණ්. යජගආ 

ගවගආ ආතළම් තනුරරු වහ ඊසවීම් ක්රතභඹේ තිුදගණ් නළවළ. 

ලභ ක්රතභඹ ගනස යමින් 2006 ජනහරි ඳශමු ළනි දහ  6/2006 

චක්රතගල්ඹ ිළ නිකුත් ශහ.  ඒ නිහ යහජක ගවගආ තිුදු 

උනතහ විලහර ප්රණභහණඹේ නළති වුණහ.  

 
රු ගජෝන් භයුරං භවතහ 
(ஶண்தைஷகு தஜஶன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
ගෝ, ම්රු ප්රණඥපප්තිඹ? 

 
රු ඩේලි .ඩී.ගජ්. ගගනවියත්න භවතහ 
(ஶண்தைஷகு  டபஷள்த்.டி.தஜ. தெதனலஷத்ன) 

(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 

ප්රණඥපප්තිඹ ළන ථහ ගශව නළවළ. ලදහ 6/2006 චක්රතගල්ගඹන් 

ගභොද වුගණ්? ඊසවීම් ගනොරළුදු නිරධහරින්  ඊසවීම් 

රළුදණහ. ඒ හගේභ නිසස තනුරගර් ඈරහ විගලව ගශ්රනව සඹ 

දේහ ඊස ගන්න  ඒ ඹ  පුළුන්භ රළුදණහ. ඒ හගේභ 

යහජක ගවගආ තිුදු තර ණනහේ ඩු යන්න ඳ  

පුළුන්භ රළුදණහ.    

ඹ ළ ඹ ගල්නඹ ඈදිරිඳත් යමින් යහජක නිරධහරින් රඵන 

දීභනහ ංගලෝධනඹ කිරීභ  රු මුදල් ආභතිුරභහ ලගඹන් 

තිරු ජනහධිඳතිුරභහ ශ ගඹෝජනහ නු ගඳොලිස ගවඹ 

ගගයහිත් විගලව ධහනඹේ ගඹොමු ය තිගඵනහ. 

තමුන්නහන්ගවරහ කි හ ගඳොලිස ගවඹ  සට්ර ිනේ යන්න ඵළරි 

නිහ ඳඩි ළඩි වීභේ රළගඵන්ගන් නළවළ කිඹරහ. නමුත් 

තමුන්නහන්ගවරහ දන්නහ භෆතදී  ඈතහ විලහර ඳඩි ළඩි වීභේ  

ගඳොලීසිඹ  රඵහ දුන්නු ඵ. ඹ ළඹ හර්තහගන් ප්රණහලඹ  ඳත් 

යරහ ගඳොලිස ගවඹ, වදක ගවඹ  හගේභ ගෞක ගවගආ 

විවිධ තනුරරු ව යහජක ගවගආ විවිධ තනුරරු වහ රඵහ දිඹ 

ුතුර දීභනහ ර්තභහනඹ  ළශගඳන අහයගඹන් ංගලෝධනඹ 

යන්න ඳ  පුළුන්භ රළුදණහ.  

ඉශඟ  න්දි ක්රතභඹ. තමුන්නහන්ගවරහ දන්නහ, ග්රාවහය 

යේණ ක්රතභඹ ළන. ග්රාවහය යේණ ක්රතභගඹන් ඹම් ඹම් වන 

රළුදණහ. ගම් ග්රාවහය යේණඹ ත් නින්න වළදුහ 

තමුන්නහන්ගවරහගේ හරගආ.  

නමුත් ිළ ග්රාවහය යේණ ක්රතභඹ නළත යේ සථහිළත 

යරහ, රුිළඹල් 350,000ේ දුන්නු විදඹ ලරකර්භඹ  දළන්  

රුිළඹල් 400,000ේ ගදනහ. ලදහ හභහනක ලරකර්භඹ  

රුිළඹල් 100,000ේ ඳභණේ රළුදු ග්රාවහය යේණ ක්රතභඹ 

ඹ ගත් ද ඒ ඹ  රුිළඹල් 150,000ේ රළගඵනහ.  ඒ හගේභ 

ගද්ඳශ මිරදී ළනීභ වහ වුරුදු 7 මලි ළටුඳ  භහන 

ණඹේ යජගආ ගවඹහ  ගදනහ.  ගම්හ යජගආ ගවඹන්  

භෆතදී රළුදු වන ඵ තමුන්නහන්ගවරහ  කිඹන්න  ඕනෆ.  

ගම් විධිගආ වන යහශිඹේ ඳසු ිණඹ හරඹ ුරශ ගම් යජඹ ඹ ගත් 

යජගආ ගවඹන්  රඵහ ගදන්න  ිළ  ුතුර යරහ තිගඵනහ.  

ඒ හගේභ භභ තමුන්නහන්ගවරහ  කිඹන්න  ඕනෆ 

හයණඹේ තිගඵනහ. ගම් රු බහග දී ඳඩි ළඩිවීම් ළන ථහ 

ශහ. භභ ඒ ළන ඳළවළදිලි යන්නම්. නිසස නිරධහරින් , 

හර්ඹහර හර්ඹ වහඹ ළනි නිසස නිරධහරින්  2006 

ජනහරි 01 න දින න වි  භහසි ළටුඳ තිුදගණ් රුිළඹල් 

7,900ින. [ඵහධහ කිරීභේ]  

ඈන්න කිඹන්න. ඒහ ත් ළඩි ගනහ. ඒ රුිළඹල් 7,900 

ඳඩිඹ රුිළඹල් 11,730 දේහ ළඩි වුණහ. 

921 922 

[රු ඩේලි .ඩී.ගජ්. ගගනවියත්න  භවතහ] 
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රු අර්.ලම්. යංජිත් භද්දුභ ඵණ්ඩහය භවතහ 
(ஶண்தைஷகு ஆர்.ம். ஞ்ஜஷத்  த்து பண்டஶ) 

(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
දීභනහ විතයින, ඳඩිඹ ළඩි යරහ නළවළ. 

 
රු ඩේලි .ඩී.ගජ්. ගගනවියත්න භවතහ 
(ஶண்தைஷகு  டபஷள்த்.டி.தஜ. தெதனலஷத்ன) 

(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 

නළවළ, නළවළ, ඈන්න. ිනගඹෝ, ඵහරහංලගආ දළනුභ ගන් 

තිගඵන්ගන්. භභ ගභොේද ඒ  යන්ගන්? භ  යන්න ගදඹේ 

නළවළ ඒ . ගම් මලි ඳඩිඹ. 2006 දී ළඩි ගශව මලි ඳඩිඹ. 

ගත්රුණහද? 

 
රු අර්.ලම්. යංජිත් භද්දුභ ඵණ්ඩහය භවතහ 
(ஶண்தைஷகு ஆர்.ம். ஞ்ஜஷத்  த்து பண்டஶ) 

(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
2006න් ඳසු ළඩි යරහ නළවළ. 

 
රු ඩේලි .ඩී.ගජ්. ගගනවියත්න භවතහ 
(ஶண்தைஷகு  டபஷள்த்.டி.தஜ. தெதனலஷத்ன) 

(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 

 රුිළඹල් 7,900  තිුදු ඳඩිඹ රුිළඹල් 11,730 දේහ ළඩි 

ශහ. ඉශඟ , ඹ ත් නිරධහරින්. ඒ කිඹන්ගන් ලිිළරු වහ 

භහන්තය ගවහ. ඹ ත් නිරධහරින්ගේ භහසි ළටුඳ රුිළඹල් 

13,990 දේහ ළඩි ශහ, රුිළඹල් 9,040 සි . ඵරන්න, රුිළඹල් 

9,040 සි  රුිළඹල් 13,990 දේහ ළඩි ශහ.  

ඉශඟ , භහණ්ඩලි නිරධහරින්.  

 
රු අර්.ලම්. යංජිත් භද්දුභ ඵණ්ඩහය භවතහ 
(ஶண்தைஷகு ஆர்.ம். ஞ்ஜஷத்  த்து பண்டஶ) 

(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
2006න් ඳසු ළටුප් ළඩි ගරහ නළවළ.  

 
රු ඩේලි .ඩී.ගජ්. ගගනවියත්න භවතහ 
(ஶண்தைஷகு  டபஷள்த்.டி.தஜ. தெதனலஷத்ன) 

(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 

ආහුම් න් ගදන්න ගෝ. 

 
රු අර්.ලම්. යංජිත් භද්දුභ ඵණ්ඩහය භවතහ 
(ஶண்தைஷகு ஆர்.ம். ஞ்ஜஷத்  த்து பண்டஶ) 

(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
ඔඵුරභහ ඵහරහංලගආ ගනගභින ඈන්ගන්, ගභොන්ටිගෝරිගආ. 

 
රු ඩේලි .ඩී.ගජ්. ගගනවියත්න භවතහ 
(ஶண்தைஷகு  டபஷள்த்.டி.தஜ. தெதனலஷத்ன) 

(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 

තමුන්නහන්ගව දන්නහද භහණ්ඩලි නිරධහරින් කිඹන්ගන් 

වුද කිඹරහ. ඒ කිඹන්ගන් ශ්රීග රංහ ඳරිඳහරන ගවඹ ව භහන 

දීඳ කහප්ත ගවහන්. ඒ ඹගේ භහසි මලි ළටුඳ තිුදගණ් 

රුිළඹල් 13,125ින. ිළ ඒ රුිළඹල් 22,935 දේහ ළඩි ශහ. 

තමුන්නහන්ගවරහ කිඹන්ගන් ගම් ඳඩි ළඩිවීගභන් ඳසු විගලව 

දීභනහ දුන්නහ මිේ ඒහ ඳඩිඹ  ලුර ගශව නළවළ කිඹරහ. ිළ 

ිළිතන්නහ ඳ  ඹම් ඹම් භහරුම් තිුදණහ කිඹරහ. [ඵහධහ 

කිරීභේ] නළවළ, නළවළ, කිඹනම් ඈන්න. 2006 දී ිළ ඵරඹ  ඳත් 

න වි ,  ගම් යග්ම විලහර ුතද්ධඹේ තිුදණහ. ඒ ුතද්ධඹ වහ 

විලහර ිළරිළඹේ යජඹ  දයන්න  සිදු වුණහ. ඒ ිළරිළඹ දයමින් 

තභින ගම් ඳඩිඹ ග ග . නමුත් ඒ දීරහ නිම් හිටිගආ නළවළ. 

2006 දී දුන්නහ ළඩි න ජීන විඹදභ  රිරන විධිඹ  විගලව 

ජීන විඹදම් දීභනහේ. රුිළඹල් 1,000 විගලව ජීන විඹදම් 

දීභනහේ දුන්නහ. ඒ රුිළඹල් 1,000 දීභනහ 2013 දේහභ 

ක්රිටඹහත්භ වුණහ. ගම් න වි  ලඹ රුිළඹල් 6,600 දේහ ළඩි 

ගරහ තිගඵනහ. ෆභ යජගආ ගවගඹකු භ ඹ ළඹ 

හර්තහකින් රුිළඹල් 1,000 ඵළිණන්, ඹ ළඹ හර්තහ 6කින් 

රුිළඹල් 6,600ේ ළඩි ගරහ තිගඵනහ. ඒ හගේභ 

විශ්රනහමිඹන් ත් ඒ වළභ සථහදීභ ඹම් කිසි මුදරේ ළඩි 

ගරහ, ගම් න වි  රුිළඹල් 3,500 ළඩිවීභේ තිගඵනහ. ඈතින්, 

ගම් යජගආ ගවගඹෝ, විශ්රනහමිගඹෝ ිළ දහත් භත 

යරහ නළවළ. වළභ දහභ ගම් අණ්ඩු යජගආ ගවඹන්  රහ 

තිගඵනහ. ඒ හගේභ ිළ කිඹනහ, ගම් අණ්ඩු  යජගආ 

ගවඹන්ගේ ඳඩි ළඩි කිරීභ  ඈදිරිගආදී අර්ථි ලගඹන් ඹම් 

කිසි වළකිඹහේ ආති වුගණොත්, ඒ වළකිඹහ රළුදු වහභ ිළ 

 ුතුර යනහ කිඹරහ. ඒ හගේභ ෆභ ඹ ළඹකින්භ යජගආ 

ගවඹන්  ඹම් කිසි ඳඩි ළඩිවීභේ දීරහ තිගඵනහ. 

තමුන්නහන්ගවරහ දන්නහ 2011 දී මලි ළටුඳ  සිඹඹ  5ේ ළඩි 

ශහ. ඉශඟ , 2012 දී සිඹඹ  10ේ ළඩි ශහ. ඒ හගේභ 2013 දී 

නළත සිඹඹ  5ේ ළඩි ශහ. ඒ නු ගභහිදී මලි ඳඩිඹ නු 

සිඹඹ  20ේ ළඩි යරහ තිගඵනහ. ගම්හ  නළවළ කිඹන්න 

තමුන්නහන්ගවරහ  ඵළවළ. ලේත් ජහති ඳේඹ  වුභනහ 

ගරහ තිගඵන්ගන් ගභොේද? යජගආ ගවඹන් , ගම් ගම් 

ගද්ල් ශ ුතුරින කිඹන ඳ සවුඩඹ දීරහ රඵන සුභහනගආ 

ඳළළත්ගන තළඳළල් ඡන්ද ටි රඵහ න්නින වුභනහ ගරහ 

තිගඵන්ගන්. ඒ වරිඹන්ගන් නළවළ. ඒ වරිඹන්ගන් නළවළ. 

 
රු ගජ්. ශ්රීග යංහ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு தஜ. ஸ்ரீ மங்கஶ) 

(The Hon. J. Sri Ranga) 

Sir, I rise to a point of Order. 

 
නිගඹෝජක ථහනහඹුරභහ 
(பஷெஷச் ெபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

What is the point of Order, Hon. Member? 

 
රු ගජ්. ශ්රීග යංහ භවතහ 
(ஶண்தைஷகு தஜ. ஸ்ரீ மங்கஶ) 

(The Hon. J. Sri Ranga) 

ගම් ථහ ඹන තගර්දී භ  දුයථනගඹේ දළනුම් දුන්නහ, 

දළන් දඹුල්ගල් ගෝවිරේ ඩනහ- 

 
නිගඹෝජක ථහනහඹුරභහ 
(பஷெஷச் ெபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

That is not a point of Order. 

 
රු ඩේලි .ඩී.ගජ්. ගගනවියත්න භවතහ 
(ஶண்தைஷகு  டபஷள்த்.டி.தஜ. தெதனலஷத்ன) 

(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 

Sir, he is taking my time. There is no point of Order 

in that.     
 

නිගඹෝජක ථහනහඹුරභහ 
(பஷெஷச் ெபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

රු ආභතිුරභහ ථහ යන්න. 

 
රු ඩේලි .ඩී.ගජ්. ගගනවියත්න භවතහ 
(ஶண்தைஷகு  டபஷள்த்.டி.தஜ. தெதனலஷத்ன) 

(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 

භභ විගලවගඹන් තත් ගදඹේ කිඹන්න  ඕනෆ. ලනම්, රු 

නුය කුභහය දිහනහඹ භන්ත්රීයුරභහ ද ගභතළන ගරොකු ලේදඹේ 

නළඟුහ. භභ ලුරභහ  කි හ, රුණහය භභ ිළිතුරරු ගදන ගො  

බහ  ලන්න කිඹරහ. "හන ථහ යන ගො  භභ ලනහ" 

කිඹරහ ලුරභහ ගම් රු බහගන් ිළ  ගරහ ිණඹහ. හනහ  

ලුරභහ ආවිල්රහ නළවළ. යජගආ ගවිනන්ගේ ළටුප් ළඩි කිරීගම්දී 

923 924 



ඳහර්ලිගම්න්ුර 

සුළු ගවිනන්ගේ හර්ෂි ළටුප් ළඩිවීභ රුිළඹල් 120ින කි හ. 

නමුත් ඒ ළටුප් ළඩි වීභ හර්ෂි රුිළඹල් 1,440ින කිඹරහ භභ 

කිඹන්න ඕනෆ. ඉශඟ  යජගආ ගවිනන්ගේ ළටුප්ර විලහර 

ඳයතයඹේ තිගඵනහ කි හ. ගම් විභතහ අයම්බ වුගණ් 1:12 

නුඳහතගඹනුින. සුළු ගවිනන්  1 නම්, භහණ්ඩලි නිරධහරින්  

12ින. -1:12- ගම් ඳයතයඹ 1:6ේ දේහ ිළ ඩු ශහ. දළන් ඒ 

ඳයතයඹ 1.45 දේහ ඩු යරහ තිගඵනහ. මී  ඩහ ඩු යන්න 

ඵළවළ. භහණ්ඩලි නිරධහරින් ින, සුළු ගවිනන් ින ල වහ 

භහන ළටුඳේ ගදන ය ේ තිගඵන්න ඵළවළ ගන්. නුය කුභහය 

දිහනහඹ භන්ත්රීයුරභන්රහගේ දර්ලනඹ ගභොේද කිඹරහ භභ 

දන්ගන් නළවළ. ගප් දර්ලනඹ නු නම් සුළු ගවඹහ ත්, 

භහණ්ඩලි නිරධහරිඹහ ත් ල වහ භහන ළටුඳේ ගදන්න 

පුළුන්භේ නළවළ. ඒගොල්රන්ගේ ඊත්භ වහ  කීභ නු 

ලභ ළටුප්ර ඹම් කිසි ගනේ තිගඵන්න ඕනෆ. ඒ නු දළන  

ිළ ඒ ගන ඊඳරිභ ලගඹන් 1.45  ඩු යරහ තිගඵනහ. ඉ  

ඩහ ගනේ යන්න පුළුන් න්ගන් නළවළ. ගම් ඳයතයඹ ළන 

ලුරභහ භවහ ගරොකු  ථහ ශහ.  

 
රු ගජෝන් භයුරං භවතහ 
(ஶண்தைஷகு தஜஶன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
ගම් තහග  ළටුප් ළඩි යන්ගන් නළද්ද? 

 
රු ඩේලි .ඩී.ගජ්. ගගනවියත්න භවතහ 
(ஶண்தைஷகு  டபஷள்த்.டி.தஜ. தெதனலஷத்ன) 

(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 

නළවළ, ළටුප් ළඩි යන්න යජඹ  වළකිඹහේ වහ සථහේ 

ඳළමි ස භන් ඒ යනහ. නමුත් යජඹ  ඹම් ඹම් භහරුම් 

තිගඵනහ. තමුන්නහන්ගවරහ ඒ ිළිතන්න ඕනෆ. රු නිගඹෝජක 

ථහනහඹුරභනි, ිළ 2009 භළින භහගආ- [ඵහධහ කිරීභේ]  

 
රු අර්.ලම්. යංජිත් භද්දුභ ඵණ්ඩහය භවතහ 
(ஶண்தைஷகு ஆர்.ம். ஞ்ஜஷத்  த்து பண்டஶ) 

(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
 
නළඟී සිටිගආඹ. 
லந்ெஶர். 

rose. 

 
රු ඩේලි .ඩී.ගජ්. ගගනවියත්න භවතහ 
(ஶண்தைஷகு  டபஷள்த்.டி.தஜ. தெதனலஷத்ன) 

(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 

භභ ඔඵුරභහ  කිසිභ ඵහධහේ ගශව නළවළ ගන්. ඔඵුරභහ 

භගේ මිත්රාඹහ ගන්. ගභුරභහ භගේ මිත්රාඹහ. භභ ලුරභහ  කිසිභ 

ඵහධහේ ගශව නළවළ. 

ුතද්ධඹ හන යරහ ද ිළ මුළු යග්මභ විලහර ංර්ධනඹේ  

ය ගන ඹනහ. භභ හිතන්ගන් ගම් ංර්ධනඹ ඈතහභත්භ 

නභිබනීඹ ංර්ධනඹේ. ඒ හ ත් නළවළින කිඹන්න ඵළවළ. 

ඳහයල් වළගදනහ. ඳහරම් වළගදනහ. ගුන් ගතොටුගඳොශල් 

වළගදනහ. යහඹල් වළගදනහ. UNP ලගේ ඹ ඳළත්ත ඈරහ 

ගම්හ  ගභොනහ වරි අඩඳිත කිඹන ල තභින යන්ගන්. ඔවුන්  

වළභ දහභ -මුළු ජීවිගත්භ- අඩඳිත කිඹ කිඹහ ඈන්නින ගන්ගන්. 

ගම්හ ඳහවිච්ික යනහ මිේ; ගම්හ ක්රිටඹහත්භ යන්න; ගම්හ  

 කිඹන්න ඔඹ ඳළත්ගත් සිටින තහේ ල් තමුන්නහන්ගවරහ  

දහත් පුළුන් න්ගන් නළවළ. ඒ නිහ තමුන්නහන්ගවරහ 

දළන්ත් න්න්දුේ න්න. දළන් ඹම් ඹම් ඹ න්න්දු න්නහ. 

ඒගොල්රන් දළන් ගඵොගවොභ ගවො  ගනස ගනහ. [ඵහධහ 

කිරීම්] 

රු අර්.ලම්. යංජිත් භද්දුභ ඵණ්ඩහය භවතහ 
(ஶண்தைஷகு ஆர்.ம். ஞ்ஜஷத்  த்து பண்டஶ) 

(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
තමුන්නහන්ගව ගම් ඳළත්ත  ලනහ ද? 

 
රු ඩේලි .ඩී.ගජ්. ගගනවියත්න භවතහ 
(ஶண்தைஷகு  டபஷள்த்.டி.தஜ. தெதனலஷத்ன) 

(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 

භභ ලන්ගන් නළවළ.  

රු නිගඹෝජක ථහනහඹුරභනි, ලුරභන්රහ ද ඕහ කි හ  

ලදහ ලුරභන්රහගේ ප්රණතිඳත්තිගආභ තිුදගණ් ගභොේද? යජගආ 

ගවගඹෝ ඵහ ළනීභ ළන රු යංජිත් භද්දුභ ඵණ්ඩහය 

භන්ත්රීයුරභහ වන් යරහ තිුදණහ. ආත්ත ලගඹන්භ ඳසු ිණඹ 

හරඹ ුරශ ඳරිඳහරන ගවඹ වහ නිරධහරින් 265ේ ඵහ 

න්න ඳ  පුළුන්භ රළුදණහ. ඳරිඳහරන නිරධහරින්ගේ ගරොකු 

හිඟඹේ තිුදණහ. ශ්රීග රංහ ඳරිඳහරන ගවහ විබහඹ වුරුදු 

ණනකින් ඳත්හ තිුදගණ් නළවළ. නමුත් දළන් ිළ ශ්රීග රංහ 

ඳරිඳහරන ගවහ විබහඹ වුරුද්දේ ඳහහ ඳත්නහ. ලභ 

විබහඹ ඳත්හ නිරධහරින් 265ේ ිළ ඵහ ත්තහ. 

ඉශඟ  ශභනහයණ වහයරු ළනත් භභ කිඹන්න 

ඕනෆ. ගම් වුරුද්ගද් ිළ ශභනහයණ වහයරු 2,800ේ 

ඵහ න්නහ. ඳසු ිණඹ වුරුද්ගද් 3,000 ඳභණ ංකහේ 

ඵහ ත්තහ. ඉ  ගඳය වුරුද්ගද්ත් ඵහ ත්තහ. ගභය ිළ 

ගදභශ භහධකගඹන් ළඩ යන නිරධහරින් ළඩි ංකහේ 

ශභනහයණ වහයරු ලගඹන් ඵහ න්න 

ඵරහගඳොගයොත්ුර නහ. ලතගො  තමුන්නහන්ගවරහ ඈල්රන; 

තමුන්නහන්ගවරහ කිඹන හයණඹ යජගආ හර්ඹහරරදී ඳ  

ඈස  යන්න පුළුන්. ගභොද සිඹලුභ හර්ඹහරර සිංවර 

බහහගන් ව ගදභශ බහහගන් ළඩ යන්න පුළුන් සිංවර වහ 

ගදභශ නිරධහරින් ක්රතභහනුකර ඳත් යන්න  ිළ ඵරහගඳොගයොත්ුර 

නහ. ඒ හගේභ ගප් තිරු ජනහධිඳතිුරභහ වළභ ගරහග භ 

ඳ  ගදන ඊඳගද්ලඹේ තභින, "ගම් ප්රණගද්ලඹ සිංවර ප්රණගද්ලඹේ, ඒ 

නිහ සිංවර නිරධහරින් ලහි සිටිඹ ුතුරින, ය ඊුරරු නළ ගඟනහිය 

ගදභශ ප්රණගද්ල, ඒ ප්රණගද්ලර ගදභශ භහධකගඹන් ඳභණේ ළඩ 

යන නිරධහරින් සිටිඹ ුතුරින කිඹරහ ගනේ යන්න ලඳහ. 

සිංවර, ගදභශ කිඹරහ ගේදඹේ නළති ඇත න්තගආ හගේ ය  

පුයහභ ගම් නිරධහරින් ගඵදහ වරින්න." කිඹන රුණ. ිළ ඒ 

ඈස  යනහ. ිළ සිංවර නිරධහරින් ඊුරය  ඹන්න, ඒ හගේභ 

ඊුරගර් සිටින ද්රතවිඩ බහහගන් ළඩ යන නිරධහරින් දකුණ  

ගේන්න ලක ිළඹය දළන  න්නහ. ඒ  ුතත්ගත් අයම්බඹේ 

ලගඹන් තභින තමුන්නහන්ගව ද ප්රණලංහ මුගඹන් ථහ යන 

ගභොනයහර දිහඳතියඹහ ලගඹන් ිළ ගදභශ නිරධහරිගඹකු 

ගඹොමු ගශව. ලභ නිරධහරිඹහ ගඹොමු යන ගො  TNA ල 

විරුද්ධ වුණහ. TNA ල කි හ, ඔඹ යන්ගන් ජහන්න් තය 

ළටුභේ ආති යන ලින කිඹරහ. ගභොන ගවවුරේ නිහ ලගවභ 

කිඹනහද කිඹරහ භභ දන්ගන් නළවළ. ගදභශ නිරධහරින් සිංවර 

ප්රණගද්ලර ත්, සිංවර නිරධහරින් ගදභශ ප්රණගද්ලර ත් ගඹොමු 

ශහභ ජහන්න් තය ළටුභේ ආති න්ගන් ගොගවොභද? ලදහ ඒ 

ඹ ලගවභ කි හ. නමුත් ද ලගවභ ළටුභේ නළවළ.  

ඳසු ිණඹ ද භභ ගභොනයහර  ිණඹහ. ලතළනදි ගභොනයහර 

ප්රණගද්ලගආ ජනතහ කි ග , ඳ  භෆතදි ඳළමි ස ගවොභ 

දිහඳතියඹහ ලුරභහ කිඹරහින. කිසිභ ඳේ ගේදඹේ නළවළ; කිසිභ 

අහයඹකින් ජහති ගේදඹේ නළවළ; ලුරභහ ගඵොගවොභ ගවො  ළඩ 

යනහ.  

ඒ හගේභ භන්නහයභ ප්රණගද්ලඹ ත් ිළ සිංවර නිරධහරිගඹේ 

ගඹොමු ගො  තිගඵනහ. ද ඒ නිරධහරිඹහත් ගවොඳින් ළඩ 

යනහ. ඒ හගේභ ිළ දළන් වුනිඹහ ත් සිංවර නිරධහරිගඹේ 

925 926 

[රු ඩේලි .ඩී.ගජ්. ගගනවියත්න  භවතහ] 
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ගඹොමු ගො  තිගඵනහ. ඒ නිරධහරිඹහ ළනත් ඒ ඹගේ ප්රණහදඹේ 

තිගඵනහ. ඒ විධිඹ  ද වළභ තළන භ ත් වදහ ඵළලීභේ 

ලගඹන් ිළ ලළනි නිරධහරින් ගඹොමු යනහ. හභහනකගඹන් 

 ුතුර යනහ  ඩහ ගවොඳින් ද ඒ නිරධහරින් ළඩ යන්න 

භවන්සි න්නහ.  

ගම් තභින ජහති භඟිඹේ ආති යන්න ගවවුර න ළඩ 

ිළිතගශ. ඒ ළඩ ිළිතගශ ිළ ඈසයව  කහප්ත යනහ. ිළ 

ඒ කිඹන්න ඕනෆ. ඒ වහ යජගආ නිරධහරින් තිප්තිභත් යන්න 

ඕනෆ. ද ිණහිල්රහ ඵරන්න ඊුරරු නළ ගඟනහිය ඳරිඳහරන  ුතුර 

ගොගවොභද කිඹරහ. ඒ හගේභ සිවිල් ඳරිඳහරනඹ ඵරන්න. ඒහ  

ලක යන ගොඩනළඟිලි ිළ වදනහ. ප්රණහගද්ය ඹ ගල්ම් 

 හර්ඹහර වදනහ. ඒ හගේභ නිහ වදනහ. ඒහ  ලක 

ඳවසුම් සිඹල්ර ගදනහ. ඒ වළභ හර්ඹහරඹ භ ලක හවන, 

ඒ හගේභ ගබෞති ම්ඳත්, ලී ඵඩු සිඹල්ර ඳඹනහ. ගම් 

සිඹල්ගරන්භ ිළ ඵරහගඳොගයොත්ුර න්ගන් ගවො ඳරිඳහරන 

ගවඹේ; සිවිල් ගවඹේ ජනතහ  රඵහ ගදන්නින. ඒ නිහ 

තමුන්නහන්ගවරහ කිඹන විධිඹ  සිවිල් ගවගආ, නළත්නම් 

ඳරිඳහරන ගවගආ ඩහ ළටීභේ ආති ගරහ නළවළින කිඹන ල 

භභ ගම් සථහග දී කිඹනහ. ගභගතේ ල් ඩු ඳහඩුම් තිුදණහ 

නම් ඒ ඩු ඳහඩුම් සිඹල්රභ ම්පූර්ණ යනහ. ිළ නිරධහරින් 

ඳත් යරහ තිගඵනහ. රිඹළදුයන් ළන ඵළලුගොත්, ලක 

ප්රණභහණඹ  රිඹළදුයන් ඳත් යරහ තිගඵනහ. ඒ හගේභ ිළ සිඹලුභ 

හර්ඹහරර  ලුත් හවන රඵහ දීරහ තිගඵනහ. ඒ හගේභ  

ගොඩනළඟිලි ලක තළන්ර  ගොඩනළඟිලි වදරහ දීරහ 

තිගඵනහ.  ගජෝන් භයුරං භන්ත්රීයුරභහ ඳළන නඟපු රුු 9 භ 

ිළිතුරරු දුන්නහ කිඹරහ තභින භභ හිතන්ගන්. 

 
රු ගජෝන් භයුරං භවතහ 
(ஶண்தைஷகு தஜஶன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
රුිළඹල් 10,000 ඳඩි ළඩි වීභේ ඈල්රපු ල ළන ගභොකුත් 

කි ග  නළවළ. 

 
රු ඩේලි .ඩී.ගජ්. ගගනවියත්න භවතහ 
(ஶண்தைஷகு  டபஷள்த்.டி.தஜ. தெதனலஷத்ன) 

(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 

ිළ කි හ, රුිළඹල් 10,000 ඳඩි ළඩි වීභේ ගදන්න ඳ  

ඵළවළ කිඹරහ. ලදහ තමුන්නහන්ගවරහ යත් ගෂොන්ගවහ භවත්භඹහ 

ඈසයව  දභහ ගන යජගආ ගවඹන්  රුිළඹල් 10,000 ඳඩි 

ළඩි වීභේ ගදනහ කිඹරහ කි හභ, ිළ කි හ ඳ  ඒ ගදන්න 

ඵළවළ කිඹරහ. ිළ ගදන්ගන් රුිළඹල් 2,500ින කිඹරහ කි හ. ිළ 

ලගවභ කි හ. 

 
රු අර්.ලම්. යංජිත් භද්දුභ ඵණ්ඩහය භවතහ 
(ஶண்தைஷகு ஆர்.ம். ஞ்ஜஷத்  த்து பண்டஶ) 

(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
ඒ 2,500 දීරහ නළවළ. 

රු ඩේලි .ඩී.ගජ්. ගගනවියත්න භවතහ 
(ஶண்தைஷகு  டபஷள்த்.டி.தஜ. தெதனலஷத்ன) 

(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 

ඒ 2,500 දළන් දීරහ තිගඵනහ. රුිළඹල් 2,500 ිළ දීරහ 

තිගඵනහ. [ඵහධහ කිරීභේ] නළවළ, නළවළ, ගඳෝ ඩේ ඈන්න. ඒ 

රුිළඹල් 2,500 ිළ දීරහ තිගඵනහ. විගලව ජීන විඹදම් දීභනහ 

ලගඹන් ිළ ඒ දීරහ තිගඵනහ. 
 

රු අර්.ලම්. යංජිත් භද්දුභ ඵණ්ඩහය භවතහ 
(ஶண்தைஷகு ஆர்.ம். ஞ்ஜஷத்  த்து பண்டஶ) 

(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
නළවළ, නළවළ. ජීන විඹදම් දීභනහ ලගඹන් රුිළඹල් 750ින 

දීරහ තිගඵන්ගන්. 

 
රු ඩේලි .ඩී.ගජ්. ගගනවියත්න භවතහ 
(ஶண்தைஷகு  டபஷள்த்.டி.தஜ. தெதனலஷத்ன) 

(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 

නළවළ, නළවළ. ඒ ිණඹ තහග . ඒ කි ග  2010 දී. 2010 
ඈරහ ගභගතේ ිළ ගො ස ලගඹන් රඵහ දීගන අහ. ල 
යභ ගදනහ කිඹරහ ගනොගින කි ග . ිළ කි ග  නළවළ ල 
යභ රුිළඹල් 2,500 ගදනහ කිඹරහ. නමුත් ගම් ගන ගො  
වුරුද්ද  රුිළඹල් 1,000 ඵළිණන් ජීන විඹදම් දීභනහ වුරුදු 
ුරනදී රුිළඹල් 3,000ේ දීරහ තිගඵනහ. ඒ නිහ ගම් යග්ම 
පුයළසිගඹෝ ලගඹන් තමුන්නහන්ගවරහ ඒ ිළිතන්න ඕනෆ. භභ 
ඈතහ ඕනෆමින් ලේත් ජහති ඳේඹගඹන් ඈල්රනහ,- ජහති 
භහභ නහඹගඹෝ හි පු ඳේඹේ. න්තගආ ිළ රු යපු 
නහඹගඹෝ හි පු ඳේඹේ. ඒ නිහ ද තමුන්නහන්ගවරහගන් 
ිළ ඈල්රනහ, ගම් ය  දිුතු ය ගන ඹන ගරහ, ආත්ත 
ලගඹන්භ ගම් යග්ම ජනතහ  නහතඹ ළන ඵරහගඳොගයොත්ුර 
තිඹහ න්න පුළුන් ගරහ තමුන්නහන්ගවරහ සිඹලු ගදනහභ 
භහින්ද යහජඳේ ජනහධිඳතිුරභහ ගන ඹන ගම් ළඩ ිළිතගශ  
වගඹෝඹ ගදන්නඹ කිඹහ. 

ගම් භළතියණගආදී භනහඳ කිහිඳඹේ න්න -ඡන්ද කිහිඳඹේ 
න්න- ඵරහගඳොගයොත්ුරගන් ගම් විධිඹ  අණ්ඩු විග චනඹ 
යමින්, අණ්ඩු  ඳවය දින විධිඹ  ථහ ගනොය ද ගම් 
අණ්ඩු ගන ඹන ළඩ ිළිතගශ  ප්රණලංහ යරහ, 
ඳහර්ලිගම්න්ුර  ගඹෝජනහේ ගේන්නඹ කිඹන ඈල්ලීභ යමින් 
භගේ චන කිහිඳඹ  න් යනහ. 

 
ලල්හි  ග රහ . බහ. 6.30 වුගඹන් නිගඹෝජක ථහනහඹුරභහ 

විසින් ප්රණලසනඹ ගනොවිභහ ඳහර්ලිගම්න්ුර ල් තඵන රදී. 
ඳහර්ලිගම්න්ුර ඉ  නුකර, ද දින බහ ම්භතිඹ නු, 2013 

ඔේගතෝඵර් 08 න ඟවරුහදහ . බහ. 1.00 න ගතේ ල් ිණගආ ඹ. 
அப்தபஶலது, பஷ.ப. 6.30 ணஷஶகஷலஷடதல  பஷெஷச் ெபஶநஶகர்  

அலர்கள் லஷனஶ லஷடுக்கஶதயத பஶஶலன்மத்மெ எத்ெஷமலத்ெஶர். 

அென்படி பஶஶலன்மம், அெனது இன்மம ெஸர்ஶனத்துக் 

கஷணங்க, 2013 எக்தஶபர் 08, தெவ்லஶய்க்கஷறம பஷ.ப.1.00. ணஷலம  

எத்ெஷமலக்கப்பட்டது 

It being 6.30 p.m., MR. DEPUTY SPEAKER adjourned 

Parliament without Question put. 

Adjourned accordingly until 1.00 p.m. on Tuesday, 08th October, 
2013, pursuant to the Resolution of the Parliament of this Day.  
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දහඹ මුදල් : ඳහර්ලිගම්න්ුර විහද හර්තහර හර්ෂි දහඹ මිර රු. 2178කි. ිළ ඳතේ ගන්හ ළනීභ ලක  
නම් හසුර රු. 18.15කි. තළඳළල් හසුර රු. 2.50කි. ගොශම 6, කිරුශඳන, ඳහභංඩ ඳහය, ං 102, 
ිළඹසිරි ගොඩනළිණල්ගල් යජගආ  ප්රණහලන  හර්ඹහංලගආ  ධිහරී  ගත  ෆභ  ර්ඹභ  ගනොළම්ඵර්           
30 දහ   ප්රණථභ දහඹ  මුදල් ගහ ඈදිරි ර්ගආ දහඹත්ඹ රඵහ ගන විහද හර්තහ රඵහත වළකිඹ.  

නිඹමිත දිගනන් ඳසු  ලනු රඵන දහඹ ඈල්ලුම් ඳත් බහය නු ගනොරළගේ. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ெந்ெஶ ; வன்ெஶட் அெஷகஶ அமஷக்மகஷன் லருடஶந்ெ ெந்ெஶ ரூபஶ 2,178. வன்ெஶட் ெனஷப்பஷெஷ ரூபஶ 18.15. ெபஶற் 

தெயவு ரூபஶ 2.50. லருடஶந்ெ ெந்ெஶ தொற்பணஶக அத்ெஷட்ெகர், அெஶங்க தலரஷதௌட்டலுலயகம், இய. 102, 

பஷெஷமஷ கட்டிடம், பஶன்கமட வீெஷ, கஷருரப்பமன, தகஶலம்தை 6 ன்ம லஷயஶெத்ெஷற்கு அதப்பஷ பஷெஷகமரப்  

தபற்ரக்தகஶள்ரயஶம். எவ்தலஶஶண்டும் நலம்பர் 30 ஆந் தெெஷக்கு தொன் ெந்ெஶப்பணம்  

அதப்பப்பட தலண்டும். பஷந்ெஷக் கஷமடக்கும் ெந்ெஶ லஷண்ணப்பங்கள்  

ற்ரக்தகஶள்ரப்படஶட்டஶ. 
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   ශ්රීත රංහ ඵදුයණ හර්ඹහඹතනඹ (ංසථහත කිරීතම්)    

       (ංතලෝධන)-  [ රු අජිත් පී. තඳතර්යහ භවතහ ]-  ඳශමුන 

       ය  කිඹන රදී 
 

විදතහ වහ තහක්ණඹ ළදියුණුණු කිරීතම් (ංතලෝධන) ඳනත්  

      තටුම්ඳත: 

       තදන ය ව තුන්න ය කිඹහ ම්භත යන රදී 
 

ල් තළබීතම් තඹෝජනහ: 

    තෝෝඩ්ලනරන්ඩ්ලන ජර විදුලි තහඳිතිඹ 

ணற உரப்தறணர் ெட்டபனங்கள்: 

 இனங்மக ரறறறப்பு றரகம் (கூட்டிமத்ல்) - 

[ரண்புறகு அஜறத்  பீ. ததரர] – பன்பமந   

றப்தறடப்தட்டது 

 

றஞ்ஞரண, தரறல்தட்தறல் அதறறருத்ற (றருத்ம்) 

ெட்டபனம் : 

 இண்டரம், பன்நரம் பமநகள் றப்தறடப்தட்டு 

றமநரற்நப்தட்டது 

எத்றமப்புப் தறரம: 

 புரரட்னன்ட்ஸ் லர்றன் கருத்றட்டம் 

CONVENTION AGAINST DOPING IN SPORT BILL: 

 Read the First time 
 
PRIVATE MEMBERS’ BILLS: 

 Sri Lanka Institute of Taxation (Incorporation)  

       (Amendment) - [The Hon. Ajith P. Perera]  

   - Read the First time 
 
SCIENCE AND TECHNOLOGY DEVELOPMENT  

        (AMENDMENT) BILL: 

        Read a Second, and the Third time, and passed 
 
ADJOURNMENT MOTION: 

         Broadlands Hydroelectricity Project  
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අ.බහ. 1.00  ඳහර්ලිතම්න්තු රැස විඹ.   

ථහනහඹතුභහ [රු  චභල් යහජඳක්    භවතහ]  මරහනහරඪ විඹ. 
தரரளுன்நம் தற.த.1.00 றக்குக் கூடிது.  

ெதரரகர்  அர்கள்  [ரண்புறகு ெல் ரஜதக்ஷ] மனம 

கறத்ரர்கள். 

The Parliament met at 1.00 p.m.,  
MR. SPEAKER [THE  HON. CHAMAL RAJAPAKSA] in the Chair. 

 
 

ජනහධිඳතිතුභහතන් රත් න්තේලඹ 
ெணரறதறறடறருந்து ந் தெய்ற 

MESSAGE FROM THE PRESIDENT 
 

භවජන ආයක් ප්ර්හලනඹ 
ததரதுெணப் தரதுகரப்புப் தறகடணம் 

PUBLIC SECURITY PROCLAMATION 

 
ථහනහඹතුභහ 
(ெதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ඳවත වන් න්තේලඹ අතිරු ජනහධිඳතිතුභහතන් භහ 

තත රළබී තිතඵනහ: 

නිතේදන 
அநறறப்புக்கள் 

ANNOUNCEMENTS 
 

I 

“ඒ” සථහය හය බහ: අතිතර් හභහජිඹන්  
றமனக்குழு "" : ரனறக உரப்தறணர்கள் 

STANDING COMMITTEE "A" : ADDITIONAL MEMBERS 
 
 

ථහනහඹතුභහ 
(ெதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 
“ිළලිප් ගුණර්ධන ගුණහනුසභයණ ංභඹ (ංසථහත 

කිරීතම්)”  ඳනත් තටුම්ඳත රහ ඵළලීභ ිළණි “ඒ” සථහය 

හය බහතේ බහඳති ලතඹන් නිතඹෝජත ථහනහඹ ව 

හය බහඳති රු චන්යුභ වීයක්තොදි භවතහ, 139 ළනි සථහය 

නිතඹෝඹ ඹ   තත් භවිසින් ඳත් යන රද ඵ දන්නු 

ළභළත්තතමි. 

තද, එභ ඳනත් තටුම්ඳත රහ ඵළලීභ ිළණි “ඒ” සථහය 

හය බහ  භතු ඳශ න භන්ත්රීන් අතිතර් හභහජිඹන් 

ලතඹන් භවිසින් නම් යන රද ඵ දන්නු ළභළත්තතමි :- 

රු හලින්ද යුහනහඹ භවතහ 

රු ිළඹතේන භතේ භවතහ 

රු හසුතේ නහනහඹක්හය භවතහ 

රු ගීතහංජන ගුණර්ධන භවතහ 

රු සී.පී.ඩී. ඵණ්ඩහයනහඹ භවතහ 

රු හමිණී ජඹවික්රධභ තඳතර්යහ භවතහ 

රු පී. වළරින් භවතහ 

රු ආර්. එම්. යංජිත් භේදුභ ඵණ්ඩහය භවතහ 

රු තරතහ අතුතෝයර භවත්මිඹ 

රු අජිත් කුභහය භවතහ 

රු සීනිතම්බි තඹෝතවේසයන් භවතහ 

රු විදුය වික්රධභනහඹ භවතහ 

රු ශ්රිරඹහනි විතිවික්රධභ භවත්මිඹ 

රු එරික් ප්ර්න්න වීයර්ධන භවතහ 

රු එස. ශ්රීතතයන් භවතහ 
 

 

II 
 

ඳහර්ලිතම්න්තු  ණුතු ිළිතඵ හය බහතේ 
රැසවීභ 

தரரளுன்ந அலுல்கள் தற்நற குழுக் கூட்டம் 
MEETING OF COMMITTEE ON PARLIAMENTARY BUSINESS 

 
 

ථහනහඹතුභහ 
(ெதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ඳහර්ලිතම්න්තු  ණුතු ිළිතඵ හය බහතේ රැසවීභක් 2013 

ඔක්තතෝඵර් භ 08න අඟවරුහදහ, එනම් අද යුන ඳස රු 2.30  

භහතේ නිර හභයතේදී ඳළළත්වීභ  නිඹමිත ඵළවින්, එඹ  ඳළමිණ 

වබහගි න තර රු භි භන්ත්රීන් සිඹලු තදනහ  තභන්න් 

දළනුම් දීභ  ළභළත්තතමි.  

929 930  

 

 

 

 

 
 

 

 

“ශී්රා ලා ා ානාපතප  

இனங்மக ெணரறதற 

President of Sri Lanka 
 

 
 

 

අංඹ : ජීතිඑල්/308 
 

2013 ළප්තළම්ඵර් භ 03 න යුන 
තොශම දී ඹ. 

 

රු ථහනහඹතුභනි, 
 
 

(40 ළනි අධිහයඹ ව) භවජන ආයක් ආඥහඳනතත් 12 ළනි න්තිඹ 
ඹ තත් නිකුත් යන රද ප්ර්හලනතඹන් භහ විසින් ශ්රීත රංහතේ න්නේධ 
වමුදහර සිඹලුභ හභහජින්න් යුන්තන් සිඹලුභ ඳරිඳහරන යුසත්රි ක් තුශ 
ක්රීධඹ තේඹ වහ ළන රදී. 

 
 

ඉවත කී ප්ර්හලනඹ නිකුත් කිරීභ  තවේතු ්රාසතහදඹ ව ඹම් භවජන 
ළශඹීභක් ළශළක්වීභ ව භළඩ ඳළළත්වීභ ිළණි ඵ ඳහර්ලිතම්න්තු තත 
දළනුම් තදනු රළතේ. 

 
 
 
 
 
 

 

 භහින්ද යහජඳක් 
 ජනහධිඳති" 



ඳහර්ලිතම්න්තු 

විණහධිඳතියඹහතේ හර්තහ 
 கக்கரய்ரபர் அறதறறணது அநறக்மக 

AUDITOR-GENERAL'S REPORT 
 
ථහනහඹතුභහ 
(ெதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 
ශ්රීත රංහ ප්ර්ජහතහන්ත්රි  භහජහදී ජනයජතේ ආණ්ක්ක්රධභ 

තසථහතේ 154(6) තසථහ ප්ර්හය 2010 මුදල් ර්ඹ වහ 

විණහධිඳතියඹහතේ හර්තහතේ වඹළනි හණ්ඩතේ XXIV 

ළනි තො ; ව 2011 මුදල් ර්ඹ වහ 

විණහධිඳතියඹහතේ හර්තහතේ තදළනි හණ්ඩතේ XI ව XII 

ළනි තො ස, තුන්ළනි හණ්ඩතේ III ළනි තො , වතයළනි 

හණ්ඩතේ VI ළනි  තො , ඳසළනි හණ්ඩතේ V ව VI ළනි 

තො ස ව වඹළනි හණ්ඩතේ XI, XII, XIII, XIV ව XV 

ළනි තො ස භභ ඉයුරිඳත් යමි. 

 
රු යුතන්ස ගුණර්ධන භවතහ (ජරම්ඳහදන වහ 
ජරහඳවන අභහතතතුභහ ව ආණ්ක් ඳහර්ලසතේ ප්ර්ධහන 
ංවිධහඹතුභහ) 
(ரண்புறகு  றரணஷ் குர்ண - லர்ங்கல், 

டிகரனமப்பு அமச்ெரும் அெரங்கத் ப்தறன் 

பற்ரகரனரெரதம்)  

(The Hon. Dinesh Gunawardena - Minister of Water Supply 

and Drainage and Chief  Government Whip) 

රු ථහනහඹතුභනි, බහනහඹතුභහ තනුතන් "එකී 

හර්තහතේ එකී තො ස මුද්ර்ණඹ ශ ණුතුඹ" න් භභ තඹෝජනහ 

යමි.  

 
ප්ර්ලසනඹ විභන රයුන්, බහ ම්භත විඹ. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்ரக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
හර්තහ මුද්ර்ණඹ ශ ණුතුඹන් නිතඹෝ යන රදී. 
அநறக்மக அச்ெறடப்தடக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Ordered that the Report be printed. 

 
ලිිළ තල්නහයුඹ ිළිතළන්වීභ 

ெர்ப்தறக்கப்தட்ட தத்றங்கள் 
PAPERS PRESENTED 

 

(i) ආණ්ක්ක්රධභ තසථහතේ 44 (2) ළනි තසථහ භ කිඹවිඹ ණුතු, 
1971 අං 52 දයන තශ නළේ ඳනතත් 126 ළනි ව 321 ළනි 
න්ති ඹ තත් ජනහධිඳතියඹහ විසින් හදන රදු, 2013 ජලි 12 
යුනළති අං 1818/37 දයන අති විතලේ ළට් ඳ්රාතේ ඳශ යන රද 
නිතඹෝ; 

(ii) ලින් ර  ංතලෝධනඹ යන රද ඳරියු (52 ළනි අධිහයඹ න) 
සුයහඵදු ආඥහඳනතත් 22(1) ළනි න්තිඹ ඹ තත්, සුයහඵදු 
 ම්ඵන්ධතඹන් මුදල් වහ ක්රධභ ම්ඳහදන අභහතතයඹහ විසින් ඳනන 
රදු, 2013 ජලි 29 යුනළති අං 1821/3 දයන අති විතලේ ළට් ඳ්රාතේ 
ඳශ යන රද නිඹභඹ (අං 958 දයන සුයහඵදු නිතේදනඹ); 

(iii) ලින් ර  ංතලෝධනඹ යන රද ඳරියු (52 ළනි අධිහයඹ න) 
සුයහඵදු ආඥහඳනතත් 22(1) ළනි න්තිඹ ඹ තත්, සුයහඵදු 
 ම්ඵන්ධතඹන් මුදල් වහ ක්රධභ ම්ඳහදන අභහතතයඹහ විසින් ඳනන 
රදු, 2013 ජලි 29 යුනළති අං 1821/4 දයන අති විතලේ ළට් ඳ්රාතේ 
ඳශ යන රද නිඹභඹ (අං 959, 960, 961 දයන සුයහඵදු නිතේදන); 

(iv) (235 ළනි අධිහයඹ න) තර්ගු ආඥහඳනතත් 10 ළනි න්තිඹ 
ඹ තත් ආනඹන තීරු හසතු ම්ඵන්ධතඹන් න තඹෝජනහ (2013 
ජලි 29 යුනළති අං 1821/18 දයන අති විතලේ ළට් ඳ්රාඹ); 

(v)   ආණ්ක්ක්රධභ තසථහතේ 44 (2) ළනි තසථහ භඟ කිඹවිඹ ණුතු, 2007 
අං 48 දයන විතලේ තශ බහණ්ඩ ඵදු  ඳනතත් 2 ළනි න්තිඹ 
ඹ තත් විතලේ තශ   බහණ්ඩ ඵදු ම්ඵන්ධතඹන් ජනහධිඳතියඹහ 
විසින් හදන රදු, 2013 ජලි 11 යුනළති අං 1818/36 දයන අති විතලේ 
ළට් ඳ්රාතේ ඳශ යන රද නිඹභඹ;  

  (vi) ආණ්ක්ක්රධභ තසථහතේ 44 (2) ළනි තසථහ භඟ කිඹවිඹ ණුතු, 
2007 අං 48 දයන විතලේ තතශ බහණ්ඩ ඵදු ඳනතත් 2 ළනි 
න්තිඹ ඹ තත් විතලේ තතශ බහණ්ඩ ඵදු ම්ඵන්ධතඹන් 
ජනහධිඳතියඹහ විසින් හදන රදු, 2013 ජලි 31 යුනළති අං 1821/32 
දයන අති විතලේ ළට් ඳ්රාතේ ඳශ යන රද නිඹභඹ; 

 (vii) ආණ්ක්ක්රධභ තසථහතේ 44 (2) ළනි තසථහ භඟ කිඹවිඹ ණුතු, 
2007 අං 48 දයන විතලේ ත තශ බහණ්ඩ ඵදු ඳනතත් 2 ළනි 
න්තිඹ ඹ තත් විතලේ තතශ බහණ්ඩ ඵදු ම්ඵන්ධතඹන් 
ජනහධිඳතියඹහ විසින් හදන රදු, 2013 අතෝසතු 22 යුනළති අං 
1824/22 දයන අති විතලේ ළට් ඳ්රාතේ ඳශ යන රද නිඹභඹ; 

 (viii)  2013 අං 12 දයන මුදල් ඳනත භඟින් ංතලෝධිත, 2012 අං 12 දයන 
මුදල් ඳනතත් IV ළනි තො  ඹ තත්, මුදල් වහ ක්රධභ ම්ඳහදන 
අභහතතයඹහ විසින් ඳනන රදු, 2013 ජලි 11 යුනළති අං 1818/30 
දයන අති විතලේ ළට් ඳ්රාතේ ඳශ යන රද නිතඹෝඹ; 

 (ix) ආණ්ක්ක්රධභ තසථහතේ 44 (2) ළනි තසථහ භ කිඹවිඹ ණුතු, 
2013 අං 12 දයන මුදල්  ඳනතත් 15(1) ළනි න්තිඹ ඹ තත් තඵෝ 
යක්ණ ඵේද ම්ඵන්ධතඹන් ජනහධිඳතියඹහ විසින් ඳනන රදු, 
2013 අතෝසතු 23 යුනළති අං 1824/23 දයන අති විතලේ ළට් 
ඳ්රාතේ ඳශ යන රද නිතඹෝඹ; 

 (x) 1989 අං 13 දයන නිසඳහදන ඵදු (විතලේ විධිවිධහන) ඳනතත් 3 ළනි 
න්තිඹ ඹ තත් නිසඳහදන ඵදු ම්ඵන්ධතඹන් මුදල් වහ 
ක්රධභම්ඳහදන අභහතතයඹහ විසින් ඳනන රදු, 2013 ජලි 29 යුනළති 
අං 1821/1 දයන අති විතලේ ළට් ඳ්රාතේ ඳශ යන රද නිතඹෝඹ;  

(xi) ශ්රීත රංහ ප්ර්ජහතහන්ත්රි  භහජහදී ජනයජ ආණ්ක් ව රක්ම්ඵර්ේ 
භවහ ආයුඳහදී තම් ආණ්ක් අතය ආදහඹම් භත ව ප්ර්හේධනඹ භත ව 
ඵදු ම්ඵන්ධතඹන් ේවිත් ඵදුයණඹ ළශළක්වීභ ව ඵදු තනොතහ 
භඟ වළරීභ ළශළක්වීභ වහ ව 2013 ජනහරි 31 යුන අත්න් තඵන 
රද ම්මුතිඹ; 

(xii) ආදහඹම් භත ව ඵදු ම්ඵන්ධතඹන් ේවිත් ඵදුයණඹ ළශළක්වීභ ව 
ඵදු ඳළවළය වළරීභ ළශළක්වීභ වහ ඳරසතීන යජඹ ව ශ්රීත රංහ 
ප්ර්ජහතහන්ත්රි  භහජහදී ජනයජතේ ආණ්ක් අතය ඇති ය ත් 2012 
අතප්ර්ේල් 16 යුන අත්න් තඵන රද ගිවිසුභ; 

(xiii) ආදහඹම් භත ව ඵදු ම්ඵන්ධතඹන් ේවිත් ඵදු අඹ කිරීභ ළශළක්වීභ 
ව ඵදු ඳළවළය වළරීභ ළශළක්වීභ වහ ශ්රීත රංහ ප්ර්ජහතහන්ත්රි  
භහජහදී ජනයජතේ ආණ්ක් ව සිතල්ස ජනයජ ආණ්ක් අතය 
ඇති ය ත් 2011 ළප්තළම්ඵර් 23 යුන අත්න් තඵන රද ගිවිසුභ; 

(xiv) තඵරහරුස ජනයජ ආණ්ක් ව ශ්රීත රංහ ප්ර්ජහතහන්ත්රි  භහජහදී 

ජනයජ ආණ්ක් අතය ආදහඹම් භත ව ඵදු ම්ඵන්ධතඹන් ේවිත් 
ඵදුයණඹ ළශළක්වීභ ව ඵදු තනොතහ භ වළරීභ ළශළක්වීභ 
වහ ව 2013 අතෝසතු 26 යුන අත්න් තඵන රද ගිවිසුභ; 

(xv) 2012 අං 23 දයන විර්ජන ඳනතත් 6(1) ළනි න්තිඹ ඹ තත් 

ජහති අඹළඹ තදඳහර්තතම්න්තුතේ ළඹ ශීර් අං 240 ඹ තත් 
අඹළඹ වහඹ තේහ ව වයුසි අලතතහ කීම් තහඳිතිඹ භගින් 
සිදු යන රද ඳරිපය තන්කිරීභ - 2013 (අං 1); ව 

(xvi) 2012 අං 23 දයන විර්ජන ඳනතත් 6(1) ළනි න්තිඹ ඹ තත් 

ජහති අඹළඹ තදඳහර්තතම්න්තුතේ ළඹ ශීර් අං 240 ඹ තත් 
අඹළඹ වහඹ තේහ ව වයුසි අලතතහ කීම් තහඳිතිඹ භඟින් 
සිදු යන රද ඳරිපය තන්කිරීභ - 2013 (අං 2). - [රු යු.මු. 
ජඹයත්න භවතහ] 

 
බහතම්ඹ භත තිබිඹ ණුතුඹන් නිතඹෝ යන රදී. 
ெதரபீடத்றல் இருக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 

(i) ංතලෝධිත 2008 අං 14 දයන ක්රධතභෝඳහඹ ංර්ධන තහඳිති 

ඳනතත් 3(4) ළනි න්තිඹ ඹ තත් ආතඹෝජන ප්ර්ර්ධන 
අභහතතයඹහ විසින් මුදල් වහ ක්රධභම්ඳහදන අභහතතයඹහ විභහ 
හදන රදු 2013 ළප්තළම්ඵර් 23 යුනළති අං 1829/23 දයන අති 
විතලේ ළට් ඳ්රාතේ ඳශ යන රද නිඹභඹ; ව 

(ii) ංතලෝධිත 2008 අං 14 දයන ක්රධතභෝඳහඹ ංර්ධන තහඳිති 

ඳනතත් 3 (4) ළනි න්තිඹ ඹ තත් ආතඹෝජන ප්ර්ර්ධන 
අභහතතයඹහ විසින් මුදල් වහ ක්රධභම්ඳහදන අභහතතයඹහ විභහ 
හදන රදු 2013 ළප්තළම්ඵර් 23 යුනළති අං 1829/24 දයන අති 
විතලේ ළට් ඳ්රාතේ ඳශ යන රද නිඹභඹ. -  [රු රක්සභන් ඹහඳහ 
අතේර්ධන  භවතහ] 

 
බහතම්ඹ භත තිබිඹ ණුතුඹන් නිතඹෝ යන රදී. 
ெதரபீடத்றல் இருக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 
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ථහනහඹතුභහ 
(ெதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

සථහය නිතඹෝ 47(5) ඹ තත් හර්තහ ිළිතළන්වීභ. 
 

රු (ආචහර්ඹ) වර් ද සිල්හ භවතහ 
(ரண்புறகு (கனரறற) யர்  ெறல்ர) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
Sir, I rise to a point of Order. 
 

ථහනහඹතුභහ 
(ெதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 
රු  වර් ද සිල්හ භවතහ 
 

රු (ආචහර්ඹ) වර් ද සිල්හ භවතහ 
(ரண்புறகு (கனரறற) யர்  ெறல்ர) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
ඔඹ කිඹපු  ළට් නිතේදනඹ අඳ  ඉයුරිඳත් ය නළවළ. 

ඉසතල්රහ රු අභළතිතුභහ කිඹපු ඒහ ඔක්තොභ අඳ  ඉයුරිඳත් 

ය තිතඵනහ. තඵරහරුස ජනයජ ආණ්ක්ත් එක් තිබුණු  

agreements,   ඒ සිඹල්ර ඉයුරිඳත් ය තිතඵනහ.  
 
රු යුතන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்புறகு  றரணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

It has been tabled.  

 
රු (ආචහර්ඹ) වර් ද සිල්හ භවතහ 
(ரண்புறகு (கனரறற) யர்  ெறல்ர) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

No, it has not been tabled.  

 
රු යුතන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்புறகு  றரணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

It has been sent to the Table Office.  

 
රු (ආචහර්ඹ) වර් ද සිල්හ භවතහ 
(ரண்புறகு (கனரறற) யர்  ெறல்ர) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

Mr. Speaker, it has not been tabled.  

 
ථහනහඹතුභහ 
(ெதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 
තවොන් භභ ඵරන්නම්. [ඵහධහ කිරීභක්] 
 

රු විරුේධ ඳහර්ලසතේ  නහඹතුභහ. 

 
රු යනිල් වික්රධභසිංව භවතහ (විරුේධ ඳහර්ලසතේ 
නහඹතුභහ) 
(ரண்புறகு றல் றக்கறெறங்க - றர்க்கட்ெற பல்ர்) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe - Leader of the 

Opposition) 
The practice is to table the document and speak about 

it; not to speak and then table it. We are against that. You 

table it first and then speak.  

 
රු (ආචහර්ඹ) වර් ද සිල්හ භවතහ 
(ரண்புறகு (கனரறற) யர்  ெறல்ர) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

Sir, I rise to a point of Order.  

ථහනහඹතුභහ 
(ெதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

රු වර් ද සිල්හ භවතහ 
 

රු (ආචහර්ඹ) වර් ද සිල්හ භවතහ 
(ரண்புறகு (கனரறற) யர்  ெறல்ர) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
තම් ළසිතනෝ ඳනත් තටුම්ඳත  අදහශ ළට් නිතේදනඹද?  

ළසිතනෝ එතක්  ළට් එ ද තේන්න වදන්තන්. තම් අතප් 

තම් උඩ නළවළ.  
 

ථහනහඹතුභහ 
(ெதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

භ  උඳතදස රළතඵනහ, ඒ ලිඹවිලි  බහත ය තිතඵනහඹ 

කිඹහ. රුණහය ඵරන්න. බහත ය තිතඵනහඹ කිඹහ තභන්  

භ  කිඹන්තන්. බහත ය තිතඵනහඹ කිඹහ තභන් හර්තහ 

තන්තන්. 
 

රු තජෝන් අභයතුං භවතහ 
(ரண்புறகு ரஜரன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
රු ථහනහඹතුභනි, එභ ළට් නිතේදනඹ අඳ  රළබී 

නළවළ. ඒන් තචෝදනහ.  
 

ථහනහඹතුභහ 
(ெதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

Table යරහ නළවළ කිඹරහ තන් කිඹන්තන්. නමුත් තම්-  
 
රු (ආචහර්ඹ) වර් ද සිල්හ භවතහ 
(ரண்புறகு (கனரறற) யர்  ெறல்ர) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

රු ථහනහඹතුභනි, - 
 
ථහනහඹතුභහ 
(ெதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ඔඵතුභහ තඳොඩ්ලනඩක් ඉන්න. තම් තරහතේ විඳක්තේ ප්ර්ධහන 

ංවිධහඹතුභහ ථහ යනහ තන්. වරි, දළන් ඔඵතුභහ  කිඹන්න 

පුළුන්.  
 
රු (ආචහර්ඹ) වර් ද සිල්හ භවතහ 
(ரண்புறகு (கனரறற) யர்  ெறல்ர) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

රු ථහනහඹතුභනි, භභ ඉතහභ  කීතභන් තම් 

කිඹන්තන්. ඔඹ කිඹන ළට් එ බහත ය නළවළ. රු 

ඇභතිතුභහ ඔඹ කිඹන ළසිතනෝ ඳනත භතේ තම්ඹ උඩ නළවළ.  

 

රු සුජී තේනසිංව භවතහ 
(ரண்புறகு சுஜல ரெணெறங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

රු ථහනහඹතුභනි, භහ ශඟත් නළවළ.  

 
රු (ආචහර්ඹ) වර් ද සිල්හ භවතහ 
(ரண்புறகு (கனரறற) யர்  ெறல்ர) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

සුජී තේනසිංව භන්ත්රීතුභහ ශඟත් නළති ලු.  

 
රු අනුය යුහනහඹ භවතහ 
(ரண்புறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

භහ ශඟත් නළවළ.  
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ඳහර්ලිතම්න්තු 

රු (ආචහර්ඹ) වර් ද සිල්හ භවතහ 
(ரண்புறகு (கனரறற) யர்  ெறல்ர) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

එභ ළට් නිතේදනඹ රු අනුය යුහනහඹ භන්ත්රීතුභහ ශඟත් 

නළවළ. විරුේධ ඳහර්ලසතේ නහඹතුභහ ශඟත් නළවළ. ජිත් 

තප්ර්ේභදහ භන්ත්රීතුභහ ශඟත් නළවළ.  

 

ථහනහඹතුභහ 
(ெதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ඒ ළන භ  රළතඵන තතොයතුරු අනු රු භන්ත්රීතුභන්රහතේ 

තම් භත එඹ  තඵහ තිතඵනහ.  

 
රු (ආචහර්ඹ) වර් ද සිල්හ භවතහ 
(ரண்புறகு (கனரறற) யர்  ெறல்ர) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

නළවළ. රු ථහනහඹතුභනි, අතප් තම් භත එඹ නළවළ.  

 
ථහනහඹතුභහ 
(ெதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ඔඵතුභන්රහ රුණහය ඵරන්න, ඒ තම්ඹ භත එතවේ 

තභතවේ තරහද කිඹරහ.  

 
රු (ආචහර්ඹ) වර් ද සිල්හ භවතහ 
(ரண்புறகு (கனரறற) யர்  ெறல்ர) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

රු ථහනහඹතුභනි, අතප් තම් උඩ නළවළ. ළසිතනෝ ඳනත 

තම් උඩ නළවළ. තම් තවොතයන් තේන්න වදන්තන්. අතප් තම් 

උඩ එඹ නළවළ, රු ථහනහඹතුභනි. තම් ඹ ත් නළවළ. 

රහච්චුතේත් නළවළ. තම් තවොතයන් තේන්න වදන්තන්.  

 
ථහනහඹතුභහ 
(ெதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

එභ ළට් නිතේදනඹ තල්ම් හර්ඹහරඹ  බහය දීරහ 

තිතඵනහ නම් තල්ම් හර්ඹහරතේ  කීභක් තභන් එඹ 

ඔඵතුභන්රහතේ තම් භත තළබීභ.  

 

රු යනිල් වික්රධභසිංව භවතහ 
(ரண்புறகு றல் றக்கறெறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe) 

තල්ම්තුභහ  තදන්න, තභන්න තම් ලිඹවිලි අතතර් තිතඵනහද 

ඵරන්න කිඹරහ.  

 
රු සුජී තේනසිංව භවතහ 
(ரண்புறகு சுஜல ரெணெறங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

තම් ඵ හිය කුභන්්රාණඹක්.  
 

රු යනිල් වික්රධභසිංව භවතහ 
(ரண்புறகு றல் றக்கறெறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe) 

තල්ම්තුභනි, භතේ තම්ඹ උඩ තිතඵන තම් ලිඹවිලි ටි 

ඔඵතුභහ  එන්නම්, ඒ අතතර් ඒ තිතඵනහද ඵරන්න. [ඵහධහ 

කිරීභක්]    
 

ථහනහඹතුභහ 
(ெதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

තඳොඩ්ලනඩක් ඉන්න.  ආණ්ක් ඳක්තේ භන්ත්රීරුන්තේ තම් භත 

තභඹ තඵන්නත්, විඳක්තේ භන්ත්රීරුන්තේ තම් භත තභඹ 

තනොතඵන්නත් තවේතුක් තිතේද කිඹරහ භභ තොඹන්න  ඕනෆ. 

එතවභ නම් එහි ම්පර්ණ  කීභ බහය න්න  ඕනෆ- [ඵහධහ 

කිරීභක්] තඳොඩ්ලනඩක් ඉන්න, භභ ඵරරහ කිඹන්නම්.   [ඵහධහ කිරීම්] 

එඹ තම් භත තළබීතම්  කීභ තිතඵන්තන් ඳහර්ලිතම්න්තුතේ භව 

තල්ම්තුභහතේ හර්ඹහරඹ න්.  
 

රු යනිල් වික්රධභසිංව භවතහ 
(ரண்புறகு றல் றக்கறெறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe) 

රු ථහනහඹතුභනි, තම් ඉල්ලීභක්.  තම් ළන තොඹහ 

ඵළලුහ  ඳසු -  
 

ථහනහඹතුභහ 
(ெதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

භභ තම් ළන තොඹන්නම්. දළන් භ  රළබී තිතඵන තතොයතුරු 

අනු ෆභ තම්ඹක් භතභ තම්හ තඵහ තිතඵනහ. විඳක්තේ 

භන්ත්රීතුභන්රහතේ තම් භත ඹම් කිසි තතනක් වුභනහතන්භ 

එඹ තනොතළබුහද, එතවභ නළත්නම්  තම් භත තඵපු ඒහ ඹම් 

තතනක් ආඳසු රැතන ගිඹහද කිඹන එ අිළ තොඹන්න  එඳහ 

ඹළ. එ ඳහය භ තීයණඹක් තදන්න ඵළවළ. අිළ දළන  ඒහ තම්ඹ 

භත තළබුහඹ කිඹන විලසහඹ භත -[ඵහධහ කිරීම්]  
 

රු (ආචහර්ඹ) වර් ද සිල්හ භවතහ 
(ரண்புறகு (கனரறற) யர்  ெறல்ர) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

Hon. Speaker, it is not here. - [Interruption.] 
 

ථහනහඹතුභහ 
(ெதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

එතවභ නම් ඒහ රළබී තනොභළති භන්ත්රීරුන්  වහභ ඒහ 

රඵහ තදන්න. තම්හ එභ භන්ත්රීරුන්තේ තම් භත තනොතිබුතණ් 

තභොද කිඹන හයණඹ ළන තොඹහ ඵරන්න ඕනෆ. [ඵහධහ කිරීම්] 

 
රු (ආචහර්ඹ) වර් ද සිල්හ භවතහ 
(ரண்புறகு (கனரறற) யர்  ெறல்ர) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

තම් ළට් ඳ්රාඹ  අදහශ ඳනත් තටුම්ඳත අතප් තම් භත 

නළවළ, රු ථහනහඹතුභනි. භභ ඇත්ත කිඹන්තන්.  

 
රු භන්ත්රීයතඹක් 
(ரண்புறகு உரப்தறணர் எருர்) 

(An Hon. Member) 

තිතඹනහ.  
 
රු අජිත් පී. තඳතර්යහ භවතහ 
(ரண்புறகு அஜறத் பீ. ததரர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

තොතවද, තිතඵන්තන්? අිළ ශඟ තිතඵනහ කිඹරහ තොතවොභද 

ඔඵතුභහ දන්තන්?  
 
ථහනහඹතුභහ 
(ெதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

භභ ඒ ඵරන්නම්. ඵරරහ කිඹන්නම්. නළතු කිඹන්න ඵළවළ. 

[ඵහධහ කිරීභක්]  ඔඵතුභහතේ  තම්ඹ භත තළබීභ ඇභතියඹහතේ 

 කීභක් තනොතන්. ඒ අතප් -තභතළන-  කීභක්. ඒ නිහ 

භභ ඒ ළන ඵරන්නම්.  

 
රු යනිල් වික්රධභසිංව භවතහ 
(ரண்புறகு றல் றக்கறெறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe) 

Hon. Speaker, - 
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ථහනහඹතුභහ 
(ெதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ඔේ, විඳක් නහඹතුභහ.  

 

රු යනිල් වික්රධභසිංව භවතහ 
(ரண்புறகு றல் றக்கறெறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe) 

Hon. Speaker, it must be placed on the tables of all the 

225  Members. Placing it on some and not on others does 

not amount to tabling; whether it is the Minister’s 

responsibility or the Secretary-General’s is a different 

matter. But, if it has not been tabled for everyone, then 

there has been no proper tabling. There is a procedure to 

be followed on this issue. I suppose they will return my 

file after you have looked into it, Hon. Speaker. 
 
ථහනහඹතුභහ 
(ெதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

භභ ඒ ඵරන්නම්. හභහනතතඹන් භ   තප්න්තන් ඒ එතවභ 

තන්න ඵළවළ කිඹරහන්. වරි, එතවභ නම් අිළ ඵරමු. ඒ ළන ඵරරහ 

කිඹන්නම්. එඹ භතු ශ එ තවොන්.  ඒ වංහ ත්තහද 

දන්තනත් නළවළ. ඵරන්න තඳොඩ්ලනඩක්.  

 
47 (5) න සථහය නිතඹෝඹ ඹ තත් 

ිළිතන්න රද හර්තහ 
றமனக்கட்டமப இன. 47(5)இன்தடி 

ெர்ப்தறக்கப்தட்ட அநறக்மககள் 
REPORTS PRESENTED UNDER STANDING ORDER 

NO. 47(5) 
 

වෆන්ඩ්ලනස තෂෝ එදිණුතක්න් ඳදනභ (ංසථහත 
කිරී තම්) ඳනත් තටුම්ඳත  

ரயண்ட்ஸ் ததர டிபெரகன் ன்நம் 

(கூட்டிமத்ல்) ெட்டபனம் 
HANDS FOR EDUCATION FOUNDATION (INCORPORATION) 

BILL  
 

රු ථහනහඹතුභනි, “වෆන්ඩ්ලනස තෂෝ එදිණුතක්න් ඳදනභ 

(ංසථහත කිරී තම්) ඳනත් තටුම්ඳත ිළිතඵ 47(5) න සථහය 

නිතඹෝඹ ඹ තත් හර්තහ” භභ ඉයුරිඳත් යමි.  

ඒ අනු වෆන්ඩ්ලනස තෂෝ එදිණුතක්න් ඳදනභ (ංසථහත 

කිරී තම්) ඳනත් තටුම්ඳතත් අන්තර්ත න හර්ඹඹන් අධතහඳන 

අභහතතහංලතේ විඹ ඳථඹ  අඹත් හර්ඹඹන් ඵළවින් ඒ ිළිතඵ 

අභහතතහංල අනු මිටුක්ද අධතඹනඹ ය විසතය හර්තහ ය 

ඇත. එභ මිටු හර්තහ රහ ඵළලීතම්දී තභහි වන් 

තඵොතවොභඹක් රුණු ම්ඵන්ධ එඟ විඹ තනොවළකිඹ.  

ඒ අනු ඳනත් තටුම්ඳත වහ අභහතතහංලතේ එඟතහ 

රඵහ දීභ  වළකිඹහක් තනොභළති ඵ හර්තහ යමි. [රු ඵන්දුර 

ගුණර්ධන භවතහ]  
 

ඳනත් තටුම්ඳත 2013 ඔක්තතෝඵර් භ 09 න ඵදහදහ තද න 
ය කිඹවිඹ ණුතුඹන් නිතඹෝ යන රදී.   

ெட்டபனம் 2013 எக்ரரதர் 09, புன்கறம இண்டரம்பமந 

றப்தறடப்தடக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Bill ordered to be read a Second time upon Wednesday, 09th 

October, 2013. 

තඳත්ම් 
தக்கள் 
PETITIONS 

 
රු පී. දඹහයත්න භවතහ (ආවහය සුයක්ෂිතතහ අභහතතතුභහ) 
(ரண்புறகு பீ.  ரத்ண - உவுப் தரதுகரப்பு அமச்ெர்) 

(The Hon. P. Dayaratna - Minister of Food Security) 

රු ථහනහඹතුභනි, භභ තවොප් න් ඳයණ තත් 

ර්භහන්තලහරහ 'බී' තො තහි  ඳයුංික තක්. තඳොන්නහන්දන් 

භවතහතන් රළබුණු තඳත්භක් ිළිතන්මි.  

 
ථහනහඹතුභහ 
(ெதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

රු නන්යුමි්රා ඒනහඹ භවතහ - ඳළමිණ නළත.  

 
රු සුන්ත පුංිකනිරතම් භවතහ (ආර්ථි ංර්ධන 
නිතඹෝජත අභහතතතුභහ) 
(ரண்புறகு சுெந் புஞ்ெறறனர - ததரருபரர அதறறருத்ற 

தறற அமச்ெர்) 

(The Hon. Susantha Punchinilame - Deputy Minister of 

Economic Development) 

රු ථහනහඹතුභනි,  භභ  ඳවත වන් තඳත්ම් තද 

ිළිතන්මි.  

(1) න්තතල්, තන්ඩ්රාහන්පුය, අං 1039/'සී' දයන 
සථහනතඹහි ඳයුංික එස.එස.එල්. තේනහධීය භවතහතන් 
රළබුණු තඳත්භ; ව 

(2) ල්ිළටිඹ, තයෝවල් ඳහය, 'නිලහ' නිතහි ඳයුංික ඩී.එම්.සී. 
ඩඹස භවතහතන්  රළබුණු තඳත්භ.  

 
ථහනහඹතුභහ 
(ெதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

රු  යණ ගුණර්ධන භවතහ - ඳළමිණ නළත.  
 

රු චන්ද්ර்හනි ඵණ්ඩහය ජඹසිංව භවත්මිඹ 
(ரண்புறகு (றருற)ெந்றரற  தண்டர  ஜெறங்க) 

(The Hon. (Mrs.) Chandrani  Bandara  Jayasinghe) 

රු ථහනහඹතුභනි, භභ ඳවත වන් තඳත්ම් තද 

ිළිතන්මි.  

(1) ඳදවිඹ, 'ඒ' ඹහඹ, අං 74 දයන සථහනතඹහි ඳයුංික 
සී.එම්.එන්. ඳේභසිරි භවතහතන් රළබුණු තඳත්භ; ව  

(2) අනුයහධපුය, න්නිතම්භළන්නහ, යහණි තේරිඹත්ත, 
ගුන් තතොටුඳශ ඳහය ඹන ලිිළනතඹහි ඳයුංික               
ආර්.බී. හමිණී ජඹසිංව භවතහතන් රළබුණු තඳත්භ. 

 
රු වික් ර් ඇන් නි භවතහ 
(ரண்புறகு றக்டர் அந்ணல) 

(The Hon.Victor Antony) 

රු ථහනහඹතුභනි,  භභ  ඳවත වන් තඳත්ම් තද 

ිළිතන්මි.  

(1) ආඬිභ, ඵ හිය ල්කුලිඹ ඹන ලිිළනතඹහි ඳයුංික ඩී.එම්. 
ප්රිගඹංහ තවේභභහලි යුහනහඹ භවත්මිඹතන් රළබුණු 
තඳත්භ; ව 

(2) ඳණිතයන්ඩහ, කුඩහබිංගිරිතඹහි ඳයුංික ආර්.පී.ඩී. යුල්වහනි 
භවත්මිඹතන් රළබු ණු තඳත්භ.  

 
ථහනහඹතුභහ 
(ெதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

රු තවේභහල් ගුණතේය භවතහ - ඳළමිණ නළත. 
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ඳහර්ලිතම්න්තු 

රු (වදත) සුදර්ශිීම ප්ර්නහන්දුපුල්තල් භවත්මිඹ 
(ரண்புறகு (மத்ற கனரறற) (றருற) சுர்றணற 

தர்ணரந்துபுள்ரப) 

(The Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudarshini Fernandopulle) 

රු ථහනහඹතුභනි, ඳවත වන් තඳත්ම් තුන භභ 

ිළිතන්මි. 

 

(1) යේතදොළුභ, කුසර අං 44 දයන සථහනතඹහි ඳයුංික බී. 
තිමිස අප්පුවහමි භවතහතන් රළබුණු තඳත්භ; 

(2) ඩත, ඉවශ යවමුණ, භංර භහත, අං 128/2 දයන 
සථහනතඹහි ඳයුංික තක්.ඩී. ික්රාහල් සිරියත්න භවතහතන් 
රළබුණු තඳත්භ; ව 

(3) මීමු, තිඹිරිසටු,  හන ඳහය අං 26/5 දයන 
සථහනතඹහි ඳයුංික ලිලී භළදභ භවත්මිඹතන් රළබුණු 
තඳත්භ. 

 
 

ථහනහඹතුභහ 
(ெதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

රු එච්.එම්.එම්. වරීස භවතහ - ඳළමිණ නළත. 
 
 

ඉයුරිඳත් යන රද තඳත්ම්  භවජන තඳත්ම් ිළිතඵ හය 
බහ  ඳළරිඹ ණුතු ඹන් නිතඹෝ යන  රදී. 

ெர்ப்தறக்கப்தட்ட தக்கமபப் ததரதுதக் குழுவுக்குச் ெரட்டக் 

கட்டமபறடப்தட்டது. 

Petitions ordered to be referred to the Committee on Public 

Petitions. 
 

 

ප්ර්ලසනර  හික ිළිතතුරු 
றணரக்களுக்கு ரய்பன றமடகள் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 
 

වම්ඵන්තතො  ජහතතන්තය යහඹ තහඳිතිඹ : 
තේඹන්  

அம்தரந்ரரட்மட ெர்ரெ துமநபகக் 

கருத்றட்டம் : ஊறர்கள் 
HAMBANTOTA INTERNATIONAL HARBOUR PROJECT : 

EMPLOYEES 
2605/’12 

1. රු ජිත් තප්ර්ේභදහ භවතහ 
(ரண்புறகு ெஜறத் தறரரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

යහඹ වහ භවහභහර් අභහතතතුභහතන් ඇස ප්ර්ලසනඹ - (1):  

(අ) (i) වම්ඵන්තතො  ජහතතන්තය යහඹ තහඳිතිඹ 
අන්ය ක්රි(ඹහහරී යහඹක් තර ආයම්බ ව 
යුනඹ තර්ද;  

 (ii) වම්ඵන්තතො  යහතේ ත්භන් තේ ංතහ 
තොඳභණද; 

 (iii) එභ තේ භණ්ඩරඹ  වම්ඵන්තතො  
යුසත්රි ක්තඹන් ඵහ තන ඇති ංතහ 
තොඳභණද; 

 (iv) වම්ඵන්තතො  යහඹ  ඵහ ළීමභ  අතප්ක්ෂිත 
මුළු තේ ංතහ තොඳභණද; 

 ඹන්න එතුභහ තභභ බහ  දන්න්තනහිද? 

(ආ) තනොඑතේ නම්,  ඒ භන්ද? 

துமநபகங்கள், தடுஞ்ெரமனகள் அமச்ெமக் ரகட்ட 

றணர: 

(அ) (i) அம்தரந்ரரட்மட ெர்ரெ துமநபகக் 

கருத்றட்டம் பூர்த்றதெய்ப்தட்டு இக்கப் 

தரடுள்ப துமநபகரக ஆம்தறக்கப்தட்ட றகற 

ரதன்தமபெம்; 

 (ii) அம்தரந்ரரட்மட துமநபகத்றன் ற்ரதரம 

தறரட்தரகுறறன் ண்றக்மக ரதன்த 

மபெம்; 

 (iii) ரற்தடி தறரட்தரகுறறன்ததரருட்டு 

அம்தரந்ரரட்மட ரட்டத்றலிருந்து ஆட்ரெர்க் 

கப்தட்ரடரர் ண்றக்மக வ்பவு 

ன்தமபெம்; 

 (iv) அம்தரந்ரரட்மட துமநபகத்றற்கு ஆட்ரெர்ப் 

தற்கு உத்ரெறக்கப்தட்டுள்ப தரத் 

ஊறர்கபறன் ண்றக்மக ரதன்தமபெம் 

 அர் இச்ெமதக்கு அநறறப்தரர? 

(ஆ) இன்ரநல், ன்? 

 
 

asked the Minister of Ports and Highways:  

(a) Will he inform this House of - 

 (i) the date on which the Hambantota 

International Harbour Project came to its 

conclusion and operations of the Harbour 

commenced; 

 (ii) the number of staff of the Hambantota 

Harbour at present; 

 (iii) the number of persons recruited to that staff 

from the District of Hambantota; and 

 (iv) the total number of employees scheduled to 

be recruited to the Hambantota Harbour? 

(b) If not, why? 

 
රු තයෝහිත අතේගුණර්ධන භවතහ (යහඹ වහ භවහභහර් 
අභහතතතුභහ) 
(ரண்புறகு ரரயற அரதகுர்ண - துமநபகங்கள், 

தடுஞ்ெரமனகள் அமச்ெர்)  

(The Hon. Rohitha Abeygunawardena - Minister of Ports 

and Highways) 

රු ථහනහඹතුභනි, භහ එභ ප්ර්ලසනඹ  ිළිතතුය තදනහ. 

(අ) (i) වම්ඵන්තතො  යහතේ ඳශමු අයුඹය 2010 
තනොළම්ඵර් 18න යුන විිත තරුණු අතය, 
එයුන සි  එඹ ක්රි(ඹහහරී යහඹක් තර ක්රි(ඹහත්භ 
තේ. 

 (ii) වම්ඵන්තතො  යහතේ තේඹ වහ තේන්න් 
ඵහ තන තනොභළති අතය, අලතතහ භත 
තොශම යහතේ තේඹන් තේතේ තඹොදහ 
අලතතහ ඉටු ය ීම. 

 (iii) අදහශ නළත. 

 (iv) ඳශමු අයුඹය අහනතේ ිජු තේඹන් 500ක්ද, 
තදන අයුඹය අහනතේ තේඹන් 1,500ක්ද 

939 940 
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අලත යන අතය, අලතතහන් භත ඉයුරි 
අයුඹයර  තේඹන් ඵහ ළීමභ  අදවස ය 
ඇත.  

(ආ) ඳළන තනොනඟී. 

 
රු ජිත් තප්ර්ේභදහ භවතහ 
(ரண்புறகு ெஜறத் தறரரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

රු ඇභතිතුභනි, භහතරහ ප්ර්ලසනතේ (අ) (ii) තො තේ 

ිළිතතුය නළත කිඹන්න පුළුන්ද? 

 

 

රු තයෝහිත අතේගුණර්ධන භවතහ  
(ரண்புறகு ரரயற அரதகுர்ண) 

(The Hon. Rohitha Abeygunawardena)  

(අ)  (ii)  වම්ඵන්තතො  යහතේ තේඹ වහ තේඹන් 
ඵහ තන තනොභළති අතය, අලතතහ භත 
තොශම යහතේ තේඹන් තේතේ තඹොදහ 
නු ඇත.  

 
රු ජිත් තප්ර්ේභදහ භවතහ 
(ரண்புறகு ெஜறத் தறரரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

භතේ ඳශමුළනි අතුරු ප්ර්ලසනඹ තභඹන්.   

රු ඇභතිතුභනි, වම්ඵන්තතො  ජහතතන්තය යහඹ සුවිලහර 

මුදල් ප්ර්භහණඹක් ළඹ යරහ, එතවභ නළත්නම් භවහ ජහති 

ධනසන්ඹක් ළඹ යරහ ක්රි(ඹහත්භ වුණු ජහති තහඳිතිඹක්. 

එඹ විිත යරහ දළන  ය තුන  ආන්න හරඹක් ත 

වුණත් තභ ඒ යහඹ  අලුතින් තේ ිළරික් ඵහ තන 

නළවළ. රු ථහනහඹතුභනි, ඒ යුසත්රි ක්ඹ නිතඹෝජනඹ යන 

රු භන්ත්රීයඹකු වළටිඹ  ඔඵතුභහභ දන්නහ, ඳසු ගිඹ භළතියණ 

හර හනු තුශදී, -භළතියණඹක් භළතියණඹක් ඳහහ- රක් 

ණන් ඉල්ලුම් ඳ්රා තඵදහපු ඵ. ඒ හතේභ  ශ්රීත රංහ යහඹ 

අධිහරිතේ තේ අඩවිතේ කිඹනහ, ිජු රැකිඹහ වඹදවකුත් ක්රධ 

රැකිඹහ ඳනසදවකුත් බිහි තනහඹ  කිඹරහ.  දහද තම් 

තඳොතයොන්දු වුණු රැකීයක්හ ටි වම්ඵන්තතො  ජහතතන්තය යහඹ 

තහඳිතිතඹන් බිහි න්තන් කිඹරහ භහ රු ඇභතිතුභහතන් 

අවන්න ළභළතින්. 

 
රු තයෝහිත අතේගුණර්ධන භවතහ  
(ரண்புறகு ரரயற அரதகுர்ண) 

(The Hon. Rohitha Abeygunawardena)  

රු ථහනහඹතුභනි, එතුභහ අතුරු ප්ර්ලසනඹ අවන භන් 

එතු යපු අඹදුම් ඳ්රා ංතහක් ළනත් කිේහ.  "තවන් 

ඔතයෝ" විධිඹ න් එතුභහ එන්තන්. රු ථහනහඹතුභනි, භහත් 

"තවන් ඔතයෝ" උත්තයඹක්භ තදන්නම්. 

අිළ තම් යහඹ වළදුහ හතේභ, දළන් අිළ තම් යහඹ ආදහඹම් 

රඵන තත්ත්ඹ  ඳත් යරහ තිතඵනහ, රු භන්ත්රීතුභහ.  අිළ  තම් 

න වි  නළේ 126ක් තභතවණුම් යරහ තිතඵනහ. අිළ තම් හර 

හනු ඇතුශත රුිළඹල් මිලිඹන 448 ආදහඹභක් රඵරහ 

තිතඵනහ. අිළ තම් යහඹ  තේඹන් පුයරහ,  තම්  අහර්ථ  

ය යතට් අනහතඹ විනහල යන්න  ඵරහතඳොතයොත්තු න්තන් 

නළවළ. තම් යහඹ රහබ රඵන තත්ත්ඹ  ඳත් න වි  අතප් 

පුහුණුරු වළටිඹ   ණුතු යන භවතඳොශ ආඹතනතේ පුහුණු 

න සිඹලු දරුන්  තභහි රැකිඹහ අසථහ රඵහ දීභ   ණුතු 

යනහ.  

රු ජිත් තප්ර්ේභදහ භවතහ 
(ரண்புறகு ெஜறத் தறரரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

රු ථහනහඹතුභනි වම්ඵන්තතො  යුසත්රි ක්තේ 

ජහතතන්තය යහඹක් ඉයු න වි , එහි නිර්භහතියඹහ වළටිඹ  

ඔඵතුභහතේ අතප්ක්හ වුතණ්, ය තුනක් ගිහිල්රහත් රැකිඹහ 

වහ ඵහ ළීමභක් තනොභළතිවීභ තනොතන්. වම්ඵන්තතො  

යුසත්රි ක්තේ විරැකිඹහතන් තඳතශන තරුණ ඳයපුය රක් 

ණනක් සිටිනහ. තෝටි ප්ර්තෝටි ණනක් ළඹ යරහ 

තිතඵනහ තම් යහඹ තහඳිතිඹ . තභතුභහ කිඹනහ නළේ 126ක් 

ඇවිල්රහ තිතඵනහ ලු. රුිළඹල් මිලිඹන එසිඹ වතිතස ණනක් 

රහබ රඵරහ තිතඵනහ ලු. නමුත් වම්ඵන්තතො  යුසත්රි ක්තේ එ 

පුේරඹකුත් තම් වම්ඵන්තතො  ජහතතන්තය යහතේ රැකිඹහක් 

රඵහ  තන  නළවළ; එ පුේරඹකු ත් රැකිඹහක් රඵහ දීරහ 

නළවළ. භතේ අතප්ක්හ තනොතන්, අක්භ තයමින් 

ථහනහඹතුභහතේ අතප්ක්හ  තමුන්නහන්තේරහ දහද ඉස  

සිේධ යන්තන් කිඹරහ භභ රු ඇභතිතුභහතන් අවන්න 

ළභළතින්. [ඵහධහ කිරීම්] ඒ  උත්තයඹක් තදන්න. 

 
 
රු අල්වහි ඒ.එච්.එම්. අසර් භවතහ 
(ரண்புறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

ථහනහඹතුභහ ප්ර්ලසනඹක් අවරහ නළවළ. 

 
 
රු තයෝහිත අතේගුණර්ධන භවතහ  
(ரண்புறகு ரரயற அரதகுர்ண) 

(The Hon. Rohitha Abeygunawardena)  

රු භන්ත්රීතුභනි, රු ථහනහඹතුභහ තභන් තම්  විඹ බහය 

අභහතතයඹහ ලතඹන් මී  තඳය  ණුතු තශේ. එතුභහ  

ඵරහතඳොතයොත්තු වුණ ආහයතඹන්භ අද න වි  තම් යහතේ 

 ණුතු ක්රි(ඹහත්භ තනහ. දළන් ඔඵතුභහ කිඹනහ වම්ඵන්තතො  

ප්ර්තේලතේ කිසිභ තතනකු තම් යහතේ තේඹ  ඵහ ත්තත් 

නළවළ කිඹරහ. එතවභ බිඹක් ඇති ය න්න  එඳහ. [ඵහධහ කිරීම්] 

ඔතවොභ ඉන්න, ඔතවොභ ඉන්න.  

අඳ  -තම් ය  - අලත න්තන් පුහුණු ්ර මිඹන්, පුහුණු 

ම්රුන්. ඒ අලතතහ ඉටු ය න්න  ඉයුරිතේදී පුහුණු 

්ර මිඹන්, ම්රුන් තම් වහ  ඵහ න්නහ. ඒ  අලත 

යන පුහුණුවීම්  ණුතු තම් තන තො  ක්රි(ඹහත්භ නහ. 

වම්ඵන්තතො  යුසත්රි ක්තේ ජනතහ  ඳභණක් තනොතන්, තම් 

යතට් රැකිඹහ ඵරහතඳොතයොත්තු න වළභ තතනකු භ ඒ වහ අිළ 

තදොය විිත යරහ තිතඵනහ. ඉතිවහතේ -තමුන්තේ ිළඹහතේ 

හරතේ- හතේ අිළ තම් තේල් වත් තඳොතශේ හ තන නළවළ. අිළ 

තම් ළතඩ්ලන වරිඹ  යනහ. ඒ ළන ළ ලුක් ඇති ය න්න 

එඳහ. 

 
ථහනහඹතුභහ 
(ெதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

තුන්තනි අතුරු ප්ර්ලසනඹත් අවන්න. 

 
රු ජිත් තප්ර්ේභදහ භවතහ 
(ரண்புறகு ெஜறத் தறரரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

රු ථහනහඹතුභනි, වත් තඳොතශේ හ තන තිතඵන්තන් 

වුද කිඹරහ තභතුභහතේ ිළිතතුතයන්භ අඳ  ිළිතන්න පුළුන්. 

තම් යුසත්රි ක්ඹ නිතඹෝජනඹ යන භන්ත්රීයඹකු වළටිඹ  රු 

ථහනහඹතුභහතනුත් තම් වහ තඳොදි වහඹක් වහ තල්ලුක් 

භභ ඉල්රනහ. 
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ඳහර්ලිතම්න්තු 

ථහනහඹතුභහ 
(ெதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

තවොන්, අලත තරහ  තදන්නම්. 

 
රු ජිත් තප්ර්ේභදහ භවතහ 
(ரண்புறகு ெஜறத் தறரரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

භතේ තුන්තනි අතුරු ප්ර්ලසනඹ.  

රු ථහනහඹතුභනි, ඔඵතුභහතේ දළන ළීමභ ිළණි භභ 
ත රුණක් කිඹන්න ළභළතින්. අතප් යතට් විරැකිඹහ ප්ර්තිලතතේ 

හභහනත අඹ සිඹඹ  3.9න්. වළඵළන් වම්ඵන්තතො  යුසත්රි ක්තේ 

එඹ සිඹඹ  5.3න්. ඒ කිඹන්තන් ජහති විරැකිඹහ ප්ර්තිලතතේ 

හභහනත අඹ  ඩහ වම්ඵන්තතො  යුසත්රි ක්තේ එභ අඹ 

සිඹඹ  36කින් ළදින්. වම්ඵන්තතො  යුසත්රි ක්තේ ළදිභ හරඹක් 

ත යන අතප් රු ථහනහඹතුභහ දන්නහ, විරැකිඹහ තඳෝලිතම් 

සිටින තරුණ තරුණිඹන් තොඳභණ ිළරික් එතුභහ වමුන්න 

එනහද කිඹරහ. තම් ඵරන්න, ශ්රීත රංහ යහඹ අධිහරිතේ තේ 

අඩවිඹ කිඹනහ, රැකිඹහ 6,000ක් රඵහ තදනහ කිඹරහ. 

ඡන්දඹ හරතේ කිේහ, රැකිඹහ රක්ඹක් රඵහ තදනහ 

කිඹරහ. අතත නම් අවන්න රු ථහනහඹතුභහතන්. ක්රධ 

රැකිඹහ 50,000ක් රඵහ තදනහලු. රිජන්. අද තනල් එ 

රැකිඹහක්ත් රඵහ දීභ  ඔඵතුභන්රහතේ යජඹ අභත් තරහ 

තිතඵන්තන් ඇන් කිඹරහ භභ අවන්න ළභළතින්. 
 

 

රු තයෝහිත අතේගුණර්ධන භවතහ  
(ரண்புறகு ரரயற அரதகுர்ண) 

(The Hon. Rohitha Abeygunawardena)  

ථහක්ද ඳළළත්තුතේ? තඵොතවොභ තවොන්. රු 

ථහනහඹතුභනි, එතුභහ ඔඵතුභහතනුත් තඳොදි තල්ලුක් 

ඉල්ලුහ. ඒ නිහ එතුභහ  භතේ ණතන් තඳොදි තල්ලුක් විධිඹ  

වම්ඵන්තතො  යුසත්රි ක්ඹ තනුතන් රැකිඹහ අසථහ තදක් 

එතුභහ  රඵහ තදනහ. රු ථහනහඹතුභනි, ඒ, ඔඵතුභහතන් 

ඉල්රපු තල්ලු . 

රු රක්සභන් තතනවියත්න ඇභතිතුභහත් කිඹන්නහ හතේ 

රැකිඹහ අසථහ රඵහ දීතම් ප්ර්තිලත ිළිතඵ එතුභහ කිඹන්තන් සිඹලු 

තොවීන්ත් එතු ය තනන්. 
 

රු ජිත් තප්ර්ේභදහ භවතහ 
(ரண்புறகு ெஜறத் தறரரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

අවපු ප්ර්ලසනඹ  උත්තය තදන්න. 
 
 

රු තයෝහිත අතේගුණර්ධන භවතහ  
(ரண்புறகு ரரயற அரதகுர்ண) 

(The Hon. Rohitha Abeygunawardena)  

ඔඵතුභහතේ ප්ර්ලසනඹ  ිළිතතුරු තදන්න තඳොඩ්ලනඩක් ඉන්න. 2001 

ඉරහ 2004 න තතක් ඔඵතුභන්රහතේ ආණ්ක්තේ,- 
 
 

රු ජිත් තප්ර්ේභදහ භවතහ 
(ரண்புறகு ெஜறத் தறரரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

ඒ හරඹ ළන තනොතන් භභ අවන්තන්. භභ අවපු ප්ර්ලසනඹ  

උත්තය තදන්න තෝ. 
 
 

රු තයෝහිත අතේගුණර්ධන භවතහ  
(ரண்புறகு ரரயற அரதகுர்ண) 

(The Hon. Rohitha Abeygunawardena)  

ඉතින්, ඒ  තවේතුක් තිතඵන්න එඳහඹළ. තම් යතට් යහජත  

තේතඹෝ හිටිතේ රක් 6න්. 

රු ජිත් තප්ර්ේභදහ භවතහ 
(ரண்புறகு ெஜறத் தறரரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

රු ථහනහඹතුභනි, භ  තම් උත්තයඹ ිළිතන්න ඵළවළ. 

[ඵහධහ කිරීභක්] 
 

ථහනහඹතුභහ 
(ெதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

රු අභහතතතුභහ, වම්ඵන්තතො  යහඹ  ළීමතම් 

ඵරහතඳොතයොත්තු ිළ  තමුන්නහන්තේ තොශම කී තදතනක් විතය 

පුහුණු යනහද? 

 
රු ජිත් තප්ර්ේභදහ භවතහ 
(ரண்புறகு ெஜறத் தறரரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

අන්න උත්තය තදන්න. 

 
රු තයෝහිත අතේගුණර්ධන භවතහ  
(ரண்புறகு ரரயற அரதகுர்ண) 

(The Hon. Rohitha Abeygunawardena)  

භභ රු ථහනහඹතුභහ  උත්තය තදන්නම්. 
 
 
 

ථහනහඹතුභහ 
(ெதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

තමුන්නහන්තේරහ තම් හරඹ තුශ තොශම යහඹ  ඵහ 

තන කී තදතනක් පුහුණු යනහද? ඒත් වුරුත් නළේද? 
 

 
රු ජිත් තප්ර්ේභදහ භවතහ 
(ரண்புறகு ெஜறத் தறரரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

අන්න ඒ  උත්තය තදන්න. [ඵහධහ කිරීභක්] 

 
රු තයෝහිත අතේගුණර්ධන භවතහ  
(ரண்புறகு ரரயற அரதகுர்ண) 

(The Hon. Rohitha Abeygunawardena)  

තඳොඩ්ලනඩක් ඉන්න. 

 
රු යන්ජන් යහභනහඹ භවතහ 
(ரண்புறகு ன்ஜன் ரரக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

අන්න තොය වුණහ. 

 
රු තයෝහිත අතේගුණර්ධන භවතහ  
(ரண்புறகு ரரயற அரதகுர்ண) 

(The Hon. Rohitha Abeygunawardena)  

රු ථහනහඹතුභනි, තභතුභන්රහතේ විනඹ වදරහ ඉන්න 

තෝ. වළසිතයන්න දන්තන් නළවළ. [ඵහධහ කිරීම්] තම් "ඇති 

හිටිඹහ" තනොතන් තන්. තම් "ඉසුහ ඇති" තනොතන් තන්. 
 

 

ථහනහඹතුභහ 
(ெதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

තවොන්, දළන් ඒ ඇති. 

 
රු තයෝහිත අතේගුණර්ධන භවතහ  
(ரண்புறகு ரரயற அரதகுர்ண) 

(The Hon. Rohitha Abeygunawardena)  

රු ථහනහඹතුභනි, අිළ තම් න වි  තහක්ණ නිරධහරින් 

ව අතනකුත් අලත යන තේඹන් වහ අවුරුදු 30  අක් අඹ 
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භවතඳොශ අබතහරහ ආ ආඹතනඹ භඟින් පුහුණු කිරීම්  ණුතු ය 

තන ඹනහ. රු ථහනහඹතුභනි, ඔවුන්තේ පුහුණුතේදී ඔවුන් 

අතප් අලතතහ  ළශතඳන විධිඹ  ඒ  ණුතු යනහද කිඹරහ 

අිළ ඵරනහ. 

ඒ අඹ  ප්ර්මුතහ රඵහ දීභ   ණුතු යනහ. වම්ඵන්තතො  

යුසත්රි ක්ඹ  විතයක් තනොතන්. සිඹල්රන් වහ ඒ අලතතහ  

ඉටු යන්න  ණුතු යනහ. භළෂින් තඵදන්තන් නළවළ, රු 

ථහනහඹතුභනි.  

 
රු ජිත් තප්ර්ේභදහ භවතහ 
(ரண்புறகு ெஜறத் தறரரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

රු ථහනහඹතුභනි, ඒ ිළිතතුතයන් ඔඵතුභහ ෆහීභ  ඳත් 

තනහද? ඇත්ත කිඹන්න තෝ;  විදඹ හක්ෂිඹ  එඟ 

කිඹන්න තෝ.  ඒ උත්තයතඹන් ඔඵතුභහ ෆහීභ  ඳත් තනහද?  

ඔඵතුභහ උත්තයඹක් තදන්න තෝ. 

 
ථහනහඹතුභහ 
(ெதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

අිළ දළන්  ඊ ශඟ  ප්ර්ලසනඹ  ඹමු. ඒහ ළන ඳසු ථහ යමු. 

ප්ර්ලසන අං 4 -3356/'12- (1), රු පී. වළරින් භවතහ. 

 
 

රු පී. වළරින් භවතහ 
(ரண்புறகு பீ. யரறென்) 

(The Hon. P. Harrison) 

රු ථහනහඹතුභනි,  භභ ඒ ප්ර්ලසනඹ අවනහ.  අද ිෂිර්භ 

ඇභතිතුභහ ඳළමිණ නළවළ. ඒ නිහ තභභ ප්ර්ලසනඹ  ිළිතතුය 

ඇභතිතුභහතන්භ රඵහ ළීමභ වහ ල් රඵහ තදන්න. 
 

 
රු යුතන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்புறகு  றரணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු ථහනහඹතුභනි, ිෂිර්භ අභහතතතුභහ තනුතන් 

තභභ ප්ර්ලසනඹ  ිළිතතුරු රඵහ දීභ වහ භහ තිඹ හරඹක් 

ඉල්රහ සිටිනහ. 

 
ප්ර්ලසනඹ භතු යුනදී ඉයුරිඳත් කිරීභ  නිතඹෝ යන රදී. 
றணரம ற்தநரரு றணத்றற் ெர்ப்தறக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 
 

 

 

ධීය ආම්ඳන්න ආනඹනඹ : ඵදු 
லன்தறடி உதகங்கள் இநக்குற : ரறகள் 

IMPORT OF FISHING GEAR : TAXES 
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5.  රු අජිත් කුභහය භවතහ 
(ரண்புறகு அஜறத் குர) 

(The Hon. Ajith Kumara) 

ධීය වහ ජරජ ම්ඳත් ංර්ධන අභහතතතුභහතන් ඇස 

ප්ර්ලසනඹ - (2):  

(අ) (i) ධීය ඹහ්රාහ, ධීය ඹහ්රාහ නිසඳහදනඹ යන ද්ර்ත, 
ධීය ඹහ්රාහ එන්ජින්, දළල් ර් වහ දළල් ආම්ඳන්න 
නිඳදවීතම් ද්ර்ත ව තනත් ධීය ආම්ඳන්න 
ආනඹනතේදී අඹ යනු රඵන ඵදු ර් තර්ද; 

 (ii) ඉවත එක් එක් අන්තභඹ තනුතන් අඹ යනු 
රඵන ඵදු ර්ර ප්ර්තිලතඹන් තර්ද; 

 ඹන්න එතුභහ වන් යන්තනහිද? 

(ආ) තනොඑතේ නම්, ඒ භන්ද? 

 
கடற்தநரறல், லக ப பனங்கள் அதறறருத்ற 

அமச்ெமக் ரகட்ட றணர: 

(அ) (i) லன்தறடிப் தடகுகள், லன்தறடிப் தடகு உற்தத்றப் 

ததரருட்கள், லன்தறடிப் தடகுகளுக்கரண 

ன்ஜறன்கள், மனகள் ற்ரம் மனகமபபெம் 

உதகங்கமபபெம் உற்தத்ற தெய்ற்கரண 

ததரருட்கள் ற்ரம் மண லன்தறடி 

உதகங்கள் இநக்குற தெய்ப்தடும்ரதரது 

அநறடப்தடுகறன்ந ரற மககள் 

ரமதன்தமபெம்,  

 (ii) ரற்தடி எவ்தரரு ததரருளுக்கும் 

அநறடப்தடுகறன்ந எவ்தரரு ரற 

மகறணதும் வீங்கள் வ்பதன்தமபெம், 

 அர் குநறப்தறடுரர? 

(ஆ) இன்ரநல், ன்? 

 
 

asked the Minister of Fisheries and Aquatic Resources 

Development:  

(a) Will he state - 

 (i) the types of taxes levied when importing 

fishing vessels or material required for 

building fishing vessels, fishing vessel 

engines, nets and material required for 

making nets and other fishing gear; and 

 (ii) the percentages of each type of tax levied 

when importing each item mentioned 

above. 

(b) If not, why? 

 
 

රු යත් කුභහය ගුණයත්න භවතහ (ධීය වහ ජරජ ම්ඳත්  
ංර්ධන නිතඹෝජත අභහතතතුභහ) 
(ரண்புறகு ெத் குர குத்ண - கடற்தநரறல், லக 

பபனங்கள் அதறறருத்ற தறற அமச்ெர்) 

(The Hon. Sarath Kumara Gunaratne - Deputy Minister of  
Fisheries and Aquatic Resources Development) 

රු ථහනහඹතුභනි, ධීය වහ ජරජ ම්ඳත්  ංර්ධන 

අභහතතතුභහ තනුතන් භහ එභ ප්ර්ලසනඹ  ිළිතතුරු තදනහ. 
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(අ)   (i)  



ඳහර්ලිතම්න්තු 

රු අජිත් කුභහය භවතහ 
(ரண்புறகு அஜறத் குர) 

(The Hon. Ajith Kumara) 

රු ථහනහඹතුභනි, තම් යජඹ තඳොතයොන්දු වුණහ, 

ධීයඹන්  විලහර වනඹක් රඵහ තදනහ කිඹරහ. ධීයඹන්  අද 

විතලේතඹන් ඉන්ධන වනහධහයඹත් නළති ඔවුන්තේ ර්භහන්තඹ 

ය න්න- [ඵහධහ කිරීභක්] තමුන්නහන්තේරහ ඒ වනහධහයඹ භහ 

ණනක් දුන්තන් නළවළ තන්.  

 
රු යත් කුභහය ගුණයත්න භවතහ 
(ரண்புறகு ெத் குர குத்ண) 

(The Hon. Sarath Kumara Gunaratne) 

භහ තදක් ඳභහ තරහ තිබුණහ. ඒහත් එක් දළන් දීතන 

ඹනහ.  
 
 

රු ජිත් තප්ර්ේභදහ භවතහ 
(ரண்புறகு ெஜறத் தறரரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
දීරහ නළවළ.   

  
 

රු අජිත් කුභහය භවතහ 
(ரண்புறகு அஜறத் குர) 

(The Hon. Ajith Kumara) 

රු ථහනහඹතුභනි, තම් න වි  ධීයඹන් වහ ඉන්ධන 

වනහධහය රඵහ දීභ තවොය ක්රධභඹ  නත්රහ තිතඵනහ. 

තදනහ කිඹනහ; තදන්තන් නළවළ. එතවභ තදන්තන් නළතිහ 

විතයක් තනොතන්. තම් යජඹ තඳොතයොන්දු වුණහ, ධීයඹන්  

ඔවුන්තේ නිසඳහදන වහ අලත ඵදු වන රඵහ තදනහ කිඹරහ. 

තම් යතට් තනත් විලහර  තහඳහයර  ඵදු වන රඵහ තදනහ. 

දළන් ළට් ඳ්රාඹකුත් ඉයුරිඳත් වුණහ. ඒහ ඵළලුහභත් එතවභන් 

තිතඵන්තන්. වළඵළන් බිලී තොක් , බිලී ිළත්ත , දළර , එන්ජිභ  

-තම් වළභ එ භ- විලහර ඵදු ප්ර්භහණඹක් වනහ. එතවභ නම් 

භභ අවන්න ළභළතින්, තම් යජඹ තඳොතයොන්දු ව ඳරියු ඉන්ධන 

වනහධහයඹක් දළන් තදන්තන් නළති තො  ධීයඹන් වහ ව 

ආම්ඳන්න වහ, එන්ජින් වහ ඵදු ම්පර්ණතඹන් නිදවස 

යනහද, නළේද කිඹරහ. තභොද, ඒ යජතේ තඳොතයොන්දුක්. ඒ 

 ණුත්ත යනහද, නළේද? ඒ දළන න්න ළභළතින්.  

 
රු යත් කුභහය ගුණයත්න භවතහ 
(ரண்புறகு ெத் குர குத்ண) 

(The Hon. Sarath Kumara Gunaratne) 

ඵදු තේයභ අන්න් තශොත් ආණ්ක්  තදය ඹන්න තනහ. 

[ඵහධහ කිරීභක්] ඒ නිහ අලත තේර  වන තදනහ. ඇභ 

වහ තම් න තො - [ඵහධහ කිරීභක්] දළල් වහ විතයක් තම් න 

තො  රුිළඹල් එසිඹ ණන විතය මුදරක් අක් තරහ 

තිතඵනහ. තම් න තො  අිළ බහණ්ඩහහයඹත් එක් හච්ඡහ 

යතන ඹනහ, ිෂි ර්භඹ  වහ භහන පුළුන් තයම් වන 

තදන්න. භභ එදහ භතේ ථහතේදීත් තම් ළන කිේහ. අතනක් එ, 

ධීය ඵරඳ්රාර  අිළ ලත ඳවක්ත් න්තන් නළවළ. සිඹල්ර 

තනොමිතල්න් තදන්තන්. රංහ ඉතිවහතේ කිසිභ තතනකු 

තනොයපු ආහයඹ  කිසිභ ඵරඳ්රාඹක් වහ- [ඵහධහ කිරීභක්] 
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රු අජිත් කුභහය භවතහ 
(ரண்புறகு அஜறத் குர) 

(The Hon. Ajith Kumara) 

ඵරඳ්රා හසතු කීඹද?  

 
රු යත් කුභහය ගුණයත්න භවතහ 
(ரண்புறகு ெத் குர குத்ண) 

(The Hon. Sarath Kumara Gunaratne) 

ඵරඳ්රා හසතුක් න්තන් නළවළ කිසිභ එ .  

 
රු අජිත් කුභහය භවතහ 
(ரண்புறகு அஜறத் குர) 

(The Hon. Ajith Kumara) 

ලින් කීඹද ත්තත්?  

 
රු යත් කුභහය ගුණයත්න භවතහ 
(ரண்புறகு ெத் குர குத்ண) 

(The Hon. Sarath Kumara Gunaratne) 

ලින් ත්තු ණන් භභ දන්තන් නළවළ. දළන  තිතඵන 

තත්ත්ඹන් භභ කිේතේ. තම් න තො  ම්පර්ණතඹන් -සිඹල්ර- 

නිදවස යරහ තිතඵනහ. කිසිභ ඵරඳ්රාඹ  ඵරඳ්රා හසතුක් 

න්තන් නළවළ.  

 
රු අජිත් කුභහය භවතහ 
(ரண்புறகு அஜறத் குர) 

(The Hon. Ajith Kumara) 

රු ථහනහඹතුභනි, තම් න වි  භහ ණනහක් තිසතේ 

ඉන්ධන වනහධහය දීරහත් නළවළ. විලහර ප්ර්ලසනඹ  ධීයතඹෝ 

මුහුණ තදනහ. [ඵහධහ කිරීභක්] ඒ වනහධහයඹ දීරහත් නළති 

තත්ත්ඹක් ඇතුතශේ යජඹ තඳොතයොන්දු වුණහ- [ඵහධහ කිරීභක්] යජඹ 

තඳොතයොන්දුක් දුන්නහ ධීයඹන්තේ නිසඳහදන ආම්ඳන්න වහ 

වනඹක් තදනහ කිඹරහ. ඵරන්න, භහින්ද ිකන්තන ධීය 

අභහතතහංලතේ ප්ර්තිඳත්ති ඹ තත්. [ඵහධහ කිරීභක්] එතවභ නම් අිළ 

අවනහ, ඔඵතුභහ ධීයඹන් නිතඹෝජනඹ යන ඇභතියඹකු 

තරහ සිටිේදීත් ඇන් ධීයඹන්  තම් වන තදන්තන් නළත්තත් 

කිඹරහ. ඔඵතුභහ කිඹනහ  ඵදු නළති ය  තන ඹන්න ඵළවළ 

කිඹරහ. [ඵහධහ කිරීභක්] ඵදු වන තදන්න ඕනෆ නළති ඒහ  ඵදු 

වන දීරහ- [ඵහධහ කිරීභක්] 

 
රු යත් කුභහය ගුණයත්න භවතහ 
(ரண்புறகு ெத் குர குத்ண) 

(The Hon. Sarath Kumara Gunaratne) 

රු භන්ත්රීතුභහ භභ කිේතේ- [ඵහධහ කිරීභක්] 

 
ථහනහඹතුභහ 
(ெதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ප්ර්ලසන අවන තරහ  අදවස ප්ර්හල යන්න ඹන්තන් නළති 

ප්ර්ලසන විතයක් අවන්න. 

 
රු අජිත් කුභහය භවතහ 
(ரண்புறகு அஜறத் குர) 

(The Hon. Ajith Kumara) 

රු ථහනහඹතුභනි, ධීය ර්භහන්තඹ කිඹන්තන් යතට් 

නිසඳහදනඹ වහ දහඹ න ර්භහන්තඹක්. ඒ ර්භහන්තතේ 

තඹයුරහ ඉන්තන් ඉතහභ දුක්ඛිත ජනතහක්. එතවභ නම් ඇන් ඒ 

නිසඳහදන වහ දහඹ න ර්භහන්තඹ  ඵදු නිදවස යන්තන් 

නළත්තත්? [ඵහධහ කිරීභක්] 

ථහනහඹතුභහ 
(ெதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

රු නිතඹෝජත ඇභතිතුභහ, ඉසීතභන් අවතන ඉන්න. ඊ  

ඳසතේ ල්ඳනහතන් උත්තය තදන්න.  

 
රු අජිත් කුභහය භවතහ 
(ரண்புறகு அஜறத் குர) 

(The Hon. Ajith Kumara) 

රු ථහනහඹතුභනි, ධීය ර්භහන්තඹ කිඹන්තන් යතට් 

නිසඳහදනඹ  දහඹත්ඹ තදන ර්භහන්තඹක්. තම් ය  තට්භ 

මුහුද තිතඵේදී විතේල ය ලින් භත්ත නිසඳහදන තන්න්න අද 

අඳ විලහර මුදරක් විඹදම් යනහ. තම් යතට් ධීය ර්භහන්තතේ 

තඹතදමින් ඉතහභ දුක්ඛිත ජීවිතඹ තන ිළරික් ඉන්න තො , 

ඔවුන්තේ ඉන්ධන වනහධහයඹත් නත්හ තිතඵනහ. ඔවුන්තේ 

නිසඳහදන යුණුණු ය න්න තම් ර්භහන්තඹ  අලත දළල් ටි , 

එන්ජින් ටි , බිලී ිළත්ත , බිලී තොක්  ඵදු වන තදන්තන් 

නළත්තත් ඇන්? ඒ යජතේ තඳොතයොන්දුක්. ඒ නිහ භහ අවන්න 

ළභළතින්- 

 
ථහනහඹතුභහ 
(ெதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ඒ ඇති. රු නිතඹෝජත ඇභතිතුභහ, උත්තය තදන්න. 

 
රු යත් කුභහය ගුණයත්න භවතහ 
(ரண்புறகு ெத் குர குத்ண) 

(The Hon. Sarath Kumara Gunaratne) 

රු භන්ත්රීතුභහ, ඔඵතුභහ  ඳළවළයුලි කිේහ අිළ රඵන අඹ 

ළතේදී තම් සිඹල්ර හච්ඡහ යනහ කිඹරහ. ඔඵතුභහත් එන්න, 

අතප් හච්ඡහර . අතප් හච්ඡහර  ඇවිල්රහ ඔඹ හතේ 

අදවස වහ තඹෝජනහ තදන්න. අිළ ධීය ර්භහන්තඹ නන්න්න 

පුළුන් තයම් ළඩ ිළිතතශ ස යනහ. තම් එ එ තේල් 

යන්න කිේහභ, ඒහ තව  උතේ  ගිහිල්රහ යන්න පුළුන් 

ළඩ තනොතන්. හච්ඡහ යරහ යන්න ඕනෆ ළඩ. භහ ඒන් 

කිේතේ, දළන් දළල්රන් වහ දීරහ තිතඵනහ, තීරු ඵදු වන. 

ඵරඳ්රා හසතු අඹ යන්තන් නළවළ. ඊ  අභතය ඔඵතුභහත් 

තඹෝජනහ යන්න, ට්ටිඹක් එක් ගිහින් තඵෝඩ්ලන අල්රහ තන 

උේතකෝණඹ යන්තන් නළතු. භභ ඕනෆ තයම් ළඳ තන්නම්. 

ඔඵතුභහ එන්න අභහතතහංලඹ . ඇවිල්රහ තඹෝජනහ ඉයුරිඳත් 

යන්න.  

 
ථහනහඹතුභහ 
(ெதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ඒ කිඹන්තන්, දළන  තදන්තන් නළවළ. ඳසු තදන්න 

ඵරහතඳොතයොත්තු නහද? එතවභද? භ ත් කිඹපු එ තත්රුතණ් 

නළවළ.   

ප්ර්ලසන අං 6-3576/'13-(2), රු සුජී තේනසිංව භවතහ. 

 
රු සුජී තේනසිංව භවතහ 
(ரண்புறகு சுஜல ரெணெறங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

රු ථහනහඹතුභනි, භහ එභ ප්ර්ලසනඹ අවනහ. 
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ඳහර්ලිතම්න්තු 

රු යුතන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்புறகு  றரணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු ථහනහඹතුභනි, තළඳළල් තේහ අභහතතතුභහ තනුතන් 

භහ එභ ප්ර්ලසනඹ  ිළිතතුය දීභ වහ ති තදක් ල් ඉල්රහ 

සිටිනහ. 
 

ප්ර්ලසනඹ භතු යුනදී ඉයුරිඳත් කිරීභ  නිතඹෝ යන රදී. 
றணரம ற்தநரரு றணத்றற் ெர்ப்தறக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 
 
 

 ශ්රීත රංහ තහනහඳති හර්ඹහර : සුබහධන නිරධහරින් 
இனங்மகத் தூகங்கள் : னன்புரற 

உத்றரரகத்ர்கள் 
SRI LANKAN EMBASSIES : WELFARE OFFICERS 

  3600/’13 

7. රු යන්ජන් යහභනහඹ භවතහ 
(ரண்புறகு ன்ஜன் ரரக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

විතේල රැකිඹහ ප්ර්ර්ධන වහ සුඵහධන අභහතතතුභහතන් ඇස 

ප්ර්ලසනඹ -  (2) : 

(අ) (i) විතේලත ශ්රීත රහංකි ්ර මිඹන්තේ සුබහධන 
 ණුතු ිළිතඵ තොඹහ ඵළලීභ වහ ශ්රීත රංහ 
විතේල තේහ නිණුක්ති හර්ඹහංලඹ භඟින් ශ්රීත රංහ 
තහනහඳති හර්ඹහරර  සුබහධන නිරධහරින් 
අනුණුක්ත ය ඇති ඵත්; 

 (ii) විතේල ය රදී විවිධ හිරිවළයඹ  වහ අතයර  
රක්න ශ්රීත රහංකි ්ර මිඹන්  තභභ නිරධහරින් 
ළදිතදතනකුතන් නිසි තේඹක් තනොරළතඵන 
ඵත්; 

 එතුභහ ිළිතන්තනහිද? 

(ආ) (i) ඉවත සුබහධන නිරධහරින් ඳත් කිරීතම්දී රහ 
ඵළල සුදුසුම් තර්ද; 

 (ii)  ඳත් ය ඇති එභ නිරධහරින්තේ නම් ව 
ලිිළනඹන් තර්ද; 

 (iii) ඉවත තනතුය වහ ජහතතන්තය ීමති රීති 
ිළිතඵත්, අදහශ යතට් බහහ වහ ංසිතිඹ 
ිළිතඵත් දළනුභක් ඇති, සුදුසුම් හිත 
නිරධහරින් ිළරික් ඳත් කිරීභ  ිළඹය න්තන්ද; 

 ඹන්න එතුභහ තභභ බහ  දන්න්තනහිද? 

(ඇ) තනොඑතේ නම්,  ඒ භන්ද? 
 

தபறரட்டு ரமனரய்ப்பு ஊக்குறப்பு, னரணரம்புமக 

அமச்ெமக் ரகட்ட றணர: 

(அ) (i) தபறரடுகளுக்குச் தென்ரள்ப இனங்மக 

ஊறர்கபறன் னரணரம்புமக டடிக்மக 

கமப ஆரய்ந்து தரர்ப்தற்கரக இனங்மக 

தபறரட்டு ரமனரய்ப்புப் தறகத்றணரல் 

இனங்மகத் தூகங்களுக்கு னன்புரற 

உத்றரரகத்ர்கள் றறக்கப்தட்டுள்பரர்கள் 

ன்தமபெம்; 

 (ii) தபறரடுகபறல் தல்ப்தட்ட  துன்புரத்ல் 

களுக்கும் தரறப்புகளுக்கும் உள்பரகறன்ந 

இனங்மக ஊறர்களுக்கு இர்கபறல் 

ததரும்தரனரண உத்றரரகத்ர்கபறடறருந்து 

எழுங்கரண ரெம கறமடப்தறல்மன 

ன்தமபெம் 

 அர் ற்ரக்தகரள்ரர? 

(ஆ) (i) ரற்தடி னன்புரற உத்றரரகத்ர்கள் 

றறக்கப்தடும்ரதரது கணத்றற் தகரள்பப் 

தட்ட மகமகள் ரமதன்தமபெம்; 

 (ii) றறக்கப்தட்டுள்ப ரற்தடி உத்றரரகத்ர் 

கபறன் ததர்கள் ற்ரம் பகரறகள் 

ரமதன்தமபெம்; 

 (iii) ரற்தடி தறக்கு ெர்ரெ ெட்ட றட்டங்கள் 

தரடர்தரகவும் ெம்தந்ப்தட்ட ரட்டின் தரற 

ற்ரம் கனரெரம் தரடர்தரகவும் 

அநறறமணபெம் மகமகமபபெம் தகரண்ட 

உத்றரரகத்ர்கமப றறப்தற்கு டடிக்மக 

டுப்தரர ன்தமபெம் 

 அர் இச்ெமதக்கு அநறறப்தரர? 

(இ) இன்ரநல், ன்? 

 
asked the Minister of Foreign Employment Promotion 

and Welfare:  

(a) Will he admit that - 

 (i) Sri Lanka Bureau of Foreign Employment 

has attached welfare officers to Sri Lankan 

Embassies to look into the welfare of the 

Sri Lankan migrant workers; and 

 (ii) the Sri Lankan workers who were subjected 

to various types of mistreatments and 

harassments did not get a proper service 

from many of those officers? 

(b) Will he inform this House - 

 (i) of the qualifications taken into 

consideration in appointing the aforesaid 

welfare officers; 

 (ii) of the names and the addresses of those 

officers; and 

 (iii) whether steps will be taken to appoint 

qualified officers with a proper knowledge 

about international laws, the language and 

the culture of the relevant country? 

(c) If not, why? 

 
රු දිරහන් තඳතර්යහ භවතහ (විතේල රැකිඹහ ප්ර්ර්ධන වහ 
සුඵ හධන අභහතතතුභහ) 
(ரண்புறகு டினரன் ததரர - தபறரட்டு ரமனரய்ப்பு 

ஊக்குறப்பு, னரணரம்புமக அமச்ெர்) 

(The Hon. Dilan Perera - Minister of Foreign Employment 

Promotion and Welfare) 
රු ථහනහඹතුභනි, එභ ප්ර්ලසනඹ  ිළිතතුය තභතේන්. 

(අ) (i) ඔේ.  

 (ii) නළත. විතේලඹන්හිදී විවිධ ළ ලුර  මුහුණ ඳහ 

අදහශ තහනහඳති හර්ඹහරර වඹ අතප්ක්හ 

යන විභනි තේ භවත්භ භවත්මීන්  

ඔවුන්තේ ළ ලු නියහයණඹ ය ළීමභ  සිඹලු 

වඹ රඵහ දීභ   ණුතු ය ඇත. තභඹ  අභතය 

හර්ඹහංලඹ තත තේශීඹ ලතඹන් විභනි 

තේඹන්තේ ඥහතීන් විසින් සිදු යනු රඵන 

ඳළමිණිලි අදහශ තහනහඳති හර්ඹහර නිරධහරින් 

තත තඹොමු ය අලත වන රනු රළතේ. 
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(ආ) (i) තභභ තනතුය  ඳත් කිරීතම්දී ිළිතත් 
විලසවිදතහරඹකින් රඵහ ත් උඳහධිඹක් තිතේද 
කිඹහ  ඵරනහ. නමුත් විතේල තේහ නිණුක්ති 
හර්ඹහංලතේ ඇතුතශන් ඵහ ළීමතම්දී 
උඳහධිඹක් තනොභළති වුණත් එඹ  භහන සුදුසුම් 
ව හර්ඹහංලතේ ළඩ කිරීතම් තේහ ඳශපුරුේදත්, 
ඊ  අභතය ඉංග්රීැසි බහහ ව තභහ තේඹ  ඹන 
තහනහඳති හර්ඹහරඹ තිතඵන යතට් බහහ ිළිතඵ 
ප්ර්වීණතහක් තිබීභ අභතය සුදුසුභක් තේ රහ 
ඵරනු රළතේ.  

 (ii) ඳත් ය ඇති එභ නිරධහරින්තේ නම් ව 
ලිිළනඹන් තම් භඟ ඇති ඇමුණුතභහි දක්හ 
තිතඵනහ.  ඇමුණුභ බහත* යමි. 

 (iii) ඔේ. භභ අභහතතහංලඹ බහය ත්තහ  ඳසතේ 
ඵණ්ඩහයනහඹ ජහතතන්තය යහජතතහන්ත්රි  
ඵතහ අංලඹ භඟින් විතලේතඹන් ඳත්නු රඵන 
ජහතතන්තය ීමති-රීති වහ ආමි ඳසුබිභ, 
ංසිති  ණුතු ිළිතඵ ඳහඨභහරහ වහ 
තඹොමු ය ඒ අලත දළනුභ වහ කුරතහ ර්ධනඹ 
යනු රඵන අතය ඉන් අනතුරු හර්ඹහංලතේ 
විවිධ අංල තත තඹොමු ය ප්ර්හතඹෝගි දළනුභ 
අදහශ නිරධහරින්  රඵහ තදනු රළතේ. 

ඒ ඳහඨභහරහලින් භත් න අඹ  ඉයුරිතේදී  හර්ඹහංලඹ 

ඇතුතශන් ඳත්වීම් රඵහ දීතම්යු ප්ර්මුතහ තදන්න  ණුතු යනහ. 

ඒ හතේභ IOM  ව  ILO ආඹතනත් එක් එතු තරහ ගිඹ 

අවුරුේතේ තජෝර්දහන් නය තේදීත්, තම් අවුරුේතේ රංහතේදීත් 

දළන  ිළ  ය  ළඩ යන සුඵහධන නිරධහරින් ව ඒ සුඵහධන 

නිරධහරින් එක් රංහතන් ම්ඵන්ධ තරහ ඉන්න නිරධහරිනුත් 

එක් ිළ  ය  ඉන්න විතලේඥන්නුත් තනළල්රහ ඒ ප්ර්ලසන ිළිතඵ 

හච්ඡහ යන ඳහඨභහරහ තදක් ඳළළත්වහ.  

(ඇ)  ඳළන තනොනඟී. 
 
*බහතම්ඹ භත තඵන රද ඇමුණුභ: 
   ெதரபீடத்றல் மக்கப்தட்ட இமப்பு : 

   Annex tabled: 

රු යන්ජන් යහභනහඹ භවතහ 
(ரண்புறகு ன்ஜன் ரரக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

රු ථහනහඹතුභනි, භතේ ඳශමුන අතුරු ප්ර්ලසනඹ තභඹන්. 

රු ඇභතිතුභනි, විතේල තේහ නිණුක්ති හර්ඹහංලතේ තේඹ ශ 

අරුණි නළභති තල්ම්රිඹ විතේල රැකිඹහ රඵහ තදන මුහතන්, -

ඒ වහ තඳොතයොන්දු වී - රුිළඹල් රක් ණනින් අල්රස රඵහ 

තන තිතඵනහඹ කිඹරහ අහු තරහ තිතඵනහ. ඒ රැකිඹහ රඵහ 

ළීමභ වහ ල්ලි දුන්න අඹ විතේල තේහ නිණුක්ති හර්ඹහංලඹ 

 රහ තිතඵනහ. එතුමිඹ උසවීභක් වළටිඹ  තොරිඹහ එම්ඵසි 

එ  ඹළේහ කිඹරහ භහධත හර්තහ ය තිබුණහ. ඇඹ  විරුේධ 

ීමතිභඹ ිළඹයක් ත්තහද, ඇත්තතන්භ ඇඹ තොරිඹහ  ඹළේහද? 

රු ඇභතිතුභනි, තභොක්ද තරහ තිතඵන්තන්?  
 

රු දිරහන් තඳතර්යහ භවතහ 
(ரண்புறகு  டினரன்  ததரர) 

(The Hon. Dilan  Perera) 

රු ථහනහඹතුභනි, website එ තිතඵන භඩක් 

තභතළන කිඹන එ වරිභ අහධහයණන්. රු ථහනහඹතුභනි, 

කිසිභ ලිඹහ ඳයුංික භහධත ආඹතනඹ  තම් සිේධිඹ ම්ඵන්ධතඹන් 

හර්තහ ඳශ වුතණත් නළවළ, ඒ ළන තඳොලීසිඹ හර්තහක් 

තිබුතණත් නළවළ. අතන,  website  එ භඩක් වළටිඹ  එඹ ඳශ 

වුණත් භභ ඒ ළන ඳරීක්ණඹක් ශහ. එතුමිඹ කිසිභ 

ආහයඹකින් එළනි තදඹ  ම්ඵන්ධ තරහඹ කිඹරහ හර්තහ 

වුතණ් නළවළ.  

 
රු යන්ජන් යහභනහඹ භවතහ 
(ரண்புறகு ன்ஜன் ரரக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

රු ඇභතිතුභනි, එතුමිඹ  තභහි තේඹ යනහද, නළත්නම්  

දළන් තොරිඹහතේද  තේඹ යන්තන්? 
 

රු දිරහන් තඳතර්යහ භවතහ 
(ரண்புறகு  டினரன்  ததரர) 

(The Hon. Dilan  Perera) 

ඔඵතුභහ ප්ර්ලසනඹ අවන භතේදී එතුමිඹ තේඹ තශේ නළවළ. 

නමුත් දළන් එතුමිඹ තේඹ යනහ. 
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ඳහර්ලිතම්න්තු 

රු යන්ජන් යහභනහඹ භවතහ 
(ரண்புறகு ன்ஜன் ரரக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

තොරිඹහතේද, තභතවද? 
 

රු දිරහන් තඳතර්යහ භවතහ 
(ரண்புறகு  டினரன்  ததரர) 

(The Hon. Dilan  Perera) 

තොරිඹහතේ.  
 

රු යන්ජන් යහභනහඹ භවතහ 
(ரண்புறகு ன்ஜன் ரரக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

රු ඇභතිතුභනි ඇඹ තභතවේ තේඹ යේදී  තොරිඹහ  

ඹළේතේ ඇන්?  
 

 

රු දිරහන් තඳතර්යහ භවතහ 
(ரண்புறகு  டினரன்  ததரர) 

(The Hon. Dilan  Perera) 

භභ ඔඵතුභහ  දුන්න ිළිතතුතර්  වන් ඳරියුභ විතේල තේහ 
නිණුක්ති හර්ඹහංලතේ තේඹ යන අඹතේ තේහ ඳශපුරුේදත් ඒ 
හතේභ ඒ ය   ඹහතම්දී ඒ යතට් ථහ යන බහහ ිළිතඵ 
ඳශපුරුේදකුත් තිතඵනහ නම් අිළ ඒ අඹ ඒ ය ර  ඹනහ. 

 
රු යන්ජන් යහභනහඹ භවතහ 
(ரண்புறகு ன்ஜன் ரரக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

එතුමිඹ අතින් එතවභ කිසිභ ංචහක්, දණඹක් සිේධ තරහ 

නළේද? 

 

රු දිරහන් තඳතර්යහ භවතහ 
(ரண்புறகு  டினரன்  ததரர) 

(The Hon. Dilan  Perera) 

ඳළවළයුලිභ එතවභ තදඹක් සිේධ තරහ  නළවළ, රු 
ථහනහඹතුභනි.  Websitesර භඩ වනහ. රු භන්ත්රීතුභනි,  
websitesර නම් තම් දසර අඳ  විතයක් තනොතන්, 
තමුන්නහන්තේරහතේ ඳළත්ත ත් භඩ වනහ. ඒ නිහ  
websitesර තිතඵන භඩර  ිළිතතුරු තනොයුඹ ණුතු වුණත්, තම්  
website එ භඩක් වළටිඹ  තිබුණ හයණඹක් වුණත් භභ ඒ 
ළන ඳරීක්ණඹක් ඳත්රහ ඵළලුහ. කිසිභ ආහයඹකින් එළනි 
තදඹ  ම්ඵන්ධ වීභක් තිබුතණ් නළවළ.  

 
රු යන්ජන් යහභනහඹ භවතහ 
(ரண்புறகு ன்ஜன் ரரக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

තඵොතවොභ සතුතින්. භතේ තදළනි අතුරු ප්ර්ලසනඹ, රු 

ථහනහඹතුභනි.  
 

ථහනහඹතුභහ 
(ெதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

දළන් අතුරු ප්ර්ලසන ඉයන්. එතවභ තභන් ප්ර්ලසන අවන්තන්. ප්ර්ලසන 

තටිතඹන් ඇහුත් ප්ර්ලසනභන්. අතුරු ප්ර්ලසන ඉයන්.  
 

 

රු යන්ජන් යහභනහඹ භවතහ 
(ரண்புறகு ன்ஜன் ரரக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

රු ථහනහඹතුභනි, 2012 ජනහරි 1ළනිදහ සි  2012 

තදළම්ඵර් දක්හ භළද තඳයයුගින් භශ සිරුරු- 

 
ථහනහඹතුභහ 
(ெதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

දළන් ඔඵතුභහ අතුරු ප්ර්ලසන වතයක් ඇහුහ. අතුරු ප්ර්ලසන වතයක් 

ඇහුහ තන්. තභඹ ම් ප්ර්දහඹඹක් තනහ, ඔතවොභ යන්න ගිඹහභ. 

ඒ නිහ තවො  ප්ර්ලසනඹ අවන්න. තදන ිළිතතුය අනු තත් අතුරු 

ප්ර්ලසන අවන්න ඹන්න එඳහ. භහ තභතළන ඒහ ණන් යනහ. 

 
රු යන්ජන් යහභනහඹ භවතහ 
(ரண்புறகு ன்ஜன் ரரக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

ඒ ප්ර්ලසනඹ  අදහශ අතුරු ප්ර්ලසනඹක් අවන්නම්. 

 
ථහනහඹතුභහ 
(ெதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ත එ අතුරු ප්ර්ලසනඹක් අවන්න තදන්නම්. 

 
රු යන්ජන් යහභනහඹ භවතහ 
(ரண்புறகு ன்ஜன் ரரக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

තඵොතවොභ සතුතින්. ඔඵතුභහ තඵොතවොභ හධහයණ 

ථහනහඹයතඹක්. තඵොතවොභ සතුතින්.  

රු ථහනහඹතුභනි, රු ඇභතිතුභනි, 2012 තර් 

ජනහරි 01 ළනිදහ සි  2012 තදළම්ඵර් දක්හ භළද තඳයයුගින් භශ 

සිරුරු  463ක් ටුනහඹ ජහතතන්තය ගුන් තතොටුතඳොශ වයවහ 

රංහ  ඇවිල්රහ තිතඵනහ. ඒ භශ සිරුරු 463න් අවුරුදු 30  

අක්  හන්තහන්තේ භශ සිරුරු තුන්සිඹ ණනක් ඇවිල්රහ 

තිතඵනහ. ඒහන්න් සිඹඹ  75  තවේතු විදඹහඵහධ කිඹරහ 

තිතඵනහ, රු ඇභතිතුභනි. නමුත් තම් අඹ medical reports 

වරිඹ  අයතන තභන් භළද තඳයයු  විතේලත තරහ 

955 956 

[රු දිරහන් තඳතර්යහ භවතහ] 
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තිතඵන්තන්. ඒ හතේභ භශ සිරුරු කුණු තරහ තිතඵනහ. හක්ෂි 

විනහල තරහ තිතඵනහ. තම් ඳත්තතර් තිතඵනහ,  ඒ භවය භශ 

සිරුරුර අබතන්තය අඹ කුතේට් යතට්දී  අතුරුදවන් තරහ 

කිඹරහ.  Body parts අතුරුදවන් තරහ තිතඵනහ, රු 

ථහනහඹතුභනි. තම් තත්ත්ඹ ළන එ යු  භහධතලින් 

හර්තහ යනහ. රු ඇභතිතුභහත් තම් ළන විතලේතඹන් ථහ 

යරහ තිබුණහ. Toiletsර තුරු බිබී අභහරුතන්, දුතන් තභන් 

තම් ්ර මි හන්තහන් ඉන්තන්. ඔඵතුභහතේ තේඹ අඹ 

යනහ. තයවකින් තනොතන් තම් ප්ර්ලසන අවන්තන්. භහ අවන්තන් 

තම් හතේ එ යු  භශ සිරුරු එේදී තඩොරර් බිලිඹන 6ක් 

අයතන තම් අඹ විකුණරහ ළඩක් තිතඵනහද කිඹරහන්, රු 

ඇභතිතුභනි. තම් හන්තහන්තේ ජීවිත ළන තිතඵන ආයක්හ 

තභොක්ද? 

 
රු දිරහන් තඳතර්යහ භවතහ 
(ரண்புறகு  டினரன்  ததரர) 

(The Hon. Dilan  Perera) 

රු ථහනහඹතුභනි, අවරහ තිතඵන මුල් ප්ර්ලසනඹ  කිසිභ 

අදහශභක් නළති වුණත් භහ ඒ අතුරු ප්ර්ලසනඹ  ිළිතතුය තදන්නම්. 

තභොද තවේතු තභතුභහ තඵොතවොභ උනන්දුතන් තම් ප්ර්ලසනඹ ළන 

අවපු නිහ. නමුත් තම් ප්ර්ලසනඹ අතුරු ප්ර්ලසනඹක් වළටිඹ  තනො, 

ප්ර්ලසනඹක් වළටිඹ  ඇහුතොත් භ  ඳහර්ලිතම්න්තු  තම් ිළිතඵ 

ම්පර්ණ සිේධිඹ හර්තහ යන්න පුළුන්. භ  වරිඹ භ තම් 

තේරහතේ තභතුභහ කිඹන ංතහ තල්න ිළිතඵ නිළයයුතහ 

කිඹන්න ඵළවළ. තභොද, අතීතඹ පුයහභ  තභතුභහ ඉයුරිඳත් යපු 

ංතහ තල්න තඵොතවෝ තේල් නියදත තනොන නිහ. නමුත් 

 කි ණුතු ඳහර්ලිතම්න්තු භන්ත්රීයතඹකු වළටිඹ  භහ හිතනහ 

එතුභහ  කීතභන් ථහ යන්තන් කිඹරහ.  

රු ථහනහඹතුභනි, භ   කීතභන් කිඹන්න පුළුන්  

2012 ආපු භශ සිරුරුලින් සිඹඹ  95ක්භ සහබහවි තවේතු භත 

ඇති වුණු භයණ ඵ. ඒ යතට් භයණ ඳරීක්ණඹ යන තො   ඒ 

භයණ ඳරීක්ණඹ  ම්ඵන්ධ  තන්තන් ඒ යතට් ිළිතත්  

වදතයතඹක්. තඵොතවෝ වි  ඒ භයණ ඳරීක්ණඹ යන 

සථහනඹ  අතප් තහනහඳති නිරධහරිරුනුත් ම්ඵන්ධ තනහ. 

වදතයතඹකු කිේහ  ඳසතේ මිඹ ඹෆභ  තවේතු විදඹහඵහධඹක් 

කිඹරහ අඳ තොතවොභද කිඹන්තන් ඒ විදඹහඵහධඹ ඵතරන් වුරු 

වරි ඇති ශහ කිඹරහ. එතවභ කිඹන්න ඵළවළ, රු 

ථහනහඹතුභනි.  

නමුත් භවය වි  භයණ ඳරීක්ණතේදී භයණඹ  තවේතු 

නිලසිකත කි තනොවළකින්, නමුත් සහබහවි තවේතුක් විඹ වළකින් 

ඹනුතන් කිඹන අසථහ තිතඵනහ. රු ථහනහඹතුභනි, 

එළනි අසථහරදී අිළ ඒ භයණ ඳරීක්ණ හර්තහ ිළිතන්තන් 

නළවළ. එභ අසථහතේදී නළත භයණ ඳරීක්ණඹක් යන්නඹ 

කිඹහ ඉල්ලීභක් යනහ. එභ නිහ රු ථහනහඹතුභනි, ඒ 

භයණඹ  තවේතු විදඹහඵහධඹක්ඹ කිඹරහ ඒ යතට් සිටින ිළිතත් 

වදතරු භයණ ඳරීක්ණ හර්තහතන් කිේහ  ඳසතේ එඹ 

ිළිතන්න ඕනෆ. උදහවයණඹක් වළටිඹ  රු ථහනහඹතුභනි, 

විතේශිතඹක් රංහතේදී මිඹ ගිඹ අසථහදී රංහතේ 

වදතයතඹක් ඒ විතේශිඹහ ිළිතඵ භයණ ඳරීක්ණ හර්තහ 

දුන්නහභ, ඒ වදතයඹහතේ භයණ ඳරීක්ණ හර්තහ අිළ 

ිළිතන්නහ; උහවිතඹනුත් ිළිතන්නහ.  

රු ථහනහඹතුභනි, ලරීය අඹ අතුරුදවන් වීභ 

ම්ඵන්ධතඹනුත් භ  කිඹන්න තිතඵන්තන් කිසිභ ආහයඹ 

හක්ෂිඹක් ඇති තභළනි තේල් කිඹරහ නළවළ කිඹරහන්. වළඵළන් 

රු ථහනහඹතුභනි, හක්ෂිඹක් ඇති කිඹපු වළභ 

අසථහදීභ විවිධ ආහයතේ තහඩන පීඩන, තර්ජන ර්ජන 

භළේතේ ිළ  ය රදීත් අිළ ඒහ  විරුේධ  ණුතු යරහ අලත 

යන හධහයණඹ ඉස  යරහ තිතඵනහ.  

විදුවල්ඳතිරුන් ව අධතහඳන ඳරිඳහරන 
නිරධහරින්: වමුදහ තනතුරු 

அறதர்கள் ற்ரம் கல்ற றருரக 

உத்றரரகத்ர்கள்: இரணு தறகள் 
PRINCIPALS AND OFFICERS OF EDUCATION 

ADMINISTRATIVE SERVICE : MILITARY RANKS 
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9.  රු අනුය යුහනහඹ භවතහ 
(ரண்புறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

අධතහඳන අභහතතතුභහතන් ඇස ප්ර්ලසනඹ - (1):  

(අ) (i) තම් න වි   ර්නල්, තම්ජර් වහ තනත් වමුදහ 
තනතුරු රඵහ දී ඇති විදුවල්ඳතිරුන්, අධතහඳන 
ඳරිඳහරන නිරධහරින් ඇතුළු ඳහල් අධතහඳනඹ  
ම්ඵන්ධ නිරධහරීන් ංතහ තොඳභණද; 

 (ii) අධතහඳනඹ  ම්ඵන්ධ නිරධහරින්  ණුද වමුදහ 
තනතුරු රඵහ දීතම් අලතතහ තර්ද; 

 (iii) එභ තනතුරු රඵහ දුන් අඹතේ නම් ව රඵහ දුන් 
තනතුරු ඇතුශත් තල්නඹක් ඉයුරිඳත් 
යන්තන්ද; 

 (iv) එභ තනතුරු රඵහ දීභ වහ සුදුසන් තතෝයහ 
න්නහ රද ඳදනභ තර්ද; 

 (v) එළනි තනතුරු  ිළරිනළමීතභන් ඳහල් 
අධතහඳනඹ  සිදු න තේහ තර්ද; 

 ඹන්න එතුභහ තභභ බහ  දන්න්තනහිද? 

(ආ) තනො එතේ නම්,  ඒ භන්ද? 
 
கல்ற அமச்ெமக் ரகட்ட றணர: 

(அ) (i) ற்ரதரது கர்ணல், ரஜர் ற்ரம் மண 

இரணு தறகள் ங்கப்தட்டுள்ப 

அறதர்கள், கல்ற றருரக உத்றரரகத்ர்கள் 

உள்பறட்ட தரடெரமனக் கல்றபெடன் ெம்தந்ப் 

தட்ட உத்றரரகத்ர்கபறன் ண்றக்மக  

ரதன்தமபெம்; 

 (ii) கல்றபெடன் ெம்தந்ப்தட்ட உத்றரரகத்ர் 

களுக்கு இரணு தறகமப ங்குற் 

கரண ரம  ரதன்தமபெம்; 

 (iii) குநறத் தறகள் ங்கப்தட்ட ஆட்கபறன் 

ததர்கள் ற்ரம் ங்கப்தட்ட தறகள் 

அடங்கற தட்டிதனரன்மந ெர்ப்தறப்தரர 

ன்தமபெம்; 

 (iv) குநறத் தறகமப ங்குற்கு குற 

ரணர்கள் தரறவுதெய்ப்தட்ட அடிப்தமட 

ரதன்தமபெம்; 

 (v) அவ்ரநரண தறகள் ங்கப்தடுன்பனம் 

தரடெரமனக் கல்றக்கு ஆற்நப்தடும் ரெம 

ரதன்தமபெம் 

 அர் இச்ெமதறல் அநறறப்தரர? 

(ஆ) இன்ரநல், ன்? 
 

asked the Minister of Education:  

(a) Will he inform this House - 

 (i) the number of officials connected with 

school education including principals and 

officers of the Education Administrative 

Service who have been awarded Major, 

Colonel and other military ranks; 

 (ii) the need for awarding military ranks to 

officials connected with education; 
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 (iii) whether a register of those who have been 

awarded the said ranks will be submitted 

inclusive of the names and the ranks 

awarded; 

 (iv) the basis on which suitable persons for 

awarding such ranks were chosen; and 

 (v)  the service rendered to school education as 

a result of awarding such ranks? 

(b) If not, why? 
 

රු ඵන්දුර ගුණර්ධන භවතහ (අධතහඳන අභහතතතුභහ) 
(ரண்புறகு தந்துன குர்ண - கல்ற  அமச்ெர்) 

(The Hon. Bandula Gunawardane - Minister of Education) 

රු ථහනහඹතුභනි, එභ ප්ර්ලසනඹ  ිළිතතුරු තභතේන්.   

(අ)    (i)   නිරධහරි තනතුරු 59ක් රඵහ දී ඇත. ඇමුණුභ 'අ' හි 
දළක්තේ. 

   (ii)  ඳහර තුශ ණුද, නහවි, ගුන්, තඳොලිස, 
තර්ඹහදන වහ ශිත බ   ණුතුර  
විදුවල්ඳතිරුන් රඵහ තදන දහඹත්ඹ 
තනුතන් යුරි ළන්වීභක් තර තභභ තනතුරු 
ප්ර්දහනඹ තො  තිතේ. 

  (iii)  ඔේ. ඳසු ගිඹ හරඹ තුශ දී රඵහ දුන් තනතුරු 59 
ිළිතඵ නහභ තල්නඹ ඇමුණුභ 'ආ' හි දළක්තේ. 

 (iv)  අධතහඳන ිත්තීඹ සුදුසුම් වහ තේහ හරඹ ව 
ශිත බ  ණ්ඩහඹම් ළනි ක්රි(ඹහහරිත්ඹන්  
දක්න රද දහඹත්ඹන් ඳදනම් ය තන තභභ 
තනතුරු ප්ර්දහනඹ ය ඇත.  

      ඇමුණුම් 'අ' ව 'ආ' බහත* යමි. 

  (v)  ඳහල් ප්ර්ජහ තුශ චරිතත් ඵ, ිකත්ත වධර්ඹඹ, 
ක්රීධඩහශීලි ඵ, ආත්භ විලසහඹ, සඹං විනඹ, ප්ර්ජහ 
වළඟීම්, වික්රධභහන්විත වළඟීම්, කීම් දළරීභ, 
සුවදශීලි ඵ ඹන නහඹත් ගුණහං ර්ධනඹ 
ය ජහතිතේ තේඹ වහ තඹදවිඹ වළකි ඕනෆභ 
ජීන ඳළළත්භ  නහඹත්ඹ යුඹ වළකි හය 
ධර්භලින් ිළරිපුන් විනඹරු තරුණ ඳයපුයක් 
බිහි කිරීභ වහ දහඹත්ඹ රඵහ දීභ  
තඳශමවීභ. 

(ආ)  අදහශ තනොතේ.  

 
*බහතම්ඹ භත තඵන රද ඇමුණුම්: 
   ெதரபீடத்றல் மக்கப்தட்ட இமப்புகள் : 

   Annexes tabled: 
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රු අනුය යුහනහඹ භවතහ 
(ரண்புறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

තඵොතවොභ සතුතින් රු ඇභතිතුභහ.  භතේ ඳශමු න අතුරු 

ප්ර්ලසනඹ තභඹන්. ර්නල්, තම්ජර් තනතුරු  විදුවල්ඳතියතඹකු  

තවෝ අධතහඳන ඳරිඳහරන නිරධහරි භවත්භතඹකු  තවෝ රඵහ 

දුන්නහ  ඳසු, එභ විදුවතල් ඉතන න්නහ රද දරුතකු වමුදහ 

තේතේ ර්නල් තවෝ  තම්ජර් තනතුරුර  ඩහ  උස තනතුරු 

රහභිතඹක් වුතණොත් එභ තනතුතර්  සිටිමින්  එභ දරුහ  ඳහර  

ආතොත් - වමුදහතේ  තිතඵන  නිරඹ  රු යන විධිඹ අනු 

තම්ජර් විසින් ඊ  ඉවශ තනතුරු දයන තළනළත්තහ   ළලිණුට් එක් 

වන්න  ඕනෆ. ර්නල් විසින් ඊ  ඉවශ තනතුය  දයන 

තළනළත්තහ    ළලිණුට් වන්න   ඕනෆ - විදුවල්ඳතියඹහ ඔහු  

ළලිණුට් ළසිඹ ණුතු ද?  

 
රු ඵන්දුර ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்புறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

නළවළ. ඳහර තුශ විදුවල්ඳතියඹහ ණුද වමුදහ   අලත ඳරියු 
නිර ඇඳුම් ඳළශතන නළත්නම් ය නිරධහරිඹකු ආත් 
විදුවල්ඳතිතුභහතේ භූමිහ  තුශ තභන්  එතුභහ  ණුතු ශ 
ණුත්තත්.  

 
රු අනුය යුහනහඹ භවතහ 
(ரண்புறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

තඵොතවොභ  තවොන් ඒ දළන ත්ත එ. තභොද දන්නහ ද? 

එතුභන්රහ නිර ඇඳුම් ඇතන සිටින අසථහත් භහ දළ 

තිතඵනහ.  එතවභ නම් එභ අසථහරදී තඵෝඩ්ලන එක් වන්න 

තන්, අද ඳහර තුශ  විදුවල්ඳතිතුභහ තම්ජර් ඇඳුතභන් ළයසිරහන් 

ඉන්තන්. එභ නිහ   ඊ  ඉවශ  තනතුරු දයන දරුතෝ ඉන්නහ 

නම් ඒ අඹ අද  ඳහර  ඇතුළු න්න  එඳහඹ කිඹහ. [ඵහධහ කිරීම්] 

 
ථහනහඹතුභහ 
(ெதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ලින් දන්රහ  ආහ නම් වරි.  

 
රු ඵන්දුර ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்புறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

රු ථහනහඹතුභනි, හභහනතතඹන් තභන්තේ  ඳහල් 

යහජහරි හරඹ තුශදී  ඳහර  තුශ විදුවල්ඳතියතඹක්  නිර ඇඳුම් 

ඇතන ඉන්තන් නළවළ. විතලේ  උත් වහ  ශිතබ  ණ්ඩහඹම් 

 ණුතුරදී ඳභණන්  එභ  නිර ඇඳුභ අඳින්තන්. ඳහර තුශ ණුද 

වමුදහ නිර ඇඳුම් ඇතන කිසිභ විදුවල්ඳතියතඹකු තේඹ 

යන්තන් නළවළ.  

 
රු අනුය යුහනහඹ භවතහ 
(ரண்புறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

භහ හිතන වළටිඹ  ඊ  ඩහ උිකතන් රු ථහනහඹතුභහ තදන 

රද ිළිතතුය. ඒ තභන් ඩහත් තඹෝත  න්තන්. එභ ඳහතරන් 

ඉතන න්නහ රද එළනි  තනතුයක් දයන දරුතකු ඉන්නහ නම් 

ලින්  දළනුම් දීභක්  යන්න තනහ භහ අද යුන  ඳහර  

ඳළමිණීභ  නිඹමිත තිතඵනහඹ කිඹහ. 

භහ අවන තදන ප්ර්ලසනඹ තභඹන්.  ඔඵතුභහ කිඹනහ තන් -

[ඵහධහ කිරීම්]  තභොක් ද අය සීනි ඇභතිතුභහ  තරහ තිතඵන්තන්. 

දඟරනහ. තභොද දළන් තම්- [ඵහධහ කිරීම්]  ඔඵතුභහ  භතද, 

සිඹඹ  10න්  කිඹහ තඵෝඩ්ලන එක් අල්රහ තන හිටිඹහ, තම් ඳළත්ත  

තරහ. ඔඵතුභහ  භතද,  තම් ඳළත්ත   තරහ සිඹඹ  10න් කිඹහ 

තඵෝඩ්ලන එක් අල්රහ තන ෆ වමින් හිටිඹහ. දළන් ඒ තඵෝඩ්ලන එ -  

[ඵහධහ කිරීම්] හදි තරහ ඉන්න තෝ රුණහය.    තනතුරු 

තහන්න භහන්නර  ඳළන්නහ නම් ඳළනපු විධිඹ  ඉන්න තෝ. තම් 

භහින්දහනන්දරහ, තයෝහිත අතේගුණර්ධනරහ නම්  ඳහතර්  ගිහින් 

ආණ්ක් ට් රහ ඇභතිම් ත්තත්.   

තභතුභහ තභොනහ යරහද? ඳසතේ ගිහිල්රහ. රිජන්! රිජන්! 

ඳසතේ ගිහින් තනතුරු ත්තහ නම් අක්භ තයමින් ඒ විධිඹ  ඉන්න 

තෝ, භවත්තතඹෝ. භ  ප්ර්ලසනඹක්  තනොතන් හලින්ද ඇභතිතුභහ; 

භ  ප්ර්ලසනඹක්  තනොතන් භහින්දහනන්ද ඇභතිතුභහ. 

 
ථහනහඹතුභහ 
(ெதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

තවොන්. දළන් තම් රු බහතේ ළඩ  ණුතුර  තඹොමු 

න්න.  

 
රු අනුය යුහනහඹ භවතහ 
(ரண்புறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

එතුභන්රහ නම් ප්ර්ලසනඹක් නළවළ. තම් ඳසතේ ගිහින් ඇභතිම් 

අයතන ත ෆ වන්නත් එනහ. ඳසතේ ගිහින් ඇභතිභ 
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ඳහර්ලිතම්න්තු 

ත්තහ නම් ත්ත විධිඹ  හදිතරහ ඉන්න තෝ භවත්තතඹෝ. 

රිජන්! ඇ තේ තයභ  තභොශඹ තිබුණහ නම් තභොන තයම් තෝක්ද?  

 
ථහනහඹතුභහ 
(ெதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

අනලත හද විහදර ඳ රළතන්න එඳහ.   

 
රු අනුය යුහනහඹ භවතහ 
(ரண்புறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

නළවළ. රු ථහනහඹතුභනි, එතුභහ තන් එ එ ඒහ 

කිඹන්තන්. තභන්තේ ඳක්තඹන් ඳළන්නහ නම්, ඳළනරහ තභොක් 

වරි තනතුයක් ත්තහ නම් ත්ත විධිඹ  ඉන්න එඳහ ඹළ. තභොනහද 

තම් කිඹන්තන්?  [ඵහධහ කිරීභක්] 

 
ථහනහඹතුභහ 
(ெதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ඔඵතුභහ රඵර තනොවී අතුරු ප්ර්ලසනඹ අවන්න තෝ.  

 
රු අනුය යුහනහඹ භවතහ 
(ரண்புறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

රු ඇභතිතුභනි, භතේ තුන්ළනි අතුරු ප්ර්ලසනඹ තභඹන්.   

 

 
රු ඵන්දුර ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்புறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ඔඵතුභහ තක්න්ති න්න එඳහ.  
 

 
රු අනුය යුහනහඹ භවතහ 
(ரண்புறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ඇත්ත භ තම්හ  තක්න්ති ඹනහ. තභතුභන්රහ තභොනහ 

කිේත් අවතන ඉන්න පුළුන් තන්. නළේද? අිළ එ  ඳහතර් ගිඹ 

ට්ටිඹ තන්. තම් තොල්තරෝ තභොක්ද  තම් කිඹන්තන්?  
 
 

 

රු භන්ත්රීයතඹක් 
(ரண்புறகு உரப்தறணர் எருர்) 

(An Hon. Member) 

අතප් ඹහළුහ.  
 
 
 

රු අනුය යුහනහඹ භවතහ 
(ரண்புறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ආ, ඹහළුහ තන්.  

 
 

ථහනහඹතුභහ 
(ெதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

දළන් නිලසලේද තන්න. රු අනුය යුහනහඹ භන්ත්රීතුභනි, 

තුන්ළනි අතුරු ප්ර්ලසනඹ අවන්න. 

රු අනුය යුහනහඹ භවතහ 
(ரண்புறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

අතප් දිරහන් ඇභතිතුභහතත් තවො ඹහළුහ.  

රු ථහනහඹතුභනි, භතේ තුන්ළනි අතුරු ප්ර්ලසනඹ තභඹන්. 

දළන් තම් ඳහල් ගුරුරුන්තේ  ළටුප් විභතහ ිළිතඵ ප්ර්ලසනඹ 

යුගින් යු භ අසථහ ණනහදීභ ඔඵතුභහ  ඉයුරිඳත් තරහ 

තිබුණහ. නමුත් තභත් ඳහල් ගුරුරුන්තේ  තභභ ළටුප් 

විභතහ ිළිතඵ ප්ර්ලසනඹ අන් කිරීභ වහ විධිභත් ක්රි(ඹහ 

භහර්ඹක් අනුභනඹ ය නළවළ. ඒ ිළිතඵ ඉයුරි ක්රි(ඹහ භහර් 

නිමින් තිතඵන්තන් තොතවොභද කිඹරහ භභ ඔඵතුභහතන් දළන 

න්න ළභළතින්.  
 

 
 

රු ඵන්දුර ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்புறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

අනුය කුභහය යුහනහඹ ශරීන් අවපු ප්ර්ලසනඹ  ිළිතතුය තම්න්.  

ඒ ිළිතඵ ඉතහභ විධිභත් ළඩ ිළිතතශක් ස ය ති තඵනහ. 

ිත්තිඹ මිති විලහර ංතහක් එකිතන  තනස භත යහශිඹක් 

ඉයුරිඳත් යන නිහ ජනහධිඳති තල්ම්තුභහ විසින් තජතසඨ 

අභහතතරුන්තේ තල්ම් භදිවතවේහ භළතිතුභහතේ 

නහඹත්තඹන් මිටුක් ඳත් ය තිතඵනහ. ඒ මිටු  

ශභනහයණ තේහ තදඳහර්තතම්න්තු, යහජත තේහ තොමිභ, 

ළටුප් වහ තේ ංතහ තොමින් බහ වහ ිත්තීඹ මිති ඹන 

අංලර අදවස අයතන දළන් හච්ඡහ   තුනක්, වතයක් 

ඳත්හ අන් ය තිතඵනහ. තම් සිඹලු තදනහතේ 

එඟතහතන් ගුරු තසථහ, විදුවල්ඳති තසථහ වහ 

අධතහඳන තසථහ නිභ කිරීතභන් ඳසු තම් ළටුප් විභතහ 

අන් කිරීභ   ණුතු යනහ.  
 
 
 
 
 

රු අනුය යුහනහඹ භවතහ 
(ரண்புறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

රු ඇභතිතුභනි, ඒ ිළිතඵ හර හනුක් කිඹන්න 

පුළුන්ද?  
 
 
 

රු ඵන්දුර ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்புறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

භභ කිඹහ තිතඵනහ උඳරිභ ලතඹන් තම් අඹ ළඹ තල්නඹ  

තඳය තම් ටි රඵහ  තදන්න කිඹරහ.  

 
 
ථහනහඹතුභහ 
(ெதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

රු ඇභතිතුභනි, භ  තඳොදි ප්ර්ලසනඹක් නියහයණඹ ය 

ළීමභ  අලතන්. වමුදහතේ ඒ තනතුරුර  අදහශ ළටුඳ ඒ 

විදුවල්ඳතිරුන් ත් රළතඵනහද? ඒ දීභනහ සිඹල්රභත් 

රළතඵනහද?  

 
 
රු ඵන්දුර ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்புறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

එතවභ කිසිභ දීභනහක් රළතඵන්තන් නළවළ. තභඹ රු 

තනතුයක් ඳභණන් රු ථහනහඹතුභනි.  
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ථහනහඹතුභහ 
(ெதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

තවොන්.  
 

ප්ර්ලසන අං 12-2606/'12-(1), රු ජිත් තප්ර්ේභදහ භවතහ. 

රු ජිත් තප්ර්ේභදහ භවතහ 
(ரண்புறகு ெஜறத் தறரரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

රු ථහනහඹතුභනි, භහ එභ ප්ර්ලසනඹ අවනහ. 

 
රු යුතන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்புறகு  றரணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු ථහනහඹතුභනි,  අග්රාහභහතතතුභහ ව බුේධ ලහන වහ 

ආමි  ණුතු අභහතතතුභහ තනුතන් භහ එභ ප්ර්ලසනඹ  ිළිතතුය 

දීභ වහ ති තද හරඹක් ඉල්රහ සිටිනහ.  

 
ප්ර්ලසනඹ භතු යුනදී ඉයුරිඳත් කිරීභ  නිතඹෝ යන රදී. 
றணரம ற்தநரரு றணத்றற் ெர்ப்தறக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 
 

 

යහජත ආයක් වහ නහරි ංර්ධන 
අභහතතහංලඹ  අඹත් ආඹතන : යජතේ හවන 

தரதுகரப்பு, க அதறறருத்ற அமச்ெறன்கலரண 

றரணங்கள் :  அெ ரகணங்கள் 
INSTITUTIONS UNDER MINISTRY OF DEFENCE AND URBAN 

DEVELOPMENT: GOVERNMENT VEHICLES 
 

3357/’12 

15.රු පී. වළරින් භවතහ 
(ரண்புறகு பீ. யரறென்) 

(The Hon. P. Harrison) 

අග්රාහභහතතතුභහ ව බුේධ ලහන වහ ආමි  ණුතු 

අභහතතතුභහතන් ඇස ප්ර්ලසනඹ - (1) :   

(අ) (i) යහජත ආයක් වහ නහරි ංර්ධන 
අභහතතහංලඹ  අඹත් ආඹතන ංතහ 
තොඳභණද; 

 (ii) එභ එක් එක් ආඹතනඹ ඹ තත් ඇති යජතේ හවන 
ංතහ තොඳභණද; 

 (iii) එභ ආඹතනර යජතේ හවන රඵහ දී ඇති 
නිරධහරින් අඹත්   ත්ර ේණි තර්ද; 

 (iv) එභ නිරධහරින්තේ අධීක්ණඹ ඹ තත් ඇති හවන 
ංතහ තොඳභණද; 

 ඹන්න එතුභහ වන් යන්තනහිද? 

(ආ) (i) උක්ත  අභහතතහංලඹ ඹ තත් ඳතින ආඹතනර 
ඇති කුලී ඳදනභ භත රඵහ ත් හවන ංතහ 
තොඳභණද; 

  (ii) එභ හවනර  තවීම් යන ආහයඹ තර්ද; 

 (iii) එභ හවන තනුතන් හර්ෂි තන මුළු මුදර 
තොඳභණද;  

 (iv) කුලී ඳදනභ භත රඵහ ත් හවන ඳරිවයණඹ යනු 
රඵන නිරධහරින් වුරුන්ද; 

 ඹන්න එතුභහ තභභ බහ  දන්න්තනහිද? 

(ඇ) (i) ඉවත අභහතතහංලඹ ඹ තත් ඇති යජතේ හවන, 
කුලී ඳදනභ භත රඵහ ත් හවන ව 
නිරධහරින්තේ පුේලි හවන තන් ය වඳුනහ 
ළීමතම් ක්රධභතේදඹක් තිතේද; 

 (ii) එතේ නම්, ඒ ිළිතඵ ඳළවළයුලි කිරීභක් යන්තන්ද; 

 (iii) අභහතතහංලඹ වහ ඒ ඹ තත් ඇති ආඹතනර  
අඹත් යජතේ හවනර යහජත රහංඡනඹ භඟ 
අදහශ ආඹතනතේ නභ වන් ය තිතේද; 

 (iv) තනොඑතේ නම්, එඹ  තවේතු තර්ද; 

 ඹන්නත් එතුභහ වන් යන්තනහිද? 

(ඈ) තනොඑතේ නම්, ඒ භන්ද? 

 
தற அமச்ெரும் ததபத் ெரெண,  அலுல்கள் 

அமச்ெருரணமக் ரகட்ட றணர: 

(அ) (i) தரதுகரப்பு, க அதறறருத்ற அமச்சுக்கு 

தெரந்ரண றரணங்கபறன் ண்றக்மக 

வ்பதன்தமபெம்; 

 ( i i )  ரற்தடி எவ்தரரு றரணத்றன் கலழுள்ப 

அெரங்க ரகணங்கபறன் ண்றக்மக 

வ்பதன்தமபெம்; 

 ( i ii )  ரற்தடி றரணங்கபறல் அெரங்க ரகணங்கள் 

ததற்ரக்தகரடுக்கப்தட்டுள்ப 

உத்றரரகத்ர்கபறன் ங்கள் ரம 

ன்தமபெம்; 

 ( i v )  ரற்தடி உத்றரரகத்ர்கபறன் ரற்தரர்ம 

றன் கலழுள்ப ரகணங்கபறன் ண்றக்மக 

வ்பதன்தமபெம் 

 அர் குநறப்தறடுரர? 

(ஆ) (i) ரற்தடி அமச்ெறன் கலழுள்ப றரணங்கபறல் 

உள்ப ரடமக அடிப்தமடறல் ததற்ரக் 

தகரள்பப்தட்டுள்ப ரகணங்கபறன் ண்றக் 

மகமபெம்; 

 (ii) ரற்தடி ரகணங்களுக்கரண தகரடுப்தணவுகள் 

ரற்தகரள்பப்தடும் பமந ரதன்தமபெம்; 

 (iii) ரற்தடி ரகணங்களுக்கரக ருடரந்ம் 

தெலுத்ப்தடும் தரத்ப் தத்தரமக 

வ்பதன்தமபெம்; 

 (iv) ரடமக அடிப்தமடறல் ததற்ரக் 

தகரள்பப்தட்ட ரகணங்கமப தன்தடுத்தும் 

உத்றரரகத்ர்கள் ரதன்தமபெம் 

 அர் இச்ெமதறல் அநறறப்தரர? 

(இ) (i) ரற்தடி அமச்ெறன்கலழுள்ப அெரங்க 

ரகணங்கள், ரடமக அடிப்தமடறல் 

ததற்ரக்தகரள்பப்தட்ட ரகணங்கள் ற்ரம் 

உத்றரரகத்ர்கபறன் தெரந் ரகணங்கமப 

ரரதடுத்ற இணம் கரண்தற்கரண பமநம 

தரன்ர உள்பர ன்தமபெம்; 
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ඳහර්ලිතම්න්තු 

 (ii) ஆதணறன், இது தரடர்தறல் றபக்கபறப்தரர 

ன்தமபெம்; 

 (iii) அமச்சுக்கும் அன்கலழுள்ப றரணங்களுக்கும் 

தெரந்ரண அெரங்க ரகணங்கபறல் அெ 

இனச்ெறமணபெடன் குநறத் றரணத்றன் ததர் 

குநறப்தறடப்தட்டுள்பர ன்தமபெம்; 

 (iv) இன்ரநல், அற்கரண கரங்கள் ரம 

ன்தமபெம் 

 அர் குநறப்தறடுரர? 

(ஈ) இன்ரநல், ன்? 

 
 

asked the Prime Minister and Minister of Buddha 

Sasana and Religious Affairs:  

(a) Will he state - 

 (i) the number of institutions that come under 

the purview of the Ministry of Defence and 

Urban Development; 

 (ii) the number of Government vehicles that 

come under each such institution; 

 (iii) the grades of the officers of those 

institutions to whom Government vehicles 

have been assigned; 

 (iv) the number of vehicles falling under the 

supervision of those officers? 

(b) Will he inform this House - 

 (i) of the number of vehicles in the institutions 

coming under the aforesaid Ministry that 

have been obtained on rent basis; 

 (ii) the method of payment of rent adopted in 

relation to those vehicles; 

 (iii) the total amount of money paid annually as 

rent on those vehicles; and 

 (iv) the officers who use those vehicles obtained 

on rent basis ? 

(c) Will he also state - 

 (i) whether a methodology to distinguish 

Government vehicles under this Ministry, 

vehicles obtained on rent basis, and personal 

vehicles of the officers is in place? 

 (ii) if so, whether a clarification in that regard is 

made; 

 (iii) whether the state insignia and the name of 

the relevant institution are engraved in the 

government vehicles that come under the 

Ministry and the institutions coming under 

it; and 

 (iv) if not, the reasons for that? 

(d)  If not, why? 

 
රු යුතන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்புறகு  றரணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු ථහනහඹතුභනි,  අග්රාහභහතතතුභහ ව බුේධ ලහන වහ 

ආමි  ණුතු අභහතතතුභහ තනුතන් භහ එභ ප්ර්ලසනඹ  

ිළිතතුරු තදනහ.  

(අ) (i) 25 (විසි ඳවන්)  

 (ii)  18977 (දවඅ දවස නසිඹ වළත්ත වතන්)   

ඇමුණුතභහි දක්හ ඇත. ඇමුණුභ බහත* යමි.  

 (iii) භහණ්ඩලි ත්ර ේණිතේ නිරධහරින්. 

 (iv) 2005 (තදදවස ඳවන්). 

(ආ)  (i) 3131 (තුන් දවස එසිඹ තිස එන්.) 

 (ii) යජතේ ප්ර්ම්ඳහදන ක්රි(ඹහලිඹ අනු ත න්ඩර් 

ළහ අක්භ මිර ණන් ඹ තත් භහසි කුලී 

ඳදනභ භත හවන කුලිඹ  නු රළතේ.  

 (iii) රුිළඹල් මිලිඹන 1270.1න්. (මිලිඹන එක්දවස 

තදසීඹ වළත්තෆන් දලභ එන්.) 

 (iv) භහණ්ඩලි නිරධහරින් වහ තභන්භ ආඹතනතේ 

හවන ංිකතඹ  තඹොදහ තඳොදු යහජහරි ප්ර්හවන 

 ණුතු වහද තභභ කුලී ඳදනභ භත රඵහ ත් 

හවන තඹොදහ ළතන්.  

(ඇ) (i) තභභ ආඹතන ළදි ප්ර්භහණඹ හවන තන් ය 

වඳුනහ ළීමතම් ක්රධභතේදඹක් ඇත. 

 (ii) වඳුනහ ළීමතම් ක්රධභතේදඹ අනුභනඹ යන 

ආඹතනර යජතේ හවනර ආඹතනතේ නභ, 

යහජත රහංඡනඹ වන් ය ඇත. නමුත් එභ 

ආඹතනර නිරධහරින්තේ ප්ර්තඹෝජනඹ  නු 

රඵන පුේලි හවනර ආඹතනතේ නභ, යහජත 

රහංඡනඹ වන් ය නළත. 

  ණුද වමුදහ තුශ මිර  ත්, කුලිඹ  ත්, ඳයහ 

ත් තර හවන හණ්ඩ 3  ර් ය ඒ අනු 

හවන අං තඹොදහ ඇත.  

 (iii) ආඹතන ළදි ප්ර්භහණඹ හවන වහ හිමිම් 

රඵන භහණ්ඩලි නිරධහරින් වහ තන් ය 

ඇති හවන වළය අතනකුත් සිඹලුභ යජතේ 

හවනර යහජත රහංඡනඹ භඟ ආඹතනතේ නභ 

වන් ය ඇත.  

 (iv) තභභ අභහතතහංලඹ ඹ තත් ඳතින ආඹතන 

කිහිඳඹක් යතට් ආයක්හ වහ ඍජුභ ම්ඵන්ධ 

තමින් ක්රි(ඹහ යන ආඹතන වීභ නිහ ඒහතඹහි 

සිදු න යහජහරි  ණුතුර යවත බහඹ, 

ංතේදීතහඹ වහ ආයක් තවේතන් භත 

ආඹතනතේ නභ, යහජත  රහංඡනඹ තඹොදහ 

තනොභළත.  

(ඈ) ඳළන තනොනඟී.   
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*බහතම්ඹ භත තඵන රද ඇමුණුභ: 
   ெதரபீடத்றல் மக்கப்தட்ட இமப்பு : 

   Annex tabled: 
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ඳහර්ලිතම්න්තු 

රු පී. වළරින් භවතහ 
(ரண்புறகு பீ. யரறென்) 

(The Hon. P. Harrison) 

රු ථහනහඹතුභනි,  ඳශමුන අතුරු ප්ර්ලසනඹ භභ අවනහ.   
තම් හවනර  යහජත රහංඡනඹ තඹොදරහ තිතඵනහන් කිඹරහ 
ඇභතිතුභහ කිේහ , ව  තෝල් තෂේස එ  ගිඹහභත්, ඒ 
හතේභ  ඉසතෝර ඇරුණු තරහ  ගිඹහභත්, යජතේ 
තදඳහර්තතම්න්තුර  වහ යජතේ ආඹතනර  කුලිඹ  ත්ත 
හවන ම්පර්ණතඹන්භ තඳෞේලි භන් බිභන්ර  
තඹොදනහ අඳ   ඵරහන්න පුළුන්. ඔඵතුභහතන් භභ 
අවන්තන් තම් වහ තන ළඩ ිළිතතශක් තිතඵනහද කිඹරහන්. 

 
රු යුතන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்புறகு  றரணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

භවය ර්ර යහජත රහංඡනඹ තඹොදරහ තිතඵනහ රු 
ථහනහඹතුභනි. භවය ර්ර යහජත රහංඡනඹ තඹොදන්තන් 
නළවළ, ඒ තිතඵන චක්රධතල්නඹ ප්ර්හය. ඉතහභ සුළු ප්ර්භහණඹක්, 
අලතතහ භත තඹතදන යහජත ආයක්  ණුතු වහ එළනි 
යහජත රහංඡන තඹොදන්තන් නළවළ.  

 තෝල් තෂේස ඹහභ  නම් රහංඡන අලතත් නළවළ. තෝල් තෂේස 

ඹන්තනත් නළවළ,  තෝල් තෂේස ඹන්න  රහංඡන අලතත් නළවළ. 

තෝල් තෂේස -හලු මුතදොය- ඹන්තන් මුහුද ඵරන්න තන්. තන 

තභො ද?  
 

රු පී. වළරින් භවතහ 
(ரண்புறகு பீ. யரறென்) 

(The Hon. P. Harrison) 

යහජත තේඳශ ව යහජත හවන තම් විධිඹ  -අඹථහ විධිඹ - 
ඳරිවයණඹ  න්නහ ළඩ ිළිතතශක් තිතඵනහ. ඒ නිහ භභ 
කිඹන්තන් ඒ ළශළක්වීභ  සුදුසු ළඩ ිළිතතශක් වදන්න 
කිඹරහන්. එතවභ නළතු භභ ඔඵතුභහතන් උත්තයඹ අවරහ 
තම්  අිළ තදන්නහ ෆහීභ  ඳත් වුණහ  භයුන්. ඒ  තනභ 
ළඩ ිළිතශක් වදන්න කිඹරහන් භභ ඉල්රන්තන්.  

 
රු යුතන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்புறகு  றரணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

අදවක් විධිඹ  එතවභ තදඹක් තිතඵනහ නම් එතවභ ස 

කිරීභ  අිළ හර්තහ යන්නම්.  

 
ථහනහඹතුභහ 
(ெதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

තවොන්, සතුතින්. තදන  ඹ.  

ප්ර්ලසන අං 2 - 2946/'12-(1), රු යවි රුණහනහඹ භවතහ. 

 
රු තජෝන් අභයතුං භවතහ 
(ரண்புறகு ரஜரன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
රු ථහනහඹතුභනි, රු යවි රුණහනහඹ භන්ත්රීතුභහ 

තනුතන් භහ එභ ප්ර්ලසනඹ අවනහ. 
 

රු එස.බී. යුහනහඹ භවතහ (උස අධතහඳන 
අභහතතතුභහ) 
(ரண்புறகு ஸ்.தற. றெரரக்க - உர் கல்ற அமச்ெர்) 

(The Hon. S.B. Dissanayake - Minister of Higher Education) 

රු ථහනහඹතුභනි, එභ ප්ර්ලසනඹ  ිළිතතුය දීභ වහ ති 
තද හරඹක් ඉල්රහ සිටිනහ. 

 

ප්ර්ලසනඹ භතු යුනදී ඉයුරිඳත් කිරීභ  නිතඹෝ යන රදී. 
றணரம ற்தநரரு றணத்றற் ெர்ப்தறக்கக் கட்டமபறடப் தட்டது. 

Question ordered to stand down. 

ඇලිවත යුඹ ඇල්තරන් ඉයු යන විදුලි ඵරහහයඹ : 
ඳහරිරි වහනිඹ 

அலியத்  லர்வீழ்ச்ெறறணரல் உருரக்கப்தடும் 

லர்றன் றமனம் : சுற்நரடல் தரறப்பு  

POWER PLANT CONSTRUCTED USING "ELIHATHA" 

WATERFALL : ENVIRONMENTAL DAMAGE 

2988/’12 

3. රු තජෝන් අභයතුං භවතහ ( රු බුේධි ඳතියණ භවතහ 
තනු ) 
(ரண்புறகு ரஜரன் அதுங்க- ரண்புறகு புத்றக தற  

ெரர்தரக )   

(The Hon. John Amaratunga on behalf of the Hon. 

Buddhika Pathirana) 
නජීවී  ම්ඳත්   ංයක්ණ   අභහතතතුභහතන්   ඇස  

ප්ර්ලසනඹ - (1): 

 

(අ) (i) දළයණිඹර ප්ර්හතේශීඹ තල්ම් තොට්ඨහතේ, 

භහලිතඵොඩ ග්රාහභ නිරධහරි භ තුශ ිළහිටි, නජීවි 

ංයක්ණ තදඳහර්තතම්න්තු  අඹත්, භනර 

අඩවිඹ සහබහවි යක්ෂිතතේ ිළහිටි ඇලිවත 

නභළති යුඹ ඇල්ර තඹොදහ තන තභහතොට් 

තුන ධහරිතහඹකින් ණුත් කුඩහ ජර විදුලි 

ඵරහහයඹක් ඉයුයන ඵත්; 

 (ii) එභ ඉයුකිරීභ ඳහරිරි අණඳනත් උල්රංකනඹ 

යමින් සිදු යන ඵත්; 

 (iii) එභ ජර විදුලි ඵරහහයඹ ඉයුකිරීභ නිහ දළදි 

ඳහරිරි වහනිඹක් සිදුන ඵ  ඳරියතේදීන් 

තචෝදනහ නන ඵත්; 

 එතුභහ දන්තනහිද? 

(ආ) (i)  ඉවත වන් ජර විදුලි ඵරහහයඹ ඉයුකිරීභ වහ 

ීමතතනුකර අයඹ රඵහ තන තිතේද; 

 (ii) එඹ ඉයු යනු රඵන පුේරඹහතේ තවෝ 

ආඹතනතේ නභ තර්ද; 

  (iii) සිදුන ඳහරිරි වහනිඹ රහ ඵරහ එභ විදුලි 

ඵරහහයතේ ඉයුකිරීම්  ණුතු නතහ දළමීභ  

ිළඹය න්තන්ද; 

 ඹන්න එතුභහ තභභ බහ  දන්න්තනහිද? 

(ඇ) තනොඑතේ නම්, ඒ භන්ද? 

 
 
ணெலரெறகள் பப் ரதணுமக அமச்ெமக் ரகட்ட 

றணர: 

(அ) (i) தறகன தறரெ தெனரபர் தறரறறன் 

ரலிததரட கறர உத்றரரகத்ர் தறரறறல் 

அமந்துள்ப ணெலரெறகள் ரதல் 

றமக்கபத்றற்குச் தெரந்ரண `ெணன 

அடற' இற்மக எதுக்கத்றல் அமந்துள்ப 

அலியத் ணப்தடுகறன்ந லர்வீழ்ச்ெறமப் 

தன்தடுத்ற பன்ர தகரதரற் தகரள்பப 

வுமட ெறநற லர்றன் றமனதரன்ர 

றர்ரறக்கப்தட்டு ருகறன்நதன்தமபெம்; 

975 976 
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 (ii) ரற்தடி றர்ரறப்பு சுற்நரடல் ெட்டங்கமப 

லநற இடம்ததரகறன்நது ன்தமபெம்; 

 (iii) ரற்தடி லர்றன் றமனத்ம றர்ரறப்தரல் 

லற சுற்நரடல் தரறப்பு ற்தடுரக 

சுற்நரடலினரபர்கள் குற்நச்ெரட்டுகமப 

பன்மக்கறன்நணர் ன்தமபெம் 

 அர் அநறரர? 

(ஆ)  (i) ரற்தடி லர்றன் றமனத்ம 

றர்ரறப்தற்கரண ெட்டபூர் அதற 

ததநப்தட்டுள்பர; 

 (ii) அமண றர்ரறக்கறன்ந ஆள் அல்னது 

றரணத்றன் ததர் ரது; 

  (iii) இடம்ததரகறன்ந சுற்நரடல் தரறப்தறமணக் 

கருத்றற்தகரண்டு ரற்தடி லர்றன் றமனத்றன் 

றர்ரப் தறகமப றரத் டடிக்மக 

டுப்தரர; 

 ன்தம அர் இச்ெமதக்கு அநறறப்தரர? 

(இ) இன்ரநல், ன்? 

 
asked the Minister of Wildlife Resources 

Conservation:  

(a) Is he aware that - 

 (i) a mini-hydropower plant with a capacity of 

three megawatts is being constructed using 

the waterfall called "Elihatha" located in the 

"Samanala Adaviya" Nature Reserve (Peak 

Wilderness Sanctuary) belonging to Wild 

Life Department and situated within 

Maliboda Grama Niladhari Division of 

Deraniyagala Divisional Secretary's 

Division; 

 (ii) the said construction is carried cut in 

violation of environmental laws; and 

 (iii) environmentalists are levelling allegations 

that severe damages are caused to the 

environment due to the construction of the 

said hydropower plant? 

(b) Will he inform this House - 

 (i) whether lawful permission has been 

obtained for the construction of the said 

hydropower plant; 

 (ii) of the name of the person or the institution 

constructing the said plant; and 

 (iii) whether action will be taken to stop 

construction of that power plant, 

considering the environmental damage 

caused? 

(c) If not, why? 

 රු  හමිණී විජිත්  විජඹමුණි ද තොන්හ භවතහ (නජීවී 
ම්ඳත් ංයක්ණ  අභහතතතුභහ) 
(ரண்புறகு கரறணற றஜறத் றஜபணற   தெரய்ெர - 

ணெலரெறகள் பப் ரதணுமக அமச்ெர்) 

(The Hon. Gamini Wijith  Wijayamuni  De Zoysa - Minister 

of Wildlife Resources Conservation) 

රු ථහනහඹතුභනි,  එභ ප්ර්ලසනඹ  ිළිතතුය භභ බහත* 

යනහ.  
 

* බහතම්ඹ භත තඵන රද ිළිතතුය: 
* ெதரபீடத்றல் மக்கப்தட்ட றமட : 

* Answer tabled: 
 

(අ) (i) ඔේ. 

   (ii) එභ තහඳිතිඹ තහහලි තවනම් යන රයු.  

   (iii)    දනිමි.   

(ආ) (i)  භධතභ ඳරිය අධිහරිතඹන් ීමතතනුකර අයඹ 

රඵහ තන තිතේ.  

 (ii) වදත වර් භයවීය භවතහ, ඳෆන් වන්තඩ්රාෝ(පුේ) 

භහභ  

  (iii)     තභභ තහඳිතිඹ භඟින් සිදු යන රද ඳහරිරි 

වහනිඹ රහ ඵරහ තභභ විදුලි  ඵරහහයතඹහි 

ඉයුකිරීම්  ණුතු තහහලි නතහ දභන රද 

අතය, ඒ අනු සිදු යන රද ඳහරිරි වහනිඹ අභ 

න තර තොන්තේසි ඇතුශත් රඵහ දුන් 

අනුභළතිඹ  යුන දීර්ක රඵහ දීභ  භධතභ ඳරිය 

අධිහරිඹ විසින් අතනකුත් ආඹතනර එඟතහ 

රඵහ තන ඒ අනු  ණුතු ය ඇත.  තද 

නජීවී යක්ෂිතතේ අදහශ තහඳිතිඹ නිහ  සිදු ව 

වහනි ප්ර්තිපර්ණඹ  කිරීභ වහ මුදල් අඹය 

ළීමභ  නජීවී ංයක්ණ තදඳහර්තතම්න්තු 

 ණුතු ය ඇති අතය,  එහි ඳශමු හරිඹ 

තහඳිති තඹෝජ විසින් නජීවී ංයක්ණ 

තදඳහර්තතම්න්තු තත තහ ඇත.  

(ඇ) අදහශ තනොතේ. 
 

ථහනහඹතුභහ 
(ெதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ප්ර්ලසන අං 10 - 3774/'13-(2), රු විජිත තේරුතොඩ භවතහ. 
 

රු විජිත තේරුතොඩ භවතහ 
(ரண்புறகு றஜற ரதருதகரட) 

(The Hon. Vijitha Berugoda) 

රු ථහනහඹතුභනි, භභ එභ ප්ර්ලසනඹ අවනහ.  

 
ථහනහඹතුභහ 
(ெதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

විජිත තේරුතොඩ භන්ත්රීතුභහ තේරහනින් ආහ නම් තවොන්, 

ඳශමු  තේදීභ ප්ර්ලසනඹ අවන්න.  

ිළිතතුය තදන්න. විතේල  ණුතු අභහතතතුභහ  බහ තුශ නළත.  

ප්ර්ලසනඹ  ිළිතතුය සදහනම්ද, රු ආණ්ක් ඳක්තේ 
ංවිධහඹතුභහ? 

 
රු යුතන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்புறகு  றரணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු ථහනහඹතුභනි, විතේල  ණුතු නිතඹෝජත අභහතතතුභහ 

බහ ළතේ සිටිඹහ. එතුභහ තොතවේ ගිඹහද දන්තන් නළවළ. එතුභහ 

අතත් ිළිතතුය තිබුණහ.  
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ඳහර්ලිතම්න්තු 

ථහනහඹතුභහ 
(ெதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ඒ තභන්. ප්ර්ලසන අවන තරහ  අභහතතරු  කීතභන් 

ණුතු  ණුතු යනහ නම් ය  භ තවොන්.  

 
රු යුතන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்புறகு  றரணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
රු ථහනහඹතුභනි,  විතේල  ණුතු අභහතතතුභහ 

තනුතන් භහ එභ ප්ර්ලසනඹ  ිළිතතුය දීභ වහ භහඹක් ල් 

ඉල්රහ සිටිනහ.  

  
ප්ර්ලසනඹ භතු යුනදී ඉයුරිඳත් කිරීභ  නිතඹෝ යන රදී. 
றணரம ற்தநரரு றணத்றற் ெர்ப்தறக்கக் கட்டமப றடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 

 
"භූ විඥහඳන" පීඨ ංකීර්ණඹ වහ න ක්රීධඩහ ිළටිඹ : 

ඵයමු විලසවිදතහරඹ 

அபமறல் றஞ்ஞரணபீடக் கட்டிடத் தரகுற 

ற்ரம் புற றமபரட்டு மரணம்:  ெப்தறகப 

தல்கமனக்ககம் 

BUILDING COMPLEX OF FACULTY OF GEOMATICS AND NEW 

PLAYGROUND : SABARAGAMUWA UNIVERSITY 
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8. රු තජෝන් අභයතුං භවතහ (රු තයෝසි තේනහනහඹ 
භවත්මිඹ තනු ) 

      (ரண்புறகு ரஜரன் அதுங்க - ரண்புறகு (றருற) ரரஸி 

ரெணரரக்க ெரர்தரக) 
 (The Hon. John Amaratunga on behalf of the Hon. (Mrs.) 

Rosy Senanayake) 
උස අධතහඳන අභහතතතුභහතන් ඇස ප්ර්ලසනඹ -  (1) :  

(අ) (i) ඵයමු විලසවිදතහරතේ "භූ විඥහඳන" පීඨ 
ංකීර්ණඹ වහ න ක්රීධඩහ ිළටිතේ ඉයුකිරී ම්  ණුතු 
සිදු යනු රළබ ඳහර්ලසඹ තර්ද; 

 (ii) තම් න වි  එභ ඉයුකිරීම්  ණුතුර ප්ර්මිතිඹ 
ිළිතඵ ළ ලුක් භතු තිතේ ද; 

 (iii) එතේ නම්, ඒ  ම්ඵන්ධතඹන් විභර්ලනඹක් 
ආයම්බ ය තිතේ ද;    

 ඹන්න එතුභහ වන් යන්තනහිද? 

(ආ) තනො එතේ නම්, ඒ භන්ද? 
 

உர் கல்ற அமச்ெமக் ரகட்ட றணர: 

(அ) (i) ெப்தறகப தல்கமனக்ககத்றன் அபமறல் 

றஞ்ஞரணபீடக் கட்டிடத்தரகுற ற்ரம் புற 

றமபரட்டு மரணத்றன் றர்ரப் 

தறகமப ரற்தகரண்ட ப்தறணர் ரர்; 

 (ii) ற்ரதரது அந் றர்ரப் தறகபறன் ம் 

தரடர்தரக தறச்ெறமண ழுந்துள்பர; 

 (iii) அவ்ரதநணறன், அது ெம்தந்ரக புனணரய் 

தரன்ர ஆம்தறக்கப்தட்டுள்பர 

 ன்தம அர் குநறப்தறடுரர? 

(ஆ) இன்ரநல், ன்? 

asked the Minister of Higher Education:  

(a) Will he state - 

 (i) the name of the party who carried out the 

construction work of the building complex 

of the Faculty of Geomatics and the new 

playground of the University of 

Sabaragamuwa; 

 (ii) whether an issue related to the standard of 

the aforesaid construction work has arisen 

at present; and 

 (iii) if so, whether an investigation into the 

aforesaid issue has been initiated? 

(b)    If not, why? 

 
රු එස.බී. යුහනහඹ භවතහ 
(ரண்புறகு ஸ்.தற. றெரரக்க) 

(The Hon. S.B. Dissanayake) 
රු ථහනහඹතුභනි,  භහ එභ ප්ර්ලසනඹ  ිළිතතුය බහත* 

යනහ. 

 
* බහතම්ඹ භත තඵන රද ිළිතතුය: 
* ெதரபீடத்றல் மக்கப்தட்ட றமட : 

* Answer tabled: 

 

(අ) (i)  ඉංජිතන්රුභඹ හර්ඹඹන් ිළිතඵ භධතභ උඳතේල 
හර්ඹංලඹ (CECB) 

 (ii) එළන්නක් හර්තහ වී නළත. (තභභ තහඳිතිතේ 
ශභනහයණ වහ ඉයුකිරීම්  ණුතු අධීක්ණඹ යන 
රේතේ යජතේ තොඩනළගිලි තදඳහර්තතම්න්තු විසිනි.) 

 (iii) අදහශ තනොතේ.  

(ආ) ඳළන තනොනඟී. 

 
ධීය වහ ජරජ ම්ඳත් ංර්ධන අභහතතහංලඹ : ඉයුරි 

ංර්ධන ළරසුම් 
கடற்தநரறல், லக பபனங்கள் அதறறருத்ற 

அமச்சு : றர்கரன அதறறருத்றத் றட்டங்கள் 
 MINISTRY OF FISHERIES AND AQUATIC RESOURCES 
DEVELOPMENT : FUTURE DEVELOPMENT ACTIVITIES 
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11.  රු තජෝන් අභයතුං භවතහ (රු තලවහන්  තේභසිංව 
භවතහ තනු ) 

        (ரண்புறகு ரஜரன் அதுங்க - ரண்புறகு தெயரன் 

ரெெறங்க ெரர்தரக) 
 (The Hon. John Amaratunga on behalf of the Hon. Shehan 

Semasinghe) 
ධීය වහ ජරජ ම්ඳත් ංර්ධන අභහතතතුභහතන් ඇස 

ප්ර්ලසනඹ - (2) :   

(අ) 2005 ර්තේ සි  තම් දක්හ ව හරඹ තුශ, 

 (i) අලුතින් ඉයු යන රද,ඉයු තතයමින් ඳතින, ඉයු 
කිරීභ  තඹෝජිත වහ ළදියුණුණු යන රද ධීය 
යහඹන් ංතහ; 

 (ii) අලුතින් ඉයු යන රද නළංගුයම් තඳොශල්, යයුඹ 
වහ මිරියුඹ ධීය තතොටුඳශල්, අන්ස ඹන්්රාහහය, 
ශීතහහය,ඹහ්රාහංණ වහ දළල් ර්භහන්තලහරහ 
ංතහ;   
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 (iii) ධීය  ණුතු වහ අලුතින් තඹොදන රද ධීය 
ඹහ්රාහ ංතහ; තොඳභණද ඹන්න තන් තන් 
ලතඹන් එතුභහ තභභ බහ  දන්න්තනහිද? 

(ආ) ධීය වහ ජරජ ම්ඳත් ංර්ධන අභහතතහංලතේ ඉයුරි 
ංර්ධන ළරසුම් තර්ද ඹන්න එතුභහ වන් 
යන්තනහිද? 

(ඇ) තනො එතේ නම්,  ඒ භන්ද? 

 

கடற்தநரறல், லக பபனங்கள் அதறறருத்ற 

அமச்ெமக் ரகட்ட றணர: 

(அ) 2005ஆம் ஆண்டு பல் இதுமரண கரனப் 

தகுறக்குள், 

 (i) புறரக றர்ரறக்கப்தட்டுள்ப, றர்ரறக்கப் 

தட்டு ருகறன்ந, றர்ரறக்க உத்ரெறக்கப் 

தட்டுள்ப ற்ரம் ரம்தடுத்ப்தட்டுள்ப லன் 

தறடித் துமநபகங்கபறன் ண்றக்மக வ்பவு 

ன்தமபெம்; 

 (ii) புறரக றர்ரறக்கப்தட்டுள்ப ங்கூறடும் 

இடங்கள், உர்லர் ற்ரம் ன்ணலர் லன்தறடித் 

துமநகள், ஸ் உற்தத்றச்ெரமனகள், குபற 

ரூட்டல் அமநகள், தடகு றருத்தும் இடங்கள் 

ற்ரம் மன உற்தத்றத் தரறற்ெரமனகபறன் 

ண்றக்மக வ்பவு ன்தமபெம்; 

 (iii) லன்தறடி டடிக்மககளுக்கரக புறரக 

ஈடுதடுத்ப்தட்டுள்ப லன்தறடிக் கனங்கபறன் 

ண்றக்மக வ்பவு ன்தமபெம் 

 ணறத்ணறரக அர் இச்ெமதக்கு அநறறப்தரர? 

(ஆ) கடற்தநரறல், லக பபனங்கள் அதறறருத்ற 

அமச்ெறன் றர்கரன அதறறருத்றத் றட்டங்கள் 

ரம ன்தம அர் குநறப்தறடுரர? 

(இ) இன்ரநல், ன்? 

asked the Minister of Fisheries and Aquatic Resources 

Development:  

(a) Will he inform this House, separately, of the 

number of - 

 (i) fishing harbours that have been built anew, 

that are being built, that are proposed to be 

built and that have been developed; 

  anchorages, sea water and fresh water fish 

landing sites, ice plants, cold storages, 

shipyards and net manufacturing factories 

which have been built anew; and  

 (ii) new fishing vessels which were deployed 

for fishing activities; from the year 2005 to 

date? 

 (iii) Will he state what future development 

activities have been planned by the Ministry 

of Fisheries and Aquatic Resources 

Development? 

(b)   If not, why? 

 
රු යත් කුභහය ගුණයත්න භවතහ 
(ரண்புறகு ெத் குர குத்ண ) 

(The Hon. Sarath Kumara Gunaratne ) 

රු ථහනහඹතුභනි,   ධීය වහ ජරජ ම්ඳත් ංර්ධන 
අභහතතතුභහ තනුතන් භහ එභ ප්ර්ලසනඹ  ිළිතතුය බහත* 

යනහ. 

 
* බහතම්ඹ භත තඵන රද ිළිතතුය: 
* ெதரபீடத்றல் மக்கப்தட்ட றமட : 

* Answer tabled: 
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ඳහර්ලිතම්න්තු 

අඹ ළතඹන්  ඖධ වහ ළඹ යන රද  මුදල්: 
විසතය 

ருந்துகளுக்கரண வு தெனவுத் றட்ட எதுக்கலடு : 

றதம் 
FUNDS ALLOCATED FOR MEDICINES IN BUDGET : DETAILS  
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13.  රු තජෝන් අභයතුං භවතහ (රු යවි රුණහනහඹ 
භවතහ තනු ) 

 (ரண்புறகு ரஜரன் அதுங்க - ரண்புறகு ற 

கருரரக்க  ெரர்தரக) 

 (The Hon. John Amaratunga on behalf of the Hon. Ravi 

Karunanayake) 
   තෞත අභහතතතුභහතන් ඇස ප්ර්ලසනඹ - (1) : 

(අ) 2010, 2011 ව 2012 ඹන ර්ර  අදහශ, 

 (i) ඖධ වහ අඹ ළඹ භඟින් තන්යන රද මුදල් 
ප්ර්භහණඹ තොඳභණද;  

 (ii) ඖධ වහ ළඹ යන රද තථත මුදල් ප්ර්භහණඹ 
තොඳභණද;  

 (iii) ඉවත කී මුදල් ප්ර්භහණඹන් තත ලතඹන්භ විඹදම් 
යන රද ළඹ ශීර්ඹන් තර්ද; 

 (iv) ඖධ වහ භහසි විඹදම් යන රද මුදල් 
ප්ර්භහණඹ ව ඉවත කී මුදල් ඳයන රද ශීර්ඹන් 
තර්ද;  

 (v) අඹ ළඹ භඟින් ඖධ වහ තන් යන රද 
මුදල් ඳයන රද අඹ ළඹ ශීර්ඹන් තර්ද; 

ඹන්න එතුභහ තන් තන් ලතඹන් වන් 
යන්තනහිද?         

(ආ) තනො එතේ නම්,  ඒ භන්ද? 
 

சுகரர அமச்ெமக் ரகட்ட றணர: 

(அ) 2010 - 2012 மரண ஆண்டுகபறல், 

 (i) வு தெனவுத் றட்டத்றல் ருந்துகளுக்கரக 

எதுக்கலடு தெய்ப்தட்ட தரமககமபபெம்; 
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 (ii) ருந்துகளுக்கரக உண்மரகச்  தெனறடப் 

தட்ட தத்றன் அபமபெம்; 

 (iii) ரற்தடி தரமககள் உண்மரகச் தெனறடப் 

தட்ட தெனறணத் மனப்புகமபபெம்; 

 (iv) ருந்துகளுக்கரக ரரந்ம் தெனறடப்தட்ட 

தத்தரமக ற்ரம் அப்தம் ரற்நப் 

தட்டுள்ப தெனறணத் மனப்புகள் ஆகறற் 

மநபெம்; 

 (v) வு தெனவுத் றட்டத்றல் ருந்துகளுக்கரக 

எதுக்கலடு தெய்ப்தட்ட தம் ரற்நப்தட்டுள்ப 

வு தெனவுத் றட்ட தெனறணத் மனப்பு 

கமபபெம் 

 அர் ணறத்ணறரகக் கூரரர? 

(ஆ) இன்ரநல், ன்? 

 
asked the Minister of Health:  

(a)  Will he state, separately, for the years 2010, 2011 

and 2012 - 

 (i) the amount of  funds allocated for 

medicines in the Budget; 

 (ii) the amounts of  money actually spent on 

medicines; 

 (iii) the Heads under which the aforesaid 

amounts were really spent; 

 (iv) the amount of money that has been spent 

monthly on medicines and to which Heads 

the said money has been transferred; and 

 (v) the Budget Heads to which the money 

allocated for medicines in the budgets have 

been transferred? 

(b) If not, why? 

රු වභත්රීඳහර සිරිතේන භවතහ (තෞත අභහතතතුභහ)  
(ரண்புறகு மத்றரறதரன ெறநறரெண - சுகரர அமச்ெர்) 

(The Hon. Maithripala Sirisena - Minister of Health) 

රු ථහනහඹතුභනි,  භහ එභ ප්ර්ලසනඹ  ිළිතතුය බහත* 

යනහ. 
 

* බහතම්ඹ භත තඵන රද ිළිතතුය: 
* ெதரபீடத்றல் மக்கப்தட்ட றமட : 

* Answer tabled: 
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ඇමුණුභ 
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ශ්රීත රංහ යහඹ අධිහරිතේ "ිළඹ - පුතු ඳදනභ" භත 
පුහුණු රඵහ ත් දරුන් :  රැකිඹහ අසථහ  

 "ந்ம-தறள்மப" அடிப்தமடறல் இனங்மகத் 

துமநபக அறகரெமதரல் தறற்ெற 

ங்கப்தட்ரடரர் : தரறல்ரய்ப்பு:  
CHILDREN TRAINED  BY SRI LANKA PORTS AUTHORITY ON 

"PARENT-CHILD" BASIS : JOB OPPORTUNITIES 
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14.රු තජෝන් අභයතුං භවතහ (රු බුේධි ඳතියණ භවතහ 
තනු ) 
(ரண்புறகு ரஜரன் அதுங்க - ரண்புறகு புத்றக தற  

ெரர்தரக) 
(The Hon. John Amaratunga on behalf of the Hon. Buddhika 

Pathirana) 
යහඹ වහ භවහභහර් අභහතතතුභහතන් ඇස  ප්ර්ලසනඹ  - (1):  

(අ) (i) ශ්රීත රංහ යහඹ අධිහරිතේ වි්ර හමි වහ 
වි්ර හභඹහභ  ඵරහතඳොතයොත්තු න  තේන්න්තේ 
දරුන් "ිළඹ - පුතු ඳදනභ" භත තහක්ණ වහ 
තහක්ණ තනොන පුහුණු ණ්ඩහඹම් තදක් 
තර ඵහ තන එභ ආඹතනඹ තුශ ර් තුන 
පුහුණුක් රඵහ දී ඇති ඵත්; 

 (ii) එභ පුහුණු රළබ අඹ  ශ්රීත රංහ යහඹ අධිහරිඹ 
තුශ රැකිඹහ රඵහ තනොදීභ නිහ ඔවුන් දළදි 
අයණබහඹ  ඳත් සිටින ඵත්; 

 (iii) එභ ිළරි  රැකිඹහ රඵහ තනොදී තනත් අඹ  
හිතත්ම් භත ශ්රීත රංහ යහඹ අධිහරිතේ රැකිඹහ 
රඵහ තදන ඵ  තචෝදනහක් ඇති ඵත්; 

 එතුභහ දන්තනහිද? 

(ආ) (i) තභතතක් රැකිඹහ රඵහ තනොදීභ ඉවත පුහුණු 
රළබන්  යන ඵරත් අහධහයණඹක් ඵත්; 

 (ii) එභ පුහුණු ්ර මිඹන්තන් ප්ර්තඹෝජන තනො ළීමභ 
ජහති අඳයහධඹක් ඵත්; 

 එතුභහ ිළිතන්තනහිද? 

(ඇ) ශ්රීත රංහ යහඹ අධිහරිඹ "ිළඹ - පුතු ඳදනභ" භත පුහුණු 
රඵහ ත් දරුන් වහ දිනමින් සුදුසු රැකිඹහ රඵහ දීභ  
 ණුතු යන්තන්ද ඹන්න එතුභහ තභභ බහ  
දන්න්තනහිද? 

(ඈ) තනො එතේ නම්, ඒ භන්ද? 

 
துமநபகங்கள், தடுஞ்ெரமனகள் அமச்ெமக் ரகட்ட 

றணர: 

(அ) (i) இனங்மகத் துமநபக அறகரெமதறல் 

ஏய்வுததற்ந ற்ரம் ஏய்வுததந றர்தரர்த் 

றருக்கும் ஊறர்கபறன் தறள்மபகமப "ந்ம-

தறள்மப" அடிப்தமடறல் தரறல்தட்தம் ெரர்ந் 

ற்ரம் தரறல்தட்தம் ெரர இரு தறலுர் 

குழுக்கபரக ஆட்ரெர்த்து இந்றரணத்றல் 

பன்ர ருட தறற்ெற ங்கப்தட்டுள்பது 

ன்தமபெம்; 

 (ii) இப்தறற்ெற ததற்ரநரருக்கு இனங்மகத் துமநபக 

அறகரெமதறல் தரறல் ங்கப் தடரம 

கரரக இர்கள் ததரறதும் றர்க்கற றமனக்கு 

உள்பரகறபெள்பணர் ன்தமபெம்; 

 ( i ii )  இர்களுக்குத் தரறல் ங்கரல் ரர 

தர்களுக்கு ட்தறன் ரதரறல் இனங்மகத் 

துமநபக அறகரெமதறல் தரறல் ங்கப் 

தடுரக எரு குற்நச்ெரட்டு இருக்கறன்நது 

ன்தமபெம் 

அர் அநறரர? 

( ஆ) (i )  இதும தரறல் ங்கப்தடரம குநறப்தறட்ட 

தறற்ெறமப் ததற்நர்களுக்குச் தெய்பெம் 

ததரும் அலறரகுதன்தமபெம்; 

 ( i i )  இப்தறற்ெற ததற்ந ஊறர்கபறடறருந்து தன் 

ததநரம றகப் ததரற குற்நரகுதன் 

தமபெம்;  அர் ற்ரக்தகரள்ரர? 

( இ) இனங்மகத் துமநபக அறகரெமதறல் ந்ம கன் 

அடிப்தமடறல் தறற்ெற ததற்ரள்ப தறள்மபகளுக்கு 

துரறரக ததரருத்ரண தரறல்கமப ங்கு 

ற்கு டடிக்மக டுப்தரர ன்தம அர் 

இச்ெமதக்கு அநறறப்தரர? 

( ஈ) இன்ரநல், ன்? 

 
asked the Minister of Ports and Highways:  

(a) Is he aware that - 

 (i) children, whose parents are either retired 

employees of the Sri Lanka Ports Authority 

or those who are about to retire, have been 

recruited on “parent-child” basis in two 

groups as technical and non-technical 

trainees and a three-year training has been 

given at the aforesaid institution; 

 (ii) they have become utterly helpless as those 

who received the training have not been 

given jobs at the Sri Lanka Ports Authority; 

and 

 (iii) there is an allegation that although the 

aforesaid group has not been given jobs, 

some others are given jobs at Sri Lanka 

Ports Authority based on personal 

relationships? 

(b) Will he admit - 

 (i) that grave injustice has been caused to 

those who received the training by the non-

provision of jobs up to now; and 

 (ii) that non-utilization of the aforesaid skilled 

labourers is a grave crime? 

(c) Will he inform this House whether expeditious 

action will be taken to provide suitable jobs to the 

children who obtained training at Sri Lanka Ports 

Authority on “parent-child” basis? 

(d) If not, why? 

 
රු තයෝහිත අතේගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்புறகு ரரயற அரதகுர்ண)  

(The Hon. Rohitha Abeygunawardana) 

රු ථහනහඹතුභනි, භහ එභ ප්ර්ලසනඹ  ිළිතතුය බහත* 

යනහ. 
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(අ) (i) “ඔේ” පුහුණුක් රඵහ දී ඇත.  

  ඳශමු   අයුඹය ඹ තත්  2004-01-01 යුන සි  2007-01-15 යුන 

දක්හ වි්ර හභ නු රළබ තේ භවත්භ  භවත්මීන්තේ 2007-

01-01 යුන  ඹ අවු: 16  ළදි වහ 25  අක් අ.තඳො.. 

(හ.තඳශ)  භත් ිළරිමි දරුන් තනුතන් ක්තේ්රා 

එතොශවක් (11) ඹ තත් තතය තහක්ණි  ත්ර ේණිත 

පුහුණුක් රඵහ තදන රයු. 

  තදන අයුඹය ඹ තත් 2005-01-01 යුන සි  2008-03-14 යුන 

දක්හ  වි්ර හභ නු රළබ තේ භවත්භ භවත්මීන්තේ 2008-

01-01 යුන  අවු: 16  ළදි වහ 28  අක් අ.තඳො.. (හ.තඳශ) 

භත් දරුන් වහ ක්තේ්රා තදොශවක් (12) ඹ තත්   

තතය  තහක්ණි වහ තහක්ණි තනොන ත්ර ේණිරත 

පුහුණුක්   රඵහ තදන රයු.  

 (ii) අනුභත ඳතින ක්රධභතේදඹන් තුශ පුයප්ඳහක් ඇති තනතුරු 

වහ 2013-08-15 යුන සි  තභභ අබතහරහ ආන් වහ න 

ඳත්වීම් රඵහ දී ඇත. තභොවුන් පුහුණු රළබ ක්තේ්රාඹන්  

අදහශ  ඵහ ළීමම් ඳටිඳහටීන්  අනුකර අනුභත තේ 

ංතහ තුශ භතු න  පුයප්ඳහක් අතුරින් සිඹඹ  75  

ප්ර්තිලතඹක් තභභ පුහුණු වන් වහ රඵහ දීභ   ණුතු  

සදහනම් ය ඇත.  

  තදන අයුඹය ඹ තත් පුහුණු රළබ හන්ණි ත්ර ේණිත 

අබතිරහ ආන් තනුතන්ද ලිඛිත ඳරීක්ණඹක් 

ඳළළත්වීභ   ණුතු තඹොදහ ඇත.  

 (iii) තභොවුන් පුහුණු රළබ ක්තේ්රා ඹ තත් ඵහ ළීමම් සිදු ය 

තනොභළත.  

  එනමුදු පුහුණු වහ ිත්තිඹ  සුදුසුම්  රත් 

අතතලත තනතුරු වහ ඳභණක් පුත් ඳත් භඟින් අඹදුම් 

ඳත් ළහ ඳත්වීම් රඵහ දී ඇති අතය,  එඹද ඉතහ සීමිත 

ංතහක් ඳභණි. අනුභත තේ ංතහ තුශ  භතු න 

පුයප්ඳහක්  තනුතන් ඉයුරිතේදී තභභ ක්රධභතේදඹන් 

ක්රි(ඹහත්භ යනු ඇත.  

(ආ) (i) රැකිඹහ  පුහුණු යහඹ අධිහරිතඹන් රඵහ දුන්නද 

තභොවුන්තන් ඳතින පුයප්ඳහක්ලින් සිඹඹ  75 

ප්ර්භහණඹක් ඳභණක් ශ්රීත රංහ යහඹ                           

අධිහරිතේ රැකිඹහ වහ ඵහ ළීමභ   ණුතු යන 

අතය, තභභ පුහුණු ඳහඨභහරහ වහ ශ්රීත රංහ යහඹ 

අධිහරිඹ විසින් කිසිදු තවීභක් අඹ තනොශ අතය, පුහුණු 

හරඹ තුශ ඹළපීම් දීභනහක් භඟ යුහ ආවහයඹද ශ්රීත රංහ 

යහඹ අධිහරිඹ විසින් රඵහ දී ඇත.  

 (ii) තභභ පුහුණු අබතහරහ ආන්තන් ණ්ඩහඹභක් දළන භත් 
යහඹ අධිහරිඹ   ඵහ තන ඇති අතය, තභොවුන්තේ 
පුහුණු භත තනත් යජතේ තවේ තඳෞේලි ආඹතනර 
රැකිඹහ ව ද තඹොමු වීතම් ඉඩ ඩ වහ අහල ඇත.  

(ඇ) දළන භත් තභභ පුහුණු රළබුන් අතරින් ණ්ඩහඹභක් ඵහ තන 

ඇති අතය, ඒ  ඒ ක්තේ්රාර ඉයුරිතේදී ඳතින තනතුරුර 

අලතතහඹ භතද ඵහ ළීමතම් ්රනභතේදඹන් අනු ක්රි(ඹත්භ නු 

ඇත.  

(ඈ) ඉවත “ඇ”හි ිළිතතුය ද තභඹ ත් අදහශ ය ත වළකිඹ.   

 
 

රු තජෝන් අභයතුං භවතහ 
(ரண்புறகு ரஜரன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 

 

නළඟී සිටිතේඹ. 
ழுந்ரர். 

rose. 

ථහනහඹතුභහ 
(ெதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

රු තජෝන් අභයතුං භවතහ. 

 
රු තජෝන් අභයතුං භවතහ 
(ரண்புறகு ரஜரன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
රු ථහනහඹතුභනි, විරුේධ ඳහර්ලසතේ නහඹතුභහ 

ප්ර්ලසනඹක් නළගුහ ළට් නිතේදනඹ ඉයුරිඳත්  යපු තරහතේදී  

එකී ළට් නිතේදනඹ භන්ත්රීරුන්  රළබී තිබුතණ් නළවළ; table 

යරහ තිබුතණ් නළවළ කිඹහ. ඳසු ඳස රු 01.20  තභන් තම් 

ඳළත්තත් ඉන්න භන්ත්රීරුන්  ඒ ළට් නිතේදනඹ  රළබුතණ්.  භභ 

තම් කිේතේ නළත්නම් රු ථහනහඹතුභනි, ඔඵතුභහ ල්ඳනහ 

යහවි අිළ ඒහ වංහතන 'නළවළ' කිේහඹ කිඹහ.   

 
ථහනහඹතුභහ 
(ெதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 
නළවළ. භභ ඒ ළන  ඳරීක්ණඹක් යන තර  උඳතදස 

දුන්නහ.  ඒහ තඵදහ  නළත්තත් තභොද කිඹන හයණඹ ළන 

භවය වි  තභතළන ඉන්න හර්ඹ භණ්ඩරඹ  දඬුම් යන්නත් 

තනහ.  

 

රු තජෝන් අභයතුං භවතහ 
(ரண்புறகு ரஜரன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
අඳ  ඒ  ළට් නිතේදනඹ  රළබුණු තරහ තභන් භභ භතක් 

ය කිේතේ.   

 
ථහනහඹතුභහ 
(ெதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

තඵොතවොභ සතුතින්. 

 
ඳනත් තටුම්ඳත් ිළිතළන්වීභ 

ெர்ப்தறக்கப்தட்ட ெட்டபனங்கள் 
BILLS PRESENTED 

 
තඵෞේධ විවහය තේහරම් (ංතලෝධන) ඳනත් 

තටුම්ඳත 

ததபத் அநறமனங்கள் (றருத்ம்) ெட்டபனம் 

BUDDHIST TEMPORALITIES (AMENDMENT) BILL  

"තඵෞේධ විවහය තේහරම් ආඥහඳනත ංතලෝධනඹ කිරීභ වහ ව ඳනත්  

තටුම්ඳතකි." 

ිළිතන්න රේතේ අග්රාහභහතතතුභහ ව බුේධ ලහන වහ ආමි 
 ණුතු අභහතතතුභහ තනු   රු යුතන්ස ගුණර්ධන භවතහ විසිනි. 

2013 ඔක්තතෝඵර් 22 න අඟවරුහදහ තද න ය කිඹවිඹ 
ණුතුඹන් ද, එඹ මුද්ර்ණඹ ශ ණුතුඹන් ද නිතඹෝ යන රදී.  

 
தற அமச்ெரும் ததபத் ெரெண,  அலுல்கள்  

அமச்ெருரணர்  ெரர்தரக, ரண்புறகு  றரணஷ் குர்ண 

அர்கபரல் ெர்ப்தறக்கப்தட்டது. 

2013 எக்ரரதர் 22, தெவ்ரய்க்கறம இண்டரம் பமந 

றப்தறடப்தட ரண்டுதணவும் அச்ெறடப்தட ரண்டுதணவும் 

கட்டமபறடப்தட்டது. 

Presented by the Hon. Dinesh Gunawardena on behalf of the Prime 

Minister and Minister of Buddha Sasana and Religious Affairs; to be 
read a Second time upon Tuesday, 22nd October, 2013 and to be 

printed. 
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* බහතම්ඹ භත තඵන රද ිළිතතුය: 
* ெதரபீடத்றல் மக்கப்தட்ட றமட : 

* Answer tabled: 



ඳහර්ලිතම්න්තු 

ක්රීධඩහර තඹදීතම් දී උත්තත්ජ ද්ර்ත ළීමභ  එතයහි 
ම්මුති ඳනත් තටුම්ඳත 

றமபரட்டில் ஊக்கு தரர்த்ப் 

தன்தரட்டிற்தகறரண ெரம் ெட்டபனம் 

CONVENTION AGAINST DOPING IN SPORT BILL 
 

 

 

 

"ක්රීධඩහර තඹදීතම් දී උත්තත්ජ ද්ර்ත ළීමභ  එතයහි ජහතතන්තය 

ම්මුතිඹ ඵරහත්භ කිරීභ ිළණි ද;  උත්තත්ජ ද්ර்ත භර්දන  

නිතඹෝජතහඹතනඹක් ශ්රීත රංහ තුශ ිළහිටුවීභ භගින් එකී ම්මුතිඹ   ශ්රීත  

රංහ  තුශ ක්රි(ඹහත්භ කිරීභ වහ විධිවිධහන ළරළසවීභ ිළණි ව 

ඉවත කී ම්මුති යහමු තුශ ක්රීධඩහර තඹදීතම් දී උත්තත්ජ ද්ර்ත ළීමභ  

එතයහිවීභ වහ අදහශ තේශීඹ ීමතිභඹ ඹහන්්රානඹක් නිලසිකතභ වන් 

කිරීභ ිළණි ද: ඒ  වහ ම්ඵන්ධ තවෝ ඊ  ආනුංගි හයණහ 

ම්ඵන්ධතඹන් විධිවිධහන ළරළසවීභ ිළණි ද ව ඳනත් තටුම්ඳතකි." 
  

ිළිතන්න රේතේ  ක්රීධඩහ අභහතත රු භහින්දහනන්ද අලුත්භතේ 
භවතහ  විසිනි. 

2013 ඔක්තතෝඵර් 22 න අඟවරුහදහ  තද න ය කිඹවිඹ 
ණුතුඹන් ද, එඹ මුද්ර்ණඹ ශ ණුතුඹන් ද නිතඹෝ යන රදී.  

  
றமபரட்டுத்துமந அமச்ெர் ரண்புறகு யறந்ரணந் 

அலுத்கரக அர்கபரல் ெர்ப்தறக்கப்தட்டது. 

2013 எக்ரரதர் 22. தெவ்ரய்க்கறம இண்டரம்பமந 

றப்தறடப்தட ரண்டுதணவும் அச்ெறடப்தட ரண்டுதணவும் 

கட்டமபறடப்தட்டது. 
 

Presented by the Hon. Mahindananda Aluthgamage, Minister of 

Sports; to be read a Second time upon Tuesday, 22nd October, 2013 
and to be printed. 

 
 
 

තඳෞේලි භන්ත්රීන්තේ ඳනත් තටුම්ඳත් 
ணற உரப்தறணர் ெட்டபனங்கள் 

PRIVATE MEMBERS' BILLS 
 
 

ශ්රීත රංහ ඵදුයණ හර්ඹහඹතනඹ (ංසථහත 
කිරීතම්) (ංතලෝධන) ඳනත් තටුම්ඳත 

இனங்மக ரறறறப்பு றரகம் (கூட்டிமத்ல்) 

(றருத்ம்) ெட்டபனம்  

SRI LANKA INSTITUTE OF TAXATION (INCORPORATION) 
(AMENDMENT) BILL 

 
 

රු අජිත් පී. තඳතර්යහ භවතහ 
(ரண்புறகு அஜறத் பீ. ததரர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

රු ථහනහඹතුභනි, ඳවත වන් තඹෝජනහ භහ ඉයුරිඳත් 

යනහ: 
"2000 අං 21 දයන ශ්රීත රංහ ඵදුයණ හර්ඹහඹතනඹ (ංසථහත 

කිරීතම්) ඳනත ංතලෝධනඹ කිරීභ වහ ව ඳනත් තටුම්ඳත ඉයුරිඳත් 

කිරීභ  අය යුඹ ණුතුඹ." 

 

 

රු යන්ජන් යහභනහඹ භවතහ 
(ரண்புறகு ன்ஜன் ரரக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
 
 

විසින් සථිය යන රදී. 
ஆரரறத்ரர். 

Seconded. 

ප්ර්ලසනඹ විභන රයුන් බහ ම්භත විඹ. 
ඳනත් තටුම්ඳත ඊ  අනුකර ඳශමුන ය කිඹන රයුන්, එඹ 

මුද්ර்ණඹ කිරීභ  නිතඹෝ යන රදී.  
හර්තහ කිරීභ වහ 47(5) න සථහය නිතඹෝඹ ඹ තත් ඳනත් 

තටුම්ඳත මුදල් වහ ක්රධභ ම්ඳහදන අභහතතතුභහ තත ඳයන රදී. 
றணர றடுக்கப்தட்டு, ற்ரக்தகரள்பப்தட்டது. 

இன்தடி, ெட்டபனம் பன்பமந றப்தறடப்தட்டு, அச்ெறடப்தடக் 

கட்டமபறடப்தட்டது. 

ெட்டபனம் றமனக்கட்டமப இன. 47(5) இன்தடி றற, 

றட்டறடல் அமச்ெருக்கு அநறக்மக தெய்ப்தடுற்கரகச் ெரட்டப் 

தட்டது. 
  

Question put, and agreed to. 
Bill accordingly read the First time, and ordered  to be printed. 

The Bill stood referred, under Standing Order No. 47(5), to the 

Minister of Finance and Planning for report. 

 
ථහනහඹතුභහ 
(ெதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ප්ර්ධහන  ණුතු. අද යුන විඹ අං 1.  

 
විදතහ වහ තහක්ණඹ ළදියුණුණු කිරීතම් 

(ංතලෝධන) ඳනත් තටුම්ඳත 
றஞ்ஞரண தரறல் தட்தறல் அதறறருத்ற 

(றருத்ம்) ெட்டபனம் 
SCIENCE AND TECHNOLOGY DEVELOPMENT 

(AMENDMENT) BILL  

 
 

තද න ය කිඹවීතම් නිතඹෝඹ කිඹන රදී. 
இண்டரம் றப்தறற்கரண கட்டமப ரெறக்கப்தட்டது. 

Order for Second Reading read. 

 
[අ.බහ. 2.07] 

 
රු ඳහඨලී චම්ිළ යණ භවතහ (තහක්ණ වහ 
ඳර්තේණ අභහතතතුභහ) 
(ரண்புறகு தரட்டபற ெம்தறக க்க - தரறல்தட்த, 

ஆரய்ச்ெற அமச்ெர்) 

(The Hon. Patali Champika Ranawaka - Minister of 

Technology and Research) 

රු ථහනහඹතුභනි, "ඳනත් තටුම්ඳත දළන් තදන ය 

කිඹවිඹ ණුතුඹ"න් භහ තඹෝජනහ යනහ.   

තම් ඳනත් තටුම්ඳත ඉයුරිඳත් කිරීතම් අයමුණ තරහ 

තිතඵන්තන් එඹ  ඉතහභත් පුංික ංතලෝධනඹක් තන ඒභන්. 1994 

අං 11 දයන විදතහ වහ තහක්ණඹ ළදියුණුණු කිරීතම් ඳනත 

භඟින් නවීන තහක්ණඹ ිළිතඵ ආතර් සී. ක්රහක් ආඹතනඹ, 

හර්මි තහක්ණ ආඹතනඹ ව ජහති විදතහ ඳදනභ ිළහිටුනු 

රළබුහ. ඒහතේ ප්ර්ධහන විධහඹ නිරධහරිඹහ වළටිඹ  

අධතක්යතඹකු තභන් ඳත් ය තිබුතණ්. ඒ හතේභ අතප් 

අභහතතහංලඹ ඹ තත්භ ඳතින 1984 අං 6 දයන ශ්රීත රංහ ප්ර්මිති 

ආඹතනඹ ඳනත ඹ තත් ිළහිටුරහ තිතඵන ශ්රීත රංහ ප්ර්මිති 

ආඹතනතේ ප්ර්ධහන විධහඹයඹහ තර  ණුතු යන්තන්ත් ඒ 

හතේභ ජහති ඉංජිතන්රු ඳර්තේණ වහ ංර්ධන ආඹතනතේ 

ප්ර්ධහන විධහඹ නිරධහරියඹහ තර  ණුතු යන්තන්ත් 

අධතක් ජනයහල්යතඹකුන්. ආතර් සී. ක්රහක් ආඹතනඹ, 

හර්මි තහක්ණ ආඹතනඹ ව ජහති විදතහ ඳදනභ කිඹන තම් 
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ආඹතන තුන භ දළන  ඉන්න අධතක්යඹහ තනු  ප්ර්ධහන 

විධහඹ නිරධහරිඹහ අධතක් ජනයහල් වළටිඹ  නම් කිරීභ තභන් 

තම් ංතලෝධනතඹන් ඵරහතඳොතයොත්තු තන්තන්. අිළ තභභ 

ංතලෝධනඹ තන එන්න ප්ර්ධහන ලතඹන් තවේතු තදක් 

තිතඵනහ, රු ථහනහඹතුභනි.  

තභභ "අධතක්" ඹන තනතුරු නහභඹ "අධතක්  ජනයහල්" 

තර තනස කිරීභ භඟින් එභ ආඹතනතේ භ භට් තම් තනතුරු 

අතය ඒ මිතිබහඹක් ඇති යන්න අිළ ඵරහතඳොතයොත්තු 

නහ. තභොද, තම් අධතක් ව අධතක් ජනයහල් තනතුරු 

වහ අතප් අභහතතහංලඹ ඹ තත්භ තිතඵන ආඹතන අතතර් 

තිතඵන්තන් එභ ළටුප් තේතඹක්. එභ නිහ එභ ආඹතන අතය 

විධහඹ නිරධහරිඹහ , ප්ර්ධහන විධහඹ නිරධහරිඹහ  භ 

තත්ත්ඹක් ශඟහ ය තදන්න තභන්න් අිළ ඵරහතඳොතයොත්තු නහ.  

රු ථහනහඹතුභනි, ඒ හතේභ එභ ආඹතන අබතන්තයතේ 

සිටින අඹ  උසවීම් තනොභළති වීභත්, එභ ආඹතනර ඳළළත්භ 

වහ අලත යන  විදතහත්භ ඥහනඹ හිත ිළරිස යහ ළීමභ  

තනොවළකි වීභත් නිහ එභ ආඹතන ඳත්හ තන ඹහභ  අද විලහර 

ප්ර්ලසනඹක් භතු තරහ තිතඵනහ. අන්න ඒ හයණහ ළනත් අිළ 

තභතළනදී අධහනඹ තඹොමු ය තිතඵනහ. ඒ ිළරිසර  තම් 

තත්ත්ඹ රඵහ දීභ භඟින් තම් ආඹතනර ත දුය ත් -යුගින් යු - 

යහජහරි ය ළීමතම් වළකිඹහ ඇති ය න්න  ණුතු යන්න 

අිළ ඵරහතඳොතයොත්තු නහ.  ඒ තභන් අතප් තම් ඳනත් 

ංතලෝධනතේ අයමුණ තරහ තිතඵන්තන්. 

රු ථහනහඹතුභනි, විදතහ වහ තහක්ණ ක්තේ්රාඹ ළන අිළ 

ල්ඳනහ ය ඵරන තො  ඳසු ගිඹ හර හනු මුළුල්තල් 

තරෝතේ න ණුඹක් ඇති තරහ තිතඵන ඵ තඳතනනහ. මුල් 

හරතේදී අිළ වඳුනහ න්නහ, ක්රි(සතු ර් 1760 තයන් ඳසතේ 

තරෝතේ හර්මි විප්රඹක් ඇති වුණහ කිඹරහ. එතවභ 

නළත්නම් හණිජ ආර්ථිඹන් ඇති වීභ ආයම්බ වුණහ කිඹරහ අිළ 

විලසහ යනහ. විතලේතඹන්භ ඊ  තඳය තිබුණු ආර්ථිඹන් මුල් 

තරහ තිබුතණ් ආසිඹහ භතන්. තරෝතේ විලහරතභ ආර්ථිඹ, 

නිසඳහදන ය  වළටිඹ  තිබුතණ් චීනඹන්. නමුත් 1760 ණුතයෝඳතේ 

ඇති වුණු  ර්භහන්තයණඹ  හතේභ න නිර්භහණ බිහි වීභ 

ආයුඹ නිහ එංරන්තඹ තරෝතේ හර්මි විප්රතේ ප්ර්ධහන ය  

ඵ  -යහජතඹ ඵ - ඳත් වුණහ. ඒ මුල් ණුතේදී ආර්ථිඹ යුණුණු 

යන්න ප්ර්ධහන ලතඹන්භ රහබ ්ර භඹත් ඒ හතේභ රහබ ම්ඳත්ද 

බහවිත වුණහ. ඒ අඹ  විලහර අධියහජතඹන් තිබුණු නිහ වල් ක්රධභඹ 

තඹොදහ න්න වළකි වුණහ. රංහතේත් ඒ තොල්රන් ඒ ශහ. 

තරෝඹ පුයහභ ඒ ම්ඳත් තඹොදහ ළීමභ නිහ ඒ තොල්රන්  

ආර්ථි ලතඹන් අතනක් ය ල් ඳසුය ඹහතම් වළකිඹහ 

රළබුණහ. ඒ අනු ක්රි(සතු ර් 1820 දී තරෝතේ තරොකුභ 

ආර්ථිඹ ඵ  එංරන්තඹ ඳත් වුණහ, චීනඹ ඳසු යරහ. ඒ  

විතලේතඹන්භ තම් නතෝත්ඳහදනඹන් -න උඳයණ බිහි කිරීම්- 

උඳතඹෝගී වුණහ. ඒ භඟින් ්ර භතේ ඵරඹ ළදි යන්න වළකි වුණහ. 

රු ථහනහඹතුභනි, 1820  ප්ර්ථභ ූලල් යහත්තරක් වදන්න 

චීනතේ, ඉන්යුඹහතේ ඳළඹ තදසිඹඹක් ළඹ වුණහ. නමුත් 

එංරන්තතේ ජීත් වුණු ඹම් ඹම් නිර්භහණ ශිල්පීන්, -වළේග්රීැර්ස, 

හට්යන්ට් හතේ අඹ- න උඳයණ වළදුහභ, ඳළඹ 200කින් ෆද 

ූලල් යහත්තර එ ඳළතඹන් නිඳදන්න  පුළුන් වුණහ. 200 

ගුණඹකින් භනුත ්ර භතේ ඵරඹ ළදි යන්න ඒ 

ඹන්ත්රාෝඳයණර  වළකිඹහ රළබුණහ.  

රු ථහනහඹතුභනි, ඒ හතේභ, ඳශමුතනි තරෝ භවහ 

ංග්රාහභඹ න වි  න විදතහත්භ ක්රධභතේද තොඩක් ළදි යුණුණු 

තරහ, -න්නිතේදනඹ ඳළත්තතන්, විදුලි ඵරඹ ඳළත්තතන්, ඒ 

හතේභ තනත් උඳයණ ඳළත්තතන් ව විතලේතඹන්භ තඳොසිර 

ඉන්ධන බහවිත කිරීභ ඳළත්තතන්- මිනිස ්ර භඹ තනු  

ඵරලක්තිඹ තඹදවිරහ තරෝඹ පුයහ තඹෝධ විප්රඹක්  ඇති තරහ, 

ඒ වයවහ ඵ හිය තරෝඹ, තරෝතේ විලහර ආර්ථි ඵරඹක් ඵ  

ඳරිර්තනඹ වුණහ. ඉන් ඳසු ආර්ථිඹ ඉයුරිඹ  තන ඹන්න ත 

දුය ත් රහබ ්ර භඹ  ව රහබ ම්ඳත්ර  වළකි වුතණ් නළවළ. ඒ 

නිහ ඹන්ත්රාෝඳයණර පරදහන්තහ, හර්ඹක්භතහ ඉවශ 

ඹන්න අලත වුණහ. ඒ වහ මුල් තරහ  ණුතු තශේ ජඳහනඹ, 

ජර්භනිඹ හතේ ය ල්. ඒ නිහ ඒ ආර්ථිඹන් ඉයුරිඹ  ආතේ 

පරදහයීතහ, හර්ඹක්භතහ ව ඹන්ත්රාෝඳයණ ළදි යුණුණු 

ය ළීමභ භඟින්. දළන් ඒ ණුඹත් අන් තරහ තිතඵනහ. දළන් 

අලුත්භ ණුඹක් එශළඹිරහ තිතඵන්තන් නහතෝත්ඳහදනඹ භඟින්. 

න නිර්භහණ භඟින් ආර්ථිඹ  ළදියුණුණු යන්තන් තොතවොභද 

කිඹන හයණඹන් තම් න ණුඹ ල්ඳනහ යන්තන්. ඒ නිහ 

අතප් ය  ත් එඹ ඳසු ය ඹන්න ඵළවළ. අද නතෝත්ඳහදන භඟින් 

තභන් ආර්ථිතේ ඉයුරි ිළමි  වන් න්තන්; ඉයුරිඹ  ඹන භන් 

භඟ තීයණඹ න්තන්. විතලේතඹන්භ තහක්ණ ඳර්තේණ 

ක්තේ්රාතේ යන තඹෝධ ආතඹෝජන භඟින් තභන් ඒ ඒ ය ල් ඒ 

ආර්ථි ිළමි ඳළනරහ තිතඵන්තන්. අතප් රහඳතේ තිතඵන දකුණු 

තොරිඹහ හතේ ය ල් ආර්ථිතේ ඒ භවහ ිළමි ඳළනරහ 

තිතඵන්තන් ම්ඳත් තිබිරහ තනොතන්; ්ර භඹ ඉතහ විලහර තර 

තිබිරහ තනොතන්. ඒ හතේභ තහක්ණතේ හර්ඹක්භතහ 

ළදියුණුණු කිරීභකින් තනොතන්. විතලේතඹන්භ න නිර්භහණ 

භඟින් ඒ අඹ ඉයුරිඹ  ඇවිල්රහ තිතඵනහ. ඒ නිහ අඳ  

තඳතනනහ න්නිතේදන ක්තේ්රාතේ දතන් ද තනස 

නසුලු තත්ත්ඹක්. අතප් දුයථනර, අතප් ඳරිණර, අතප් 

න්නිතේදන උඳහඹ භහර්ර න තනසම් ඇති තරහ 

තිතඵනහ. ර්භහන්ත ක්තේ්රාතේත්, අතනකුත් ක්තේ්රාරත් තම් 

තනසම් තිතඵනහ. තම් තනසම් න්තන් විදතහත්භ 

ක්තේ්රාතේ විතයක් තනොතන්. ශභනහයණ උඳහඹ භහර්රත් 

තම් තනසම් ඇති තනහ. දවන න සිඹතේ අ බහතේ 

තෂෝඩ්ලන තොම්ඳළනිඹ production line එ ඳශමුතනි තහ  

තරෝඹ  වඳුන්රහ දුන්නහ. ඉතහභ තටි රකින්  තරෝතේ 

අතනක් ය ල් එඹ අනුයණඹ යමින් එතළන  ගිඹහ. ඉන් ඳසු 

ඊ  භහන්තය ඒ ඒ ණුර ශභනහයණ උඳක්රධභ තනස 

තමින් ර්ධනඹ තමින් තිතඵනහ.  

අද ඒ තහක්ණ ක්තේ්රාතේ අලුත් ණුඹක් ඇවිල්රහ තිතඵනහ. 

විතලේතඹන්භ න නිර්භහණ ිළිතඵ, අබතහහල තහක්ණඹ 

තඹොදහ ළීමභ ිළිතඵ, නළතනෝ තහක්ණඹ තඹොදහ ළීමභ 

ිළිතඵ, ජී තහක්ණඹ තඹොදහ ළීමභ ිළිතඵ ව සනහණුතන්තු 

තහක්ණඹ තඹොදහ ළීමභ ිළිතඵ අලුත් තඳයමුණු ණනහක් 

ඇති තරහ තිතඵනහ. 

අන්න ඒහ  මුහුණ තදන්න ඕනෆ ආහයඹ  අතප් විදතහ වහ 

තහක්ණ ක්තේ්රා, අතප් විදතහඥඹන්, අතප් විදතහහය, අතප් විදතහ 

ඳර්තේණ ආඹතන තඳශ සහ ත ණුතු නහ.  

ය 2016 දී තඩොරර් 4,000 ඒ පුේර ආදහඹභක් හිත 

ය ක් තොඩ නඟන්න අතප් යජතේ ඉරක්ඹක් තිතඵනහ. ඒ 

අඳ  නිම් යන්න ඵළවළ. තභොද, අ  තරෝතේ ෆභ 

ය  භ ඒ හතේ ඉරක් තිතඵනහ. ඒ නිහ තඳයදී හතේ 

තනොතන්, ඉතහභ තයහරී  ිළ හක් අඳ  ඇති තරහ 

තිතඵනහ. තම් තයහරී  ිළ හතේ ඉයුරිඹ  ඹන්න නම්, 

අනිහර්ඹතඹන්භ නතෝත්ඳහදනඹ  මුල් තළන තදන්න ඕනෆ. අිළ 

ආතර් සී. ක්රහක් භධතසථහනඹ ත්තත්,  හර්මි තහක්ණ 

ආඹතනඹ ත්තත්, ජහති විදතහ ඳදනභ ආඹතනඹ ත්තත්, නර්ඩ්ලන 

ආඹතනඹ ත්තත් අතීතතේදී තම් වළභ එක්භ ිළහිත ේතේ ඹම් 

කිසි නිලසිකත අයමුණක් ඇතින්.  

2008 දී අතප් යතට් ජහති ප්ර්තිඳත්තිඹ අිළ ස ශහ. ඒ 

හතේභ 2010 දී අිළ උඳහඹ භහර් ස ශහ. තම් න තත්ත් 

ඹ තත් ඉයුරි හරතේදී අතිලන්න්භ ය   අලත යන න 

993 994 



ඳහර්ලිතම්න්තු 

තහක්ණ ක්රධභ තභොනහද, ඒහ ළදියුණුණු යන්න න්නහ ක්රි(ඹහ 

භහර් තභොනහද, ඒ හතේභ, විතලේතඹන්භ  ඒහ ආර්ථිඹත් 

එක් ළ  වරහ ඉයුරිඹ  තන ඹන්තන් තොතවොභද කිඹරහ 

හිතන්න  අඳ  අද සිේධ තරහ තිතඵනහ. 

අද ය  පුයහ විදහතහ භධතසථහන 260  ආන්න ප්ර්භහණඹක් 

තිතඵනහ. සුළු වහ භධත ඳරිභහණ ර්භහන්තරුන් අතිවිලහර 

ප්ර්භහණඹ  ඒහතඹන් තහක්ණ ඳවසුභ ළඳතඹනහ. නමුත්, 

තහක්ණඹත් එක් ළදියුණුණු යපු, තත්ත්තඹන් ඉවශ ණතේ 

බහණ්ඩ වහ තේහ ඉයුරි හරතේදී නිඳදන්තන් තොතවොභද කිඹන 

අභිතඹෝඹ අද අඳ  තිතඵනහ.  

රු ථහනහඹතුභනි, ඒ හතේභ අතප් 

නතෝත්ඳහදනරුන් අතිවිලහර ිළරික් අඳ ශඟ ලිඹහ ඳයුංික 

තරහ සිටිනහ. ඳහල් දරුන් අතරින් ඳභණක් 600  ආන්න 

ිළරික් අඳ  සිටිනහ. ඒ නතෝත්ඳහදඹන් තහඹඹන් ඵ  

ඳත් යන්තන් තොතවොභද කිඹන අභිතඹෝඹ අඳ  තිතඵනහ. ඒ 

වහ අඳ  තම් ආඹතනර තනසම් අලතන්; තම් ආඹතන 

පුළුල් කිරීභ අලතන්; තම් ආඹතනර  අලත යන, ඒ 

තදඳහර්තතම්න්තුර  අලත යන අධතක්රු, විධහඹ 

අධතක්රු ඳත් ය ළීමභක් අඳ  අලතන්. ඒ වහ දයන  එ 

පුංික ප්ර්ඹත්නඹක් විධිඹ  තභන් අිළ තම් ඳනත  තම් ංතලෝධනඹ 

තනළල්රහ තිතඵන්තන්. අනහත අභිතඹෝඹ ජඹ න්න, තම් 

තයහරී තතශ තඳොශ ජඹ න්න පුළුන් න ආහයඹ  තම් 

යතට් ආඹතන තඳශ ළසවීභන් තභහි අයමුණ තරහ තිතඵන්තන්.  

අිළ එක් භත තිඹහ න්න ඕනෆ. හරඹක් එංරන්තතේ 

තිබුණු ඉතහභ කුඩහ සුළු වහ භධත ඳරිභහණ ර්භහන්ත තභන් ඳසු 

තරෝතේ භවහ ර්භහන්ත ඵ  ඳත් වුතණ්. ඒ හතේභ අතප් 

යතට්ත් තිතඵන තම් කුඩහ ර්භහන්ත අනහතතේදී භවහ ඳරිභහණ 

ර්භහන්ත තනොවුණත්, විතලේ තතශ තඳොශල් ඉරක් ය 

ත් ර්භහන්ත ඵ  ඳරිර්තනඹ න්න නිඹමිතන්. අන්න ඒ 

තත්ත්ඹ  තොතවොභද තම් තතශ තඳොශ ස යන්තන් 

කිඹන එ අද අිළ ඵරන්න ඕනෆ. 

ඒ හරතේ අතප් යතට් තිබුතණ්, අතප් යතට් විතයක් තනොතන් 

තරෝතේ වළභ තළනභ තිබුතණ් බහණ්ඩ නිසඳහදනඹ කිරීභන්. ඒ 

බහණ්ඩ මිරදී න්න ඕනෆ තයම් මිනිසසු හිටිඹහ. අිළ ඒ  කිඹනහ 

"sales" කිඹරහ. තතශහභක් විතයන් එතළන සිේධ වුතණ්. වළඵළන්, 

ඊ  ඳසතේ marketing කිඹරහ අදවක් ආහ. ඒ තභොක්ද? 

තතශ තඳොශ තුශ ඒ බහණ්ඩඹ ිළිතඵ විතලේ උත්තත්ජනඹක් 

ඇති යරහ, ඒ බහණ්ඩඹ මිරදී ළීමභ  ළරළසවීභක් ශහ, 

තතශ තඳොශ උඳහඹ භහර් භඟින් ව තතශ තඳොශ 

ශභනහයණඹ භඟින්.  අද තත්ත්ඹ තභන් ඳහරිතබෝගිඹහ භ 

උිකත තච්ච, ඳහරිතබෝගිඹහභ ඉරක් ය ත් බහණ්ඩ නිඳදවීභ. 

ඒ වළකිඹහ අද රළබිරහ තිතඵනහ රු ථහනහඹතුභනි. 

උදහවයණඹක් වළටිඹ  කිේතොත්, ඉයුරි හරතේදී තඹෝධ 

විප්රඹක් ඇති වීභ  නිඹමිත තහක්ණඹක් තභන් 3D printing 

කිඹන එ. තම් 3D printing ඹන්්රාඹ භඟින් අද ඕනෆභ තදඹක්, 

ඕනෆභ උඳයණඹක්, ඕනෆභ බහණ්ඩඹක් photocopy එක් 

වනහ හතේ - photocopy එ තිතඵන්තන් 2D printing 

විතයන්,  ේවිභහන විතයන්- නිර්භහණඹ කිරීතම් වළකිඹහ ශඟහ ය 

තන තිතඵනහ. ඒ භඟින් අඳ  පුළුන් ඳහරිතබෝගිඹහ  අලත 

යන උඳහංලින් ණුතු බහණ්ඩඹභ නිසඳහදනඹ යන්න.  අනහත 

තරෝතේදී තතශ තඳොශ  ගිහිල්රහ හර් එක් තතෝයහ න්න, 

තතශ තඳොශ  ගිහිල්රහ බහණ්ඩඹක් තතෝයහ න්න අලත නළවළ. 

භ  ඕනෆ හවනඹ, භ  ඕනෆ  බහණ්ඩඹභ නිඳදහ ළීමතම් 

වළකිඹහ තිතඵනහ. ඒ තම් තතශ තඳොතශේ අනහතතේ ඇති 

තමින් තිතඵන තඹෝධ විප්රඹක්. ඒ විප්රඹ, ඒ ඇති තමින් 

තිතඵන  තනසම් භඟ වළය ඹන්න ශ්රීත රංහ  ඵළවළ. ශ්රීත රංහ 

ඒ තුශ අනිහර්ඹතඹන්භ තය ශ ණුතු තනහ. 

රු ථහනහඹතුභනි, ඒ හතේභ අිළ ංචහය ක්තේ්රාඹ 

ත්තතොත්, ඒ හරතේ හභය 500, 1,000 හතේ විලහර -තඹෝධ- 

තවෝ ල් ඉයු කිරීභ තභන් රැල්ර වළටිඹ  තිබුතණ්. නමුත් ඳසු ඒ  

තනස තරහ boutique hotels ඇති වුණහ. අිළ කිඹන්තන් 

"boutique hotels" කිඹරහ. සීභහහිත ිළරිතේ අලතතහ ඉටු 

යන, ඉතහභ ඉවශ ණතේ ඳවසුම් ඳඹන, විතලේ 

තත්ත්ඹන් හිත තවෝ ල් ඳේධති ඇති වුණහ. ඒ වියුඹ  

අනහතතේදී භවහ ඳරිභහණ ර්භහන්ත තනු  විතලේ අලතතහ, 

විතලේ තතශ තඳොශල් ඉරක් ය ත් ර්භහන්ත ව තේහ 

ඇති වීභ  නිඹමිතන්. අන්න ඒ අලතතහ පුයන්න, අන්න ඒ 

ඉරක්ඹ පුයන්න අතප් විදතහත්භ තේඹ, අතප් ඉංජිතන්රුභඹ 

ඳළත්ත, අතප් ඳර්තේණ ඳළත්ත සදහනම්ද කිඹන අභිතඹෝඹ තභන් 

අඳ ඉයුරිතේ තිතඵන්තන්. ඒ ජඹ ළීමභ වහ අලත යන 

ආඹතනි ප්ර්තිංවිධහනඹක් වළටිඹ  තභන් අිළ තම් ඳනත 

ංතලෝධනඹ යරහ අධතක් ජනයහල් කිඹන ඳදවි ආතර් සී. 

ක්රහර්ක් ආඹතනඹ ත්, හර්මි තහක්ණ ආඹතනඹ ත්,  ජහති 

විදතහ ඳදනභ ත් එතු තශේ. 

අිළ ආතර් සී. ක්රහර්ක් භළතිතුභහ අභත යන්න තවො නළවළ. 

තම් තරෝඹ හිතන්නත් ලින්  1945 දී එතුභහ තභන් චන්ද්රිනහ 

තහක්ණතේ තිතඵන ළදත්භ ළන ල්ඳනහ තශේ. 

ඒ හරතේදී අව  චන්ද්රිනහක් ඹහ තිබුතණ් නළවළ; 

චන්ද්රිනහක් ඹන ක්රධභඹක් ළන හිතරහ තිබුතණත් නළවළ. නමුත් 

එදහ එතුභහ විදතහත්භ ඳත්රි හක් ලිේහ, ඒ ඳත්රි  හතන් තඳන්හ 

දුන්නහ, ප්ර්ධහන චන්ද්රිනහ තුනක් ඳිථිවිඹ තට්  වළතළප්භ 20ක් 

ඈතින් සථහනත යන්න පුළුන් නම් තම් මුළු  තරෝඹභ 

ආයණඹ යන්න පුළුන් කිඹහ. එතුභහතේ විප්රහදී අදව 

තභන් ඳසු තඹෝධ තහක්ණි විප්රඹක් ඵ  -චන්ද්රිනහ 

තහක්ණඹ භඟින්- ඳත් වුතණ්. පුංික අදවක් ය  තුශ අති විලහර 

විප්රඹක් ඇති ශහ. අිළ ඵරහතඳොතයොත්තු තනහ, එතුභහතේ 

නමින් බිහි ය තිතඵන ආතර් සී. ක්රහක් භධතසථහනඹ භඟින් 

එළනි නවීහය තහක්ණඹන් ඉයුරි හරතේදී ඉයුරිඹ  තන 

ඹන්න. ඒ  අඳ  තිතඵන ප්ර්ධහන ඵහධහ අතප් ක්තේ්රාර ළටුප් 

ව අතනකුත් පුහුණු නළති වීභ. ඒ නිහ අද තම් යතට් අිළ  විලහර 

ප්ර්ලසනඹ  මුහුණ දීරහ තිතඵනහ. අිළ බිහි යන විදතහඥතඹෝ, අිළ 

බිහි යන ඉංජිතන්රුතෝ, අිළ බිහි යන නිර්භහණශීලීන් ය  

ඇතුශත යහ ළීමතම් ළ ලුක්; තම් ය   ඔවුන්තේ තභතවය  

රඵහ ළීමතම් ළ ලුක් තිතඵනහ. ඒ ළ ලුර  ආඹතනි 

විඳුම් තොඹහ ළීමතම් එ ිළඹයක් වළටිඹ  තභන් අිළ තම් 

විදතහ වහ තහක්ණඹ ළදි යුණුණු කිරීතම් (ංතලෝධන) ඳනත් 

තටුම්ඳත ඉයුරිඳත් ය තිතඵන්තන්.  

රු ථහනහඹතුභනි, විතලේතඹන්භ අතප් හර්මි 

තහක්ණ ආඹතනඹ භඟින් ආවහය ක්තේ්රාතේ ඳර්තේණ විලහර 

ප්ර්භහණඹක් ය තිතඵනහ. අද තහන්රන්තඹ හතේ ය ල් ආවහය 

තක්න්ද්ර்ඹක් ඵ ; ආවහය ිළිතඵ ඳර්තේණ යන, ආවහය  

ඳරතුරු ඉයුරිඹ   තතනන ඳර්තේණ තක්න්ද්ර்ඹක් ඵ   ඳත් ය 

තිතඵනහ. ඒ විතයක් තනොතන්. ඒහ නිඳදන තක්න්ද්ර்ඹක් ඵ  

තභන්තේ ය  ඳත් ය තිතඵනහ. තරෝතේ කුසසිඹ එතවභ 

නළත්නම් තරෝතේ ආවහය නිඳදන තළන ඵ  තහන්රන්තඹ ඳත් 

ය තිතඵනහ. කර්භ රහඳතේ ය ක් වළටිඹ , විලහර වජ 

විවිධත්ඹක් තිතඵන ය ක් වළටිඹ , ආවහය විවිධත්ඹක් තිතඵන 

ය ක් වළටිඹ , ඳරතුරු විවිධත්ඹක් තිතඵන ය ක් වළටිඹ  අඳ  

අතප් ඳර්තේණ ක්තේ්රාතඹන් ආවහය ක්තේ්රාතේ තඹෝධ ඉයුරි 

ිළම්භක්   ඳනින්න පුළුන්. ඉයුරි හරතේදී -රඵන තර්දී- 

995 996 

[රු ඳහඨලී චම්ිළ යණ භවතහ] 
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භහරතේ ිළහිටුන න ඳර්තේණහහයඹ භඟින් අතප් ය  ඇතුශත 

ආවහය ක්තේ්රාතේ විලහර විප්රවීඹ ඳරිර්තනඹක් ඇති යන්න; 

ආවහය ිළිතඵ තරොකු ිළම්භක් අතප් භහජඹ තුශ ඇති යන්න; ඒ 

භඟින් සුළු වහ භධත ඳරිභහණ ර්භහන්ත අති විලහර ප්ර්භහණඹ  

අලත යන ජඹ රඵහ තදන්න අිළ ල්ඳනහ යනහ.  

අිළ ඉතහභ නහටුතන් කිඹන්න ඕනෆ, තම් ය   ඇඳල්, මියු 

ළනි විතේශීඹ ඳරතුරු රුිළඹල් බිලිඹන 4  ළදි ප්ර්භහණඹක් 

හර්ෂි තන්නහ. තම් ඳරතුරුර  තයඹක් තදන්න 

පුළුන්, එභ ඳරතුරුර  ඩහ තවො ගුණහත්භබහඹක් තිතඵන  

ඳරතුරු අතිවිලහර ප්ර්භහණඹක් ය  තුශ අඳතත් ඹනහ. තම් 

ඳර්තේණ ක්රි(ඹහලිඹන් භඟින් අඳ  පුළුන්භ රළතඵනහ, තම් 

ිළිතඵ ඉයුරි ිළමි ස යන්න. අිළ විතලේතඹන්භ 

ඵරහතඳොතයොත්තු තනහ, ඉයුරි හරතේදී  හර්මි තහක්ණ 

ආඹතනඹ ළනි ආඹතන භඟින් ආවහය ක්තේ්රාතඹන් උදහය 

තභතවයක් ඉටු යන්න. ඒ හතේභ අතප් හි පු කීර්තිධය 

විදතහඥතඹකු තේ භළයුවත් වීතභන් -අතප් කුරසිංව භළතිතුභහ, 

භවහචහර්ඹ තක්.තක්.න්.ඩේලිේ. තඳතර්යහ භළතිතුභහ ආදීන්තේ 

භළයුවත් වීතභන්- තභන් නර්ඩ්ලන ආඹතනඹ බිහි වුතණ්. එභ ආඹතනඹ 

භඟින් ඳසු ගිඹ හරතේ සිවිල් ඉංජිතන්රු ක්තේ්රාතේ හර්මි 

ඉංජිතන්රු ක්තේ්රා තේ  විතලේතඹන්භ තොන්ක්රීධට් නිර්භහණ 

ඳළත්තතන් විලහර තභතවයඹන් ප්ර්භහණඹක් තම් යතට් සිදු ශහ. 

නමුත් ඒ ආඹතනඹ ඉන් එවහ  තන ඹන්න, ඉන් ඔේතේ තිතඵන 

න තහක්ණඹන් ළදියුණුණු යන්න තභ තඹදවුතණ් නළවළ. අිළ 

ඵරහතඳොතයොත්තු තනහ, ඉයුරි හරතේදී ඒ ආඹතනඹ ඉන් 

ඔේතේ ව තහක්ණඹන් යුණුණු යන්න; ඉන් ඔේතේ ව අලුත් 

තහක්ණඹන් භළයුවත් ය ළීමතම් ක්රි(ඹහලිඹ  තන ඹන්න.  

තරෝඹ පුයහ ඇති වී තිතඵන නතෝත්ඳහදන ආර්ථිඹ යුණුණු 
ය ළීමභ වහ න නිර්භහණ භඟින් රළතඵන ලක්තිඹ ශඟහ ය 
න්න නම් අතප් විදතහත්භ ආඹතන තවහත්භ 
ප්ර්භහණහත්භ තනස විඹ ණුතුන්. විදතහත්භ ක්තේ්රාඹ  
තතයන ආතඹෝජනඹ හතප්ක් ළදි යුණුණු ය ත ණුතුන්. 
අඳ  තිතඵන ආතඹෝජන ඉතහභ අක්න්. තම් අභිතඹෝඹ අනහතතේ  
ජඹ න්න නම් එභ තත්ත්ඹ අිළ ළදියුණුණු ය ත ණුතුන්.  ඒ 
නිහ සථහය ආර්ථි ර්ධනඹක් ශඟහ ය න්න අනිහර්තඹන්භ 
ර්භහන්ත ක්තේ්රාතේ, ිෂි ර්භහන්ත ක්තේ්රාතේ 
නවීහයබහඹ, ගුණහත්භබහඹ, නතෝත්ඳහදන තත්ත්ඹ 
ලක්තිභත් ය ත ණුතු තනහ. අන්න ඒ වහ තභන් අිළ තම් 
ආඹතනි තනසම් සිදු යන්න ඵරහතඳොතයොත්තු න්තන්. අිළ 
ඵරහතඳොතයොත්තු නහ, රඵන තර් සි  තුන් අවුරුදු ළරළසභක් 
ඹ තත් තීයණහත්භ ළදියුණුණු ශ ණුතු තහක්ණඹන් 
ප්ර්භහණඹක් වඳුනහ තන එභ තහක්ණඹන්  ළදියුණුණු ය ළීමභ 
වහ අතප් පර්ණ අධහනඹ තඹොමු යරහ  ජහතතන්තය තතශ 
තඳොතශත් ඒ හතේභ ජහතිභඹ තතශ තඳොශ ඇතුශතත් 
නතෝත්ඳහදන ආර්ථිඹක් තොඩ නඟහ ළීමතම් ඉරක්ඹ  
ඹන්න.  

ඒ හතේභ අද තරෝඹ පුයහ ඇති තමින් තිතඵන න හර්මි 
විප්රඹ යුවහ ඵරන්න. විතලේතඹන් තතොයතුරු තහක්ණ 
ක්තේ්රාතේ, ඳරිණ ක්තේ්රාතේ, ඒ හතේභ නළතනෝ තහක්ණ 
ක්තේ්රාතේ, නළතනෝ තහක්ණතේ ඊශඟ ිළඹයඹන් වළටිඹ  
ළතනන ඊ ත් ඩහ සිණුම් quantum විදතහන් එක් එශතමන ඒ 
අලුත් තත්ත්ඹන්හි, ඒ හතේභ ජහන තහක්ණ ක්තේ්රාතේ, සනහණු 
තන්තු තහක්ණ ක්තේ්රාතේ -තම් වළභ ක්තේ්රාඹභ- අලුත් 
තහක්ණඹන් ළටි ය න්න පුළුන් ඳර්තේණ භධතසථහන අඳ 
යතට් ඇති විඹ ණුතුන්. ඒ භඟින් න හර්මි විප්රඹ  අලත 
යන ඳසු බිභ, ඳදනභ ය  තුශ දළමිඹ ණුතුන්. අන්න ඒ වහ තභන් 
අිළ තම් ඳනත   යන තම් ටවහත්භ තන. එදහ 1994 තභභ 
ඳනත තන ආ අසථහතේ තිබුණු තත්ත්ඹන් තනොතන් ඊ  
අවුරුදු 20  ඳසතේ, එනම් අද යතට් තිතඵන්තන්. අඳ  අලුත් 
තනසම් අලත තනහ ඉයුරිතේදී තම් ආර්ථි ජඹග්රාවණ, 
භහජ ජඹග්රාවණ ශඟහ ය න්න. තභොද, අතප් ය  , අඳ  

තිතඵන ළදත්භ ම්ඳත තභන් නිදවස අධතහඳනඹ, ඒ නිදවස 
අධතහඳනඹ තුිතන් භතු තරහ තිතඵන නිර්භහණ ශීලි, වළකිඹහ 
පර්ණ අතප් දරු ඳයපුය ව අතප් තරුණ ඳයපුය. ඒ අඹ  තම් 
භහජඹ ජඹ ළීමභ වහ අලත යන ඒ නතෝත්ඳහදන ලක්තිඹ 
රඵහ තදන්න නම් ආඹතන අලතන්, ඳර්තේණහහය අලතන්, ඒ 
වහ ඳවසුම් අලතන්. ඒ සිඹල්ර ළදියුණුණු ය ළීමභ තභන් 
අඳ තම් ඳනත් තටුම්ඳතත් එ අයමුණක් වළටිඹ  රන්තන්. 
අිළ ඉයුරි හරතේදී තදුය ත් තම් ක්තේ්රා සිඹල්ර ආයණඹ 
යත්තු තනසම් ණනහක් භඟින් අතප් යතට් විදතහත්භ 
ක්තේ්රාතේත්, ඒ හතේභ ආර්ථි වහ ංර්ධනභඹ ක්තේ්රාරත් 
තනසම් ඇති ය ළීමභ  ඵරහතඳොතයොත්තු තනහ. ඳක් 
තේදඹකින් තතොය අඳතේ ඳහර්ලිතම්න්තුතේ සිඹලු තදනහතේ 
වතඹෝඹ තම් ජහති ප්ර්තිඳත්තිඹ, ජහති ඉරක්ඹ ජඹ ළීමභ 
වහ ඵරහතඳොතයොත්තු තමින් භභ නිවඬ තනහ. 

 
ප්ර්ලසනඹ බහභිමු යන රදී. 
றணர டுத்றம்தப்ததற்நது. 

Question proposed. 

 
ථහනහඹතුභහ 
(ெதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

තම් අසථහතේදී රු නිතඹෝජත හය බහඳතිතුභහ 

මරහනඹ න්නහ ඇති. ඉන් ඳසු රු අජිත් පී. තඳතර්යහ 

භන්ත්රීතුභහතේ ථහ.  

 
අනතුරු ථහනහඹතුභහ මරහනතඹන් ඉත් වතඹන්, 

නිතඹෝජත හය බහඳතිතුභහ [රු මුරුතේසු චන්ද්ර்කුභහර් භවතහ] 
මරහනහරඪ විඹ. 

 

அன்தறநகு, ெதரரகர் அர்கள் அக்கறரெணத்றணறன்ர 

அகனர, குழுக்கபறன் தறறத் றெரபர் அர்கள்  [ரண்புறகு 

பருரகசு  ெந்றகுரர் ]  மனம கறத்ரர்கள். 
 

Whereupon MR. SPEAKER left the Chair, and MR. DEPUTY 
CHAIRMAN OF COMMITTEES [THE HON. MURUGESU 

CHANDRAKUMAR] took the Chair. 

 
[අ.බහ. 2.27] 

 
රු අජිත් පී. තඳතර්යහ භවතහ 
(ரண்புறகு அஜறத் பீ. ததரர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

රු නිතඹෝජත හය බහඳතිතුභනි, තම් ඳනත් තටුම්ඳත 

ිළිතඵ, එහි ඳයභහර්ථ ිළිතඵ රු ඇභතිතුභහ වන් ශහ. ඒ 

ඳයභහර්ථ ිළිතඵ අතප් කිසිභ විරුේධත්ඹක් නළවළ. ඒ නිහ තම් 

ඳනත් තටුම්ඳත ම්භත ය ළීමභ  අතප් වහඹ රළතඵනහ.  

රු නිතඹෝජත හය බහඳතිතුභනි, රු අභහතතතුභහ වන් 

ශහ ඉතහභ ළදත් රුණු කීඳඹක්, තම් යතට් හර්මි වහ 

තහක්ණි ංර්ධනඹ ිළිතඵ. තරෝතේ ජහතිඹක්, ය ක් යුණුණු 

තරහ තිතඵනහ නම්, ඒ ය  ඒ ජහතිඹ යුණුණු වීභ වහ හර්මි 

ංර්ධනඹ ප්ර්මු අලතතහක් විධිඹ  වඳුනහතන තිතඵනහ. අිළ 

ඒ දළක්හ, එක් අතකින් හර්මි විප්රඹ වයවහ එංරන්තඹ 

ප්ර්මු ණුතයෝඳතේත්. ඒ විතයක් තනොතන්. එඹ ඇතභරිහනු 

භවහේවීඳඹ ත්,  ඒ ඓතිවහසි ය හ තනස තරහ ඉන් ඳසු එඹ 

නළත ආසිඹහ ත් ඇවිල්රහ අද හර්මි යුණුණුතේ මුල් තළන 

ඵ  ආසිඹහ ඳත් තරහ තිතඵනහ. දළන් එළනි අසථහ අතප් 

ය  -ශ්රීත රංහ- ජහතිඹක් විධිඹ  ඉයුරිඹ  ඹේදී තම් යතට් ආර්ථි 

ංර්ධනඹ ිළිතඵ, තම් යතට් ජනතහතේ යුණුණු ිළිතඵ 

අතතලත ව, මලි ව රුණක් වළටිඹ  අඳ  තම් යතට් 

තහක්ණි යුණුණු වඳුනහ ළීමභ  පුළුන්. වළඵළන් ය ක් 

තහක්ණි ලතඹන් යුණුණු තන්න නම්, ඒ තහක්ණි යුණුණු 
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ඳහර්ලිතම්න්තු 

අත් ඳත් ය න්න නම් එ අතකින් තහක්ණඹ යතට් අධතහඳනඹ 

තුශ ප්ර්මු රුණක් ලතඹන් වඳුනහ ත ණුතු තිතඵනහ. එ 

අතකින්, ඳහල් අධතහඳනඹ තුශ තහක්ණඹ ප්ර්මු විඹ ණුතුන්.  

අතනක් අත , විලසවිදතහර ව හර්මි විදතහර භට් තම්, 

ිත්තීභඹ භට් තම් අධතහඳනඹ තුශ තහක්ණඹ ව ඒ වහ 

ම්ඵන්ධ අතනකුත් විදතහ ිළිතඵ ප්ර්මුතහක් යුඹ ණුතුන්. වළඵළන් 

තම් සිඹල්ර  ඩහ අතප් ය  මුහුණ දී තිතඵන ප්ර්ධහනතභ 

අභිතඹෝඹ තභන්, යතට් තිතඵන අතනකුත් මලි ප්ර්ලසන වමුතේ 

තහක්ණි යුණුණු, ඉංජිතන්රුභඹ අධතහඳනඹ ව තඳොදුතේ විදතහ 

අධතහඳනඹ තනුතන් යතට් තිතඵන ආතඹෝජනඹ තොඳභණද 

කිඹන හයණඹ. රු නි තඹෝජත හය බහඳතිතුභනි, ය  තභභ 

රුණ  අදහශ රඵහ යුඹ ණුතු ප්ර්මුත්ඹ වහ රන තො  තම් 

යතට් විදතහ වහ තහක්ණඹ තනුතන් ඳසු ගිඹ අඹ ළතඹනුත්, 

ඉන් තඳයත් යරහ තිතඵන ආතඹෝජනඹ ඉතහභ අල්ඳ 

ආතඹෝජනඹක්. භහ දන්නහ ඳහල් අධතහඳනඹ තුශ  

තහක්ණතේදඹ විඹඹක් ලතඹන් වඳුන්හ තදන්න යජඹ  ණුතු 

ය තිතඵන ඵ. ඒ ඉතහ ළදත් තදඹක්. ඒ සුදුසු තදඹක්. 

වළඵළන් ඳහල් අධතහඳනඹ  උස තඳශ භට් තම්දී තහක්ණතේදඹ 

විඹ ධහයහ වඳුන්හ දුන් ඳභණකින්භ තම් ය   ඉතහ ඉක්භනින්භ 

අලත යන ඒ ිළම්භ ඳළන න්න  අලත ලක්තිඹ, වධර්ඹ 

රළතඵනහද කිඹන හයණඹ අඳ ල්ඳනහ ශ ණුතු තිතඵනහ.  

රු නිතඹෝජත හය බහඳතිතුභනි, අතප් යතට් ඳහර තුශ 

තහක්ණතේදඹ විඹ ධහයහ උන්න්න තිතඵන තරොකුභ 

ප්ර්ලසනඹ තභන්, ඒ ිළිතඵ ප්ර්වීණත්ඹක් හිත ගුරුරු නළතිභ. 

එතවභ ප්ර්වීණත්ඹක් ඇති අඹ ඳහර ගුරුයතඹකු වළටිඹ  

රඵන ඒ අභ ළටුඳ  ළඩ යන්තන් නළවළන් කිඹන හයණඹ 

හධහයණ ල්ඳනහ ය අඳ  තත්රුම් න්න පුළුන්. ඒ නිහ 

ඹම් විඹඹක් ඉළන්වීභ  අලත සුදුසුම් ව උනන්දු හිත, 

ඉළන්වීතම් දක්තහ හිත ගුරුරුන් ඵහ ළීමභ ිළිතඵ 

තහක්ණතේදඹ විඹ ධහයහ ඉළන්වීභ බහය ත් ඳහල්ර අද 

ළඹුරු ප්ර්ලසනඹක් භතු තරහ තිතඵනහ. එඳභණක් තනොතන්. අතප් 

යතට් හර්මි විදතහර ව අතප් යතට් විලසවිදතහරර 

ඉන්ජිතන්රුභඹ විඹඹන් ඉළන්වීභ වහ සිටින ආචහර්ඹ 

භණ්ඩරඹ ඉතහභත්භ අක්න්. කිසි තේත්භ අලතතහ  

ළශතඳන්තන් නළවළ. ඒ හතේභ ඒ දක්, සුදුසුම් හිත, 

උනන්දුක් හිත ආචහර්ඹරුන් ය  තුශ යහ ළීමභ  අඳ 

අතඳොතවොත් තරහ තිතඵනහ. බුේධි රනඹ තම් ක්තේ්රාඹ  

අදහශ ඉතහභත් ඵයඳතශ ඵරඳහ තිතඵනහ. තභොද, නිඹභ 

සුදුසුම් තිතඵන, ළශතඳන උඳහධි තිතඵන, ඒ හතේභ අදහශ 

තහක්ණතේදඹන්, ඉන්ජිතන්රුතේදඹන් ිළිතඵ නිපුණතහ 

තිතඵන කිසිකු අක් ඳදිඹ , අක් ඳවසුම් ඹ තත් ය  තුශ ළඩ 

කිරීතම් භහර්ඹ තතෝයහ න්තන් නළවළ. ඔවුන්තේ ඳවුතල්  ණුතු 

ිළිතඵ පීඩනඹ එන වි , දරුන්තේ අනහතඹ ිළිතඵ ළ 

ංහ භතු න වි  ඔවුන් තතෝයහ න්තන් ඩහ ඳවසුම් හිත 

ය  තේඹ කිරීතම් අසථහ. ඒ හතේභ ශිතත් භත විවිධ 

යහජතඹන්ර  ඹන අඳතේ දක්ඹන් නළත රංහ තත 

තන්හ ළීමභ  අලත යන ආර්ණඹ අඳ ය  තුශ නළවළ. ඒ 

නිහ විධිභත්, ළශතඳන යහජත ප්ර්තිඳත්තිඹක් අඳ ය  තුශ තිබිඹ 

ණුතු නහ. වළඵළන් ඒ ප්ර්තිඳත්තිඹ ක්රි(ඹහත්භ කිරීභ  අලත යන 

ආතඹෝජනඹ තිබිඹ ණුතුන්. නමුත් රු නිතඹෝජත හය 

බහඳතිතුභනි, තම් යතට් ඒ අලත යන ආතඹෝජනඹ ිළිතඵ 

ප්ර්මුත්ඹ ඇත්තත් නළවළ.  

අඳ තභෝ ර් යථ තො ස එතු ය තභෝ ර් යථ නිසඳහදනඹ 

කිරීභ ආයම්බ ශහ. ඒ වයවහ තහක්ණඹ අතප් ය   එනහ කිඹන 

අයමුණින් ණුතු අඳ  ණුතු ශහ. එදහ උඳහලි විතිර්ධන 

භවත්භඹහ "ෆිතඹට්" වඳුන්හ දීරහ කිේතේ, "අිළ දළන  එරස 

යනහ. ඒ වයවහ රළතඵන දළනුතභන් අිළ අතප්භ තභෝ ර් යථඹක් 

නිර්භහණඹ යනහ" කිඹරහන්. දළන් ඒ අයමුණින්භ                  

භන්තක්රධෝ භහභ ආයම්බ ශහ. වළඵළන් අද න තො  අඳ ය  තුශ 

උඳහං නිසඳහදනඹ යනහ තනු  දකුණු තොරිඹහතේ 

නිසඳහදන එතරභ තනළල්රහ එරස ශ ඵ කිඹමින්, ඵදු 

වන රඵමින් තේශීඹ තතශ තඳොශ  විකිණීතම් තත්ත්ඹ  ඳත් 

තරහ තිතඵනහ. එළනි තත්ත්ඹක් තුශ, එළනි උඳහඹ 

භහර්ඹන් තුශ අතප් යතට් තහක්ණඹ යුණුණු න්තන් නළවළ. ඒ 

දළනුභ අඳ  රළතඵන්තන් නළවළ. අඳ තම් හර්මි ක්තේ්රාඹ තුශ, 

හර්මි යුණුණු තුශ, න නිඳළණුම් තුශ තරෝතේ ඳසුඳ  

භන් යමින් ඉන්නහ. තරෝඹ ඉතහ තේතඹන් අඳ ඳසු ය 

තන ඹනහ.  

රු නිතඹෝජත හය බහඳතිතුභනි, අතප් යතට් හර්මි 

යුණුණු ිළිතඵ ළඵෆ ආතඹෝජනඹන් යනහ තනු , නිඹභ 

ප්ර්මුතහ වඳුනහ න්නහ තනු  අඳ හර්මි යුණුණු ිළිතඵ 

තහජ භහඳෆම්ර  ඉයුරිඳත් නහ. තම් ිළිතඵ ඉතහභ දරුණුභ, 

ඉතහභ නයභ උදහවයණඹ තභන් ඳසු ගිඹ තර් ප්ර්ධහන 

ප්ර්ිත්තිඹක් ඵ  ඳත් වුණු, ශ්රීත රහංකි තයොට්ටුක් චීනඹ විසින් 

අබතහලත ශහ කිඹන ථහ. තම් ශ්රීත රහංකිතඹකුතේ 

ළරසුභක් අනු, ශ්රීත රහංකි භහභ ංල්ඳනහක් අනු,             

ශ්රීත රහංකි භහභ ආතඹෝජන අනු ගුන්ත ශහ කිඹරහ 

මිතතහක් ප්ර්හල ශහ. නමුත් අඳ තවොහහයභ දන්නහ අතප් 

අහනහ  තම් අදහශ තයොට්ටු අබතහලත කිරීභ වහ 

ශ්රීත රහංකි විදතහඥඹන් තවෝ ශ්රීත රහංකි ංල්ඳ තවෝ උඳතඹෝගි 

වුතණ් නළති ඵ. නමුත් එළනි මිතතහන් ළිළරීභ තුශ අතප් යතට් 

තම් තහක්ණතේදඹ, ඉන්ජිතන්රු විදතහ ිළිතඵ උනන්දු 

දක්න පුේරඹන් අවධර්ඹ  ඳත් නහ. තභොද, තම් ිළිතඵ 

කිසිභ දහඹත්ඹක් තනොදක්න පුේරතඹෝ විදතහඥඹන් තර, 

අබතහල ඉන්ජිතන්රුන් තර තඳීම ඉන්නහ. වළඵළන් ඒ 

ිළිතඵ දක්තහ තිතඵන පුේරඹන් අඹ කිරීභ  රක් න්තන් 

නළවළ.   

එඳභණක් තනොතන්, රු නිතඹෝජත හය බහඳතිතුභනි, 

තම් බහ ළතේදී රු අසර් භන්ත්රීතුභහ ප්ර්හල ශහ, ශ්රීත රහංකි 

පුයළසිතඹක් ඳශමුය  අබතහහලඹ  ඹනහඹ, එතේ ඳශමු 

ය  අබතහහලඹ  ඹන ශ්රීත රහංකි පුයළසිඹහ 

යහජඳක්යතඹක්ඹ කිඹරහ.  නභ යහජඳක් වුණත්, තඳතර්යහ 

වුණත්, සිල්හ වුණත්, ප්ර්නහන්දු වුණත්  අතප් යතට් පුයළසිතඹක් 

අබතහහලඹ  ඹනහ නම් ඇත්ත භ අඳ  ආඩම්ඵයන්.  වළඵළන්, 

අඳ  තඳීම ගිඹ තේ තභන් අඳ ය  තුශ දළනුභ රඵරහ, ඒ වයවහ 

අතප් ය  තනුතන් අදහශ ඹම් නිලසිකත ඉරක්ඹක් හිත 

අබතහල භනක් ඹනහ, ඳර්තේණඹක් යනහ තනු  

පුේරහභිභහනඹ නංහලීභ වහ; පුේරන්න්තේ ප්ර්තිරඳඹ 

ර්ධනඹ කිරීභ වහ  තම් අබතහහල චහරිහ ිළිතඵ ළරසුභ 

ස නහඹ කිඹන එ. එන්න් අතප් යතට් ආර්ථි යුණුණු , 

අතප් යතට් විදතහතේ යුණුණු , අතප් යතට් තහක්ණතේ යුණුණු , 

අතප් යතට් ඉන්ජිතන්රුන්තේ තෞයඹ  කිසික් එතු න්තන් 

නළවළ. අතප් යතට් තෞයහන්විත, දක් ඉන්ජිතන්රුතෝ 

ඇතභරිහතේ නහහ ආඹතනඹ  තවෝ ණුතයෝඳතේ තිතඵන තනත් 

අබතහහල ළඩ වන්ර  තභන්තේ ්ර භඹ, බුේධිඹ දහඹ 

යන අතයතුය අිළ තරෝඹ ඉයුරිතේ විහිළුරුන් ඵ  ඳත් 

තනහ. අතප් ළඵෆ විදතහඥඹන්, ළඵෆ ඉංජිතන්රුන් වෆල්ලු  

රක් තනහ. ඒ නිහ එ අතකින් ප්ර්භහණත් ආතඹෝජනඹක් තම් 

ක්තේ්රාඹ  යන අතයතුය විහිළු නතය ශ ණුතුන්. අතප් යතට් 

සිටින ළඵෆ ඉන්ජිතන්රුන් වහතඹ  රක් කිරීභ නතය ශ 

ණුතුන්. ඒ හතේභ අක් ණතන්  විදතහ, තහක්ණඹ ව ඉංජිතන්රු 

විදතහ ඹන ක්තේ්රාඹන්ර අතප් තිතඵන ප්ර්මුතහන් වඳුනහ 

තන ඒ ප්ර්මුතහන්ර  ළශතඳන ඉතහ ඉක්භන්, දිනම් ක්රි(ඹහ 

භහර් ත ණුතුන්.  
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අඳ ප්ර්තිඳත්ති ස යනහ. ප්ර්තිඳත්ති ස කිරීභ ළන අඳ 

යුගින් යු භ ථහ යනහ. අඳ ජහති ප්ර්තිඳත්තීන් වඳුන්හ 

තදනහ. වළඵළන්, ඒ ප්ර්තිඳත්තීන් ක්රි(ඹහත්භ ශ වළකි න්තන් ඒ 

වහ ප්ර්භහණත් ආතඹෝජනඹකුත්, ඒ ආතඹෝජනඹ භඟ නිඹමිත 

යුන හනු, ඉරක් හිත ඒ ඉරක්ඹන් පුයහ ළීමභ  ළඳ 

වුණු ිළරිකුත් තම් ය  තුශ ඉන්නහ නම් ඳභණන්. නමුත් අද 

අහනහන  ඉන්ජිතන්රු තහක්ණඹ තවෝ තේහ, විදතහ වහ 

ම්ඵන්ධ අතනකුත් ජී විදතහත්භ තහක්ණ  සතේ්රා තවෝ තේහ, 

ඒහ අද න තො  ඉතහභත්භ ඳසුහමී තත්ත්ඹන් තිතඵන්තන්.  

රු ඇභතිතුභහ වන් ශහ හතේභ, ආචහර්ඹ කුරසිංව 

භළතිතුභහ තොන්ක්රීධට් තහක්ණඹ ිළිතඵ තරෝතේ ප්ර්මු 

තභතවඹක් ශහ. නර්ඩ්ලන ආඹතනඹ ිළහිත ේහ. නර්ඩ්ලන ආඹතනඹ 

වයවහ අතප් යතට් ඉංජිතන්රුභඹ ප්ර්ලසනර  විඳුම් තේහ. අතප් 

තරුණ ඉංජිතන්රුරු ඒහතේ පුහුණු රළබුහ. වළඵළන්, මී  අවුරුදු 

වතිතව  ඳණව  ලින් ඳ න් ත් ඒ තහඹහභඹ අද 

තිතඵන්තන් තොතළනද? අද අතනක් ජහතීන් අඳ ඳසු ය තන 

ගිහිල්රහ, ඉන්ජිතන්රුභඹ ක්තේ්රාඹන්ර -තොන්ක්රීධට් තහක්ණඹ 

ඇතුළු අතනකුත් ක්තේ්රාඹන්ර- ඉයුරිඹ  ඹේදී අඳ තභත් 

කුරසිංව භළතිතුභහ කිඹපු ඳයණ මරධර්භ භත ඳභණක්  ණුතු 

යනහ. කුරසිංව භවතහතන් ඉයුරිඹ  ඹන්න අඳ අභත් තරහ 

තිතඵනහ. ඇන්, අතප් යතට් ඉංජිතන්රුතෝ දක් නළේද? අතප් යතට් 

ඉංජිතන්රුතෝ බුේධිභත් නළේද? නළවළ, අතප් යතට් ඉන්ජිතන්රුතෝ 

දක්න්. අතප් යතට් ඉංජිතන්රුතෝ බුේධිභත්. ඔවුන්  තරෝතේ 

ඕනෆභ අභිතඹෝඹක් ජඹ න්න පුළුන් ඵ තඳන්නුම් ය 

තිතඵනහ. ඒ අලත ඳවසුම් ව ඉරක් රඵහ දුන් වි  ඔවුන් 

තරෝතේ - ඇතභරිහ එක්ත් ජනඳදඹ තුශ තන්න පුළුන්, 

ණුතයෝඳඹ තුශ තන්න පුළුන්- ඒ අදහශ ක්තේ්රාඹන් තුශ ඔවුන් 

පුතයෝහමී තර  ණුතු යනහ. ඕසතකලිඹහ  තුශ ඔවුන් 

පුතයෝහමී තර  ණුතු යනහ. අඳ භඟ එ  ඳහතල්, අඳ 

භඟ එ  විලසවිදතහරතේ හි පු අතප් මි්රාතඹෝ අද තරෝතේ 

ප්ර්ධහන තඳතශේ විලසවිදතහරර, ඉංජිතන්රු පීඨඹන්ර 

භවහචහර්ඹරු, ආචහර්ඹරු ලතඹන් පුතයෝහමී තභතවඹක් 

යනහ, තරො කිසිකු  තදළනි තනොන ඉතහභ  ඉවශ තඳතශේ 

ඉංජිතන්රුරුන් ලතඹන්  ණුතු යනහ. ඒ අතප් චම්ිළ 

යණ භළතිතුභහ ත් තඳොදුන්. එතුභහත් එක් හි පු තඵොතවෝ 

තදනහ අද ය  වළය ගිහින්.  

රු නිතඹෝජත හය බහඳතිතුභනි, අහනහ  කිඹන්තන් 

තම් ප්ර්ලසනඹ අද ප්ර්මු ප්ර්ලසනඹක් ලතඹන් වඳුනහ තනොළීමභන්. එ 

අත  තම් ඳනත් තටුම්ඳත භඟින් ඹම් ආහයඹ  ඒ අදහශ 

ක්තේ්රාතේ තිතඵන ඳරිඳහරනභඹ ළ ලුක් විහ ළීමභ  

උත්හව ළීමභ ළන න්තතෝ තනහ. වළඵළන්, ශ ණුතු 

න්තන් අක්භ ණතන් තම් උදහ න 2014 අඹ ළතඹන්ත් විදතහ 

වහ තහක්ණ ක්තේ්රාඹන්ර ර්ධනඹ වහ ඵයඳතශ 

ආතඹෝජනඹක් - යතට් දශ ජහති නිසඳහදනතඹන් ප්ර්තිලතඹ 

තභඳභණන් කිඹහ කිඹන්න පුළුන් තීයණහත්භ ආතඹෝජනඹක්- 

යරහ, ශ්රීත රංහ තුශ ඒ අදහශ ක්තේ්රාර තභත් රැී  ඉන්න 

විේතුන් යහ තන ඔවුන්තන් ප්ර්තඹෝජන රඵහ නිමින්, අද 

තනත් ය ර තේඹ යමින් අතප් ය   එන්න ළභළත්තතන් 

ඉන්න, එන්න අසථහක් තනොරළබීභ නිහ නහටුතන් ඉන්න 

විදතහඥන්න් අතප් ය   තන්හ ළීමභ වහ අලත ඳරියඹ ය  

තුශ ස කිරීභන්. ය ක් යුණුණු තනහඹ කිඹන්තන් ඒ යතට් 

ර්භහන්ත යුණුණුන්. ය ක් යුණුණු තනහ කිඹන්තන් ඒ යතට් 

ිෂිහර්මි යුණුණුන්. ිෂිහර්මි යුණුණුත්, ර්භහන්ත 

යුණුණුත් එකිතන ඵළඳිරහන් ඹන්තන්. ඒ නවීන තහක්ණි 

යුණුණු වයවහ ඳභණන් අතප් ය  යුණුණු ශ ණුතු න්තන්; යුණුණු 

ශ වළකි න්තන්.  

රු නිතඹෝජත හය බහඳතිතුභනි, තම් ඳනත් තටුම්ඳත 

වයවහ තම් ක්තේ්රාතේ ඳතින ඳරිඳහරනභඹ ප්ර්ලසනඹන් ිළිතඵ 

අධහනඹ තඹොමු කිරීභ ළන සතුතින්ත න අතය, තම් යතට් 

තහක්ණඹ ිළිතඵ දළක්විඹ ණුතු ප්ර්මුතහ ිළිතඵත් අධහනඹ 

තඹොමු යන්න භහ තභඹ අසථහක් ය න්නහ. තඵොතවොභ 

සතුතින්. 

[අ.බහ. 2.41] 

 
රු යු.මු. ජඹයත්න භවතහ (අග්රාහභහතතතුභහ ව බුේධ 
ලහන වහ ආමි  ණුතු අභහතතතුභහ) 
(ரண்புறகு டி.ம்.ஜத்ண - தற அமச்ெரும் ததபத் 

ெரெண,  அலுல்கள்  அமச்ெரும்) 

(The Hon. D.M. Jayaratne - Prime Minister, Minister of 

Buddha Sasana and Religious Affairs) 

රු නිතඹෝජත හය බහඳතිතුභනි, විදතහ වහ තහක්ණඹ 

ම්ඵන්ධතඹන් ඳනත් තටුම්ඳතක් ඉයුරිඳත් කිරීභ  තඵොතවොභ 

ළදත් කිඹරහ භහ ල්ඳනහ යනහ. තම්තන් ඵරහ තඳොතයොත්තු 

න්තන් අධතක්යඹහ, “අධතක් ජනයහල්” වළටිඹ  නම් 

කිරීභන්. ඒ තඵොතවොභ ළදත් කිඹරහ භහ ල්ඳනහ යනහ. 

තභොද, තම් හතේ ත්ර ේසඨ හර්ඹඹ  මුල් න පුේරඹහ 

“ජනයහල්” කිඹන තත්ත්ඹ  ඳත් කිරීභ ළදත් නහ.  

විදතහ වහ තහක්ණඹ ළන ඵරන වි  ඇත්ත භ අවුරුදු 62 

හර ඳරිච්තේදඹක් තුශ තොච්චය දුය  විදතහ වහ තහක්ණඹ             

ශ්රීත රංහතේ යුණුණු තරහද කිඹරහ අඳ ල්ඳනහ ය ඵරන්න 

වුභනහ යනහ. තම් යහජතඹ  ඳභණක් යන්න පුළුන් 

හයණඹක් තනොතන්. යජඹක් ක්රි(ඹහත්භ යේදී තනොතඹක් 

තනොතඹක් ආහයතඹන් ජනතහ  අලත තේල් රඵහ යුඹ ණුතුන්.  

ඒ වහ මිර මුදල් වුභනහ යනහ. ඒ අලතතහන් අඳ 

ම්පර්ණ යනහ. ඒ අනු බුේධිභත් පුේරන්න්, ය    ආදයඹ 

යන පුේරන්න්, දක්න්න් ඒහ  තඹෝත ආහයතඹන් තභන්තේ 

ණුතුම් ඉස  යනහ නම්  ය ක් මී  ඩහ යුණුණු යන්න පුළුන් 

තනහ. අඳත් එක්භ නිදව රඵහ ත්ත දකුණු තොරිඹහ යුවහ 

ඵළලුතොත් අද ඒ ය  තරෝතේ තොච්චය යුණුණු ය ක් ඵ  ඳත් 

තරහ තිතඵනහද? බ්රිරතහනත අධියහජතඹ  ඹ ත් තිබුණු 

තරෝතේ ය ල් යහශිඹක්  එක්දවස නසිඹ වතිතස ණන්රදී 

නිදව රඵහ ත්තහ. ඒ නිදව රඵහ ත්ත හුඟක් ය ල් අද 

තහක්ණි අතින්, විදතහ අතින් හුඟක් දුය  යුණුණු තරහ 

තිතඵනහ.  

ශ්රීත රංහ ළන ල්ඳනහ යරහ ඵළලුතොත් ශ්රීත රංහතේ 

ඉතිවහඹ තඵොතවොභ ළදත් නහ. මිහිඳු භව යවතන් වන්තේ 

ළඩභ යරහ තම් යතට් බුේධිභත්, ඒ හතේභ ත්ර ේසඨ 

භනුතත්ඹක් තොඩ නඟරහ අවුරුදු 2,557ක් තනහ. අවුරුදු 

වහයදහව  ඉසතල්රහ, හල්මිකී ඍෂීයඹහතේ යහභහඹනඹ 

කිඹන්තන්, තම් ය  ඒ හරතේදී -යහභහ එන තරහතේ-  තට්ටු 

වත තොඩනළඟිල්ර ඉ තන යහණහ තේනහ  ඵළලුහඹ 

කිඹරහන්. අවුරුදු වහයදහව  ඉසතල්රහත් ඉතිවහඹක් ශ්රීත රංහ 

තුශ තිබුණු ඵ එන්න් තඳතනනහ. නමුත් ඉතිවහතේ කිසිභ 

තළන එතවභ තදඹක් ලිඹළවිරහ නළවළ. ඒ හරතේ තිබුණු 

ඉතිවහඹ දළන  නළවළ. අවුරුදු 2,557  ඉතිවහඹක් තභන්  අඳ  

තිතඵන්තන්. අතප් ය   නිදව රළතඵන්නත් ඉසතල්රහ 

න්නන්ය භළතිතුභහ නිදවස අධතහඳනඹ රඵහ දුන්නහ. ඒ නිදවස 

අධතහඳනඹ තුිතන් අඳ ඵරහතඳොතයොත්තු න්තන් අධතහඳනඹ, 

රහ යුණුණු කිරීභන්. රහ තුිතන් භනුතඹහතේ බුේධිඹ යුණුණු 

වීතම් ඇත්තක් තිතඵනහ. භනුතත්තඹන් ත්ර ේසඨත්ඹක් තොඩ 

නඟන්න පුළුන්භ ති තඵනහ. ඒ ඉතහභ ළදත් කිඹරහ භහ 

ල්ඳනහ යනහ. "විදතහ දදහති විනඹං - විදතහ දහති ඳහ්රාහම්" 

කිඹරහ කිඹනහ. විදතහ  කිඹන්තන් විනඹ ඇති කිරීභන්. ඒතන් 

ඳවි්රා තත්ත්ඹක්, යුණුණු තත්ත්ඹක්, වනදහයී තත්ත්ඹක් ඇති 

නහඹ කිඹන එ තභන් ප්ර්හල න්තන්. ඒ තිබුණු ඳයණ 

විදතහතේ වළටින්. නමුත් නවීන විදතහතේ තිතඵන්තන් සබහ ධර්භඹ 

ඳඨවි, ආතඳෝ, තත්තජෝ, හතඹෝ  කිඹන තම් සිඹලු තේල්භ 
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ඳහර්ලිතම්න්තු 

ඒහඵේධ යරහ, ඒහත් එක්  න් යරහ, ඒහ තනස යරහ 

තනොතඹක් ආහයතඹන් ජනතහතේ ප්ර්තඹෝජනඹ වහ තභන්භ 

ආර්ථි යුණුණු වහ ඒහ තඹොදහ ළීමභන්. ළදි ලතඹන් අද 

තරෝතේ යුණුණු ය ල් යන්තන් ජනතහතේ යුණුණු වහ 

ඒහ ප්ර්තඹෝජනඹ  ළීමභ  ඩහ ජනතහ තභන්  ඹ ත් ය 

ළීමතම් ළඩ ිළිතතශල් ක්රි(ඹහත්භ කිරීභන්. 

තඵෝම්ඵ වළදීභ, තුක්කු වළදීභ, තනත් අවි ආණුධ වළදීභ වහ 

විදතහ ප්ර්තඹෝජනඹ  න්නහ. තභන් ඉවශ ජහතිඹක්, තභන් යුණුණු 

ජහතිඹක් වළටිඹ  ඉන්න අතය අනික් ජහතීන් තභන් ඹ ත  ඳත් ය 

ළීමභන් අද තඵොතවෝ දුය  සිේධ තරහ තිතඵන්තන්. එතවභ වුණත් 

තම් විදතහ තුිතන් භනුත ජීවිතඹ හර්ථ ය න්න, 

න්තතෝතඹන් ජීත් න්න පුළුන් විධිතේ ක්රි(ඹහ භහර්ත් 

අනුභනඹ තතයනහ. ඒ අනු ඵරන තො  අලුත් ඹන්්රා ස්රා 

නිර්භහණඹ කිරීභ තුිතන් ිෂිර්භ ක්තේ්රාඹ යුණුණු යන්න 

පුළුන්.  

ඒ විතයක් තනොතන්. රු නිතඹෝජත හය බහඳතිතුභනි, 

අතප් රංහ ළන ල්ඳනහ ය ඵළලුතොත් රංහතේ විලහර 

ලතඹන් අමු ද්ර்ත තිතඵනහ. අතප් ඒ අමු ද්ර்ත සිඹල්රභ ඹන්්රා 

ස්රා තිතඵන, විදතහ වහ තහක්ණඹ තිතඵන ය ර  ඹනහ. 

අතප් යඵර් ළන ඵරන්න. ඒ යඵර්ලින් තොඳභණ තේල් 

නිසඳහදනඹ යනහද? නමුත් අිළ ඒහන්න් න්න ප්ර්තඹෝජන 

තභොනහද කිඹරහ ඵරන්න. අතප් යඵර් ිළ  ය ර  ඹහ අඳ  

ඕනෆ යන  ඹර්, අක් ණතන් අඳ  ඕනෆ යන තඳොදි තේල් 

ඳහ අිළ ිළ  යටින් ආඳසු තන්හ න්නහ. අඳ  යඵර්ර  

රළබුණු ටිනහභ හතේ වතයඳස ගුණඹක්, දවතදොතශොස ගුණඹක් 

තරහ ඒ ය ලින් අිළ ඒ නිසඳහදනඹන් රඵහ න්නහ. ඉතින් 

තො තවොභද අතප් ආර්ථිඹ යුණුණු යන්තන් කිඹන එ ළන අිළ 

ඵරන්න ඕනෆ.  

රු නිතඹෝජත හය බහඳතිතුභනි, ඒ හතේභ feldspar 

කිඹන ඒහ ල් ලතඹන් තභන් ිළ  ය ර  ඹන්තන්. ඒහ කුක් 

යරහ තනොතන් ඹන්තන්. තම් හතේ ළඩ ිළිතතශල්රදී 

යජඹක් ඳභණක් ළරැයුහයඹන් ඵ  ඳත් යන්න උත්හව කිරීභ 

ම්පර්ණතඹන්භ ළරැයු ක්රි(ඹහක් කිඹහ භහ ල්ඳනහ යනහ. යජඹ 

වතඹෝඹ තදන්න ඕනෆඹ කිඹන එ ළඵෆන්. නමුත් යජතේ 

සිඹලු තදනහ භ පුළුන්ද, තම් ල් ඩරහ ල් කුක් යන ළඩ 

ිළිතතශ ක්රි(ඹහත්භ යන්න; යඵර්ලින්  ඹර් වදන්න? ඵළවළ. 

යජඹ  පුළුන්භ තිතඵනහ, ඒ බුේධිභත් ජනතහ ඒ 

 ණුතුර  ඉයුරිඳත් යන්න වුභනහ යන මිර මුදල් ව 

අනිකුත් ඳවසුම් ඳඹහ දීරහ ඒහ  උදවු ඳදවු යන්න. ඒ 

 ණුත්ත අතප් බුේධිභතහ යනහද කිඹන එන් අඳ  ල්ඳනහ 

යරහ ඵරන්න තිතඵන්තන්.  

ිෂිර්භ තදඳහර්තතම්න්තුතේ තිතඵන දුර්ර හවන, ළඩී 

තිතඵන හවන සිඹල්රභ අයතන තප්යහතදණිඹ විලසවිදතහරතඹන් 

ඒහ වදන්න, ඒහ repair යන්න ළඩ ිළිතතශක් 1994 

අවුරුේතේදී තප්යහතදණිඹ විලසවිදතහරඹ  භහ ඉයුරිඳත් ශහ. ඒහ  

වුභනහ යන ම්පර්ණ මුදර අිළ රඵහ තදනහ, එභ මුදර දරුන් 

වහ ගුරුරුන් අතය තඵදහ න්න කිඹරහ. අහනහ   ඒ 

විලසවිදතහරතේ භවහචහර්ඹතුභහ ඊ  භහ තද  ඳසු නළති 

වුණහ. ඊ  ඳසු ඳත් වුණු භවහචහර්ඹතුභහ  ඒ ම්ඵන්ධතඹන් 

කිේහ. නමුත් එතුභහ එඹ ක්රි(ඹහත්භ තශේ නළවළ.  

අද ප්ර්ංලතේ විලසවිදතහරර තඵතවත් ර් වදරහ තරෝඹ  

ඹනහ. ඒ රඵහ න්නහ මුදල්ලින් තො ක් ඒ විලසවිදතහරතේ 

ඉතන න්නහ දරුන් වහ ගුරුරුන් අතය තඵදහ න්නහ, 

තො ක් විලසවිදතහරඹ නඩත්තු කිරීභ  තනහ. 

ඕසතකලිඹහතේ විලසවිදතහරඹ අවස ඹහ්රාහ වදනහ. ඒ තුිතන් 

රළතඵන මුදලිනුත් තො ක් ගුරුරුන් වහ දරුන් අතය තඵදහ 

න්නහ,  තො ක් විලසවිදතහර තේ නඩත්තු වහ තනහ. 

තම් විධිඹ  බුේධිභතුන් තභන්තේ ය  තනුතන්, ජනතහ 

තනුතන්  තභන්තේ බුේධිඹ තභතවඹහ තේහන් යනහ. 

අතප් රංහතේ එළනි තත්ත්ඹක් නළවළ. රංහතේ බුේධිභතුන් 

විලහර ිළරික් ඇතභරිහ , එංරන්තඹ  තවෝ තනත් ය   

ගිහින් තභන්තේ බුේධිඹ තභතවඹහ ඒ ය ර  තේහන් කිරීභන් 

යන්තන්.  

අද අඳ  කුඹුරු අක්ය දවඅ රක්ඹක් තිතඵනහ. අද 

දරුතෝ විලසවිදතහරර ඉතන ත්තත්, ඒ හතේභ ඳහල්ර 

ඉතන තන අවුරුදු 18  ඳසු පුයළසිඹන් ඵ  ඳත් වුණත් 

කුඹුය  ඵහින්තන් නළවළ; උදළල්රක් අල්රන්තන් නළවළ; 

අරංගුක් අල්රන්තන් නළවළ; මුල්ලුක් අල්රන්තන් නළවළ. ඒ 

තොල්තරෝ ඒ කිසිභ තදඹ  ළභළති නළවළ. එළනි ළභළති 

තත්ත්ඹක් ඇති තන්න බුේධිඹ ස තරහ නළවළ. එතවභ නම් 

අඳ  තිතඵන්තන්, තභඹ  වුභනහ යන තහක්ණඹ අයතන 

විදතහනුකර කුඩහ භළෂින් වදරහ, ඒ තුිතන් අතප් තඳොතශො ස 

යරහ ිෂිර්භ ක්තේ්රාඹ යුණුණු කිරීභන්.  

අද ඵළලුතොත් ෆභ යුසත්රි ක්ඹභ අසේදහ න්න  ඵළරි 

ළශෆල් ඵ  ඳත් වුණු  කුඹුරු විලහර  ප්ර්භහණඹක්  තිතඵනහ.  

තම් ළන අතනක් අඹ  ඩහ භහ තවො  දන්නහ කිඹහ භහ  

ඔඵතුභන්රහ  ප්ර්හල යන්තන්  භහ   හුඟහක් තරහ  අවතන් 

ඹන නිහන්.  ඒ ඹන තො  භභ තම් ළන තවො  ඵරහ තන 

ඹනහ. “තභන්න ඵරන්න  තම්හතේ තත්ත්ඹ” කිඹහ භහ භවය 

භළති ඇභතිරුන් ත් තඳන්නුහ.  

රු නිතඹෝජත හය බහඳතිතුභනි, ඒ හතේභ තත් ඉඩම් 

ළන ඵරන්න. එදහ  තවො යුණුණු තත්ත්ඹ  තිබුණු  තත්  ඉඩ ම් අද  

දුර්ර තත්ත්ඹ  ඳත් තරහ ළශෆල් ඵ  ඳත් තරහ 

තිතඵනහ. ඒතන් තභොද තන්තන්?  තම් යතට් ජහති  ආදහඹභ 

ඳල්තරවහ  ඵළසීභ තුිතන් යතට් ජනතහ  ළඳත් තර ජීත් 

න්න  තිතඵන මිර මුදල්, ආධහය  ඒ හතේභ අතනක් තේල් 

නළති තරහ ඹනහ. ත ටි දක් ඹනතො   තත් තුර දළු 

ඩන්න  තතනක් නළති ඹනහ. දළන  රංහතේ තුර 

ඉන්න භේරු තභන් ඒ ළතඩ්ලන යන්තන්. ඒ අඹ නළති වුණහභ තත් 

දළු ඩන්න ඵළරි තනහ. ඒ වහ අඳ භළෂින් එක් වදන්න  

සදහනම් යන්තන් නළත්තත් ඇන්?  රුසිඹහතේ තත් දළු ඩන්තන් 

භළෂිතභන්. ඇන් අඳ ඒ  දළන්භ සි    සදහනම් තනොතන්තන්?  

අඳ ජනතහ ළන, අනහතඹ ළන  ල්ඳනහ ය  ඵරනහ නම්  

ඒ වහ සුදුසු ආහයඹ  දළන්භ සදහනම් තන්න  ඕනෆ. ඒ වහ 

සදහනම් වීභක් අඳ  තඳතනන්තන් නළවළ.  අද තත් ඉඩම්ලින්  අඳ 

විලහර ලතඹන්  ප්ර්තිපර රඵහ න්නහ  අක්න්. ඒහතඹන් විලහර 

ලතඹන් ප්ර්තිපර රඵහ න්න  නම්, බුේධිභතුන් රහ  

විදතහනුකර ඒ ළඩ ිළිතතශල් ස යරහ ඒ  වුභනහ 

යන machinery වදරහ  න තරෝඹක් තොඩ නළගීභ   ළඩ 

ිළිතතශක් ස යන්න   ඕනෆ. එතවභ නළත්නම් රු 

නිතඹෝජත හය බහඳතිතුභනි,  යුතනන් යුන අඳ තඵොතවොභ 

 ප්ර්ඳහතඹ  භන් යනහ.  

රු නිතඹෝජත හය බහඳතිතුභනි,  ආණ්ක්  තචෝදනහ 

ඉයුරිඳත් කිරීභ තුිතන් තම් තත්ත්ඹ තොඩ නඟන්න  ඵළවළ.  

තභන්න තම් ළඩඹ යරහ තිතඵනහ; තභොක්ද ආණ්ක් තම්  

යරහ තිතඵන්තන් කිඹහ එතවභ භ කිඹරහ ඵළවළ.  ඒ වරිඹ  

ක්රි(ඹහත්භ යන්න   බුේධිභත් ජනතහක් ඉන්නහ.  තම්  යතට්  

ජනතහතේ  මිර මුදලින් තභන් බුේධිඹ ස  යරහ තිතඵන්තන්.  

විලසවිදතහරර ඉන්න ආචහර්ඹරු, භවහචහර්ඹරු ජීත් 

තන්තන්, ඒ තොල්රන්තේ බුේධිඹ වදහ තිතඵන්තන්  හභහනත 

තඳොදි ජනතහතේ තල්ලින්ඹ කිඹන එ  ල්ඳනහ   න්න   
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ඕනෆ. එතවභ නම් අනහත ඳයම්ඳයහ වහ ඒ බුේධිඹ 

තභතවඹන එ වරි ළඩක් තනොතේද කිඹහ ල්ඳනහ ය 

ඵරන්න    ඕනෆ.  

රු නිතඹෝජත හය බහඳතිතුභනි, වත්සිඹඹ  ළදි 

ප්ර්භහණඹක් තදොසතයරු තම් යත න් ිළ  ය ර  ගිහින් 

තිතඵනහ. ඒ අඹ තම් යතට් නළවළ.  ඒ අඹතේ pension  එ ඳහ 

රංහතන් ඒ ය ර  ඹන්න  සිේධ තරහ තිතඵනහ.  තම් 

අතප් ජහති දුර්රභක්ඹ කිඹහ අඳ ල්ඳනහ යන්න   වුභනහ 

යනහ.  ඒ විධිඹ  අඳ ල්ඳනහ තනො තශොත් ක්රධභක්රධභතඹන් අද 

ජීත් න අඹ ඳභණක් තනතන්, අනහතතේ තම් යතට් උඳයුන 

අඹ ත්  ඒ හතේ තත්ත්ඹ  මුහුණ තදන්න   සිේධ තනහ, 

රු නිතඹෝජත හය බහඳතිතුභනි. තම් තේල් ළන ල්ඳනහ 

ය ඵරහ තම්හ  ිළිතඹම් තඹොදහ ඒහ යජඹ  ඉයුරිඳත් යන්නඹ 

කිඹහ, බුේධිභතුන්තන්, විලසවිදතහරලින්, උතුන්තන්, 

විදතහඥන්න්තන් අඳ  ඉල්රහ සිටිනහ.   අඳ යජඹ ලතඹන් ඒහ  

උදේ යන්න  රළවළසතින්. අතිරු ජනහධිඳතිතුභහ වළභ 

තරහතේභ ප්ර්හල යනහ, ඒ හතේ තේල් ඉයුරිඳත් යන්න, 

ඒහ  වුභනහ යන  ආධහය උඳහය, මිර මුදල්  සිඹල්රභ අඳ 

රඵහ තදන්න  රළවළසතින් කිඹහ. එභ නිහ ඒ හතේ තත්ත්ඹක් 

ඇති යන්න  ඕනෆ.  තොන් ආණ්ක්ක් තිබුණත්  ඒ තත්ත්තඹන් 

ක්රි(ඹහත්භ වුතණොත් තභන් ය  යුණුණු යන්න  පුළුන් තන්තන්. 

එතවභ නළත්නම් නිම් ඳහරනඹක් කිරීභ තුිතන් විතයක් 

ප්ර්තඹෝජනඹක් තනහඹ  කිඹහ කිඹන්න  ඵළවළ. ඳහරනඹ කිරීතම්  

විවිධත්ඹ තිතඵන්තන් ඒ අනුන්. ජනතහ  ළඳත් 

න්තතෝතඹන්, බිතඹන් ළතඹන් තතොය ජීත් තන්න   

ස කිරීභ යජඹ ණුතුභන්. ඒ ණුතුභ  ඉස  යන්න   නම්  

යතට් ඉන්න බුේධිභත් ජනතහ ඒ  ම්පර්ණතඹන්භ 

තවතඹෝඹ තදන්න  ඕනෆ. ෆභ ආහයඹකින්භ බුේධිභතුන්  

පුළුන් තයම් උදේ උඳහය යරහ  අතප් යතට්  ආර්ථිඹ යුණුණු 

තත්ත්ඹ   ඳත් යරහ  ජනතහ තඵොතවොභ තුටින් ජීත් න  

තත්ත්ඹ  ඳත්  යන්න තම් යජඹ රළවළසතින්. එභ නිහ  තම්හ   

උදවු උඳහය යරහ තභන් න්තතෝ තන අතයභ, හභහනත 

ජනතහ ත් න්තතෝතඹන්  ජීත්  න්න   ක්රි(ඹහ යන්න ඹ 

කිඹහ අතප් යතට් බුේධිභතුන්  විදතහඥන්න්  අඳ ආයහධනහ 

යනහ. තරෝතේ බුේධිභත් අඹ සිඹ ණනින්,  දවස ණනින්, 

තෝටි ණනින් නළවළ. ෆභ තතනකු භ තම් යන්න  

පුළුන්භක් නළවළ. ඒ හතේ  කිඹන්න  පුළුන් විදතහඥන්න් 

තඵොතවොභ ටි තදතනකු තභන් ඉන්තන්. රංහතේත් සිඹ ණනින්, 

දවස ණනින් නළවළ. තරෝතේත්  එතවභ  නළවළ. ටි තදනහන් 

ඉන්තන්. ඒ ටි තදනහ මුළු භවත් මිනිස ංවතිඹ තනුතන් ඒ 

යුණුණු වහ  ක්රි(ඹහ යන්න   ඕනෆ. ශ්රීත රංහතේ  ඒ තත්ත්ඹ 

තතයනහ ද කිඹහ  භ   තත්තයන්තන් නළවළ. එතවභ නම් අවුරුදු 

වළ  වළත්තෆ ණන හරඹක් තිසතේ තම් ය  විදතහත්භ 

ලතඹන්, තහක්ණි ලතඹන්  ආර්ථි ලතඹන් යුණුණු න්න   

ඕනෆ තන්ද කිඹහ ල්ඳනහ යන්න   පුළුන්. භහ මී  ඩහ ථහ 

යන්න  ඵරහතඳොතයොත්තු න්තන් නළවළ. වළභ විදතහඥඹකු භ ඒ 

විධිඹ  උදේ උඳහය යරහ  විදතහනුකර අතප් යතට් තහක්ණඹ 

යුණුණු යන්න  අඳ සිඹලු තදනහභ රළවළසතින්. ඒ ආහයඹ   අතප්  

ආර්ථි ංර්ධනඹ ඇති කිරීභ  උදේ යන්න  කිඹහ අඳ 

තඵොතවොභ තෞයතඹන් තම් අසථහතේදී  ඉල්රහ සිටිනහ. රු 

නිතඹෝජත හය බහඳතිතුභනි, ඔඵතුභහ   සතුතින්. 

 
[අ.බහ. 2.55] 
 

රු අජිත් භහන්නප්තඳරුභ භවතහ 
(ரண்புறகு அஜறத் ரன்ணப்ததரு) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
රු නිතඹෝජත හය බහඳතිතුභනි, භ  ථහ යන්න 

අසථහ රඵහ දීභ ළන ඳශමුතන්භ භහ ඔඵතුභහ  සතුතින්ත 

තනහ. ඒ හතේභ තහක්ණඹ ිළිතඵ ථහ යන්න  භ  ඉඩ 

රළබීභ ළනත් භහ ආඩම්ඵය තනහ.   

රු නිතඹෝජත හය බහඳතිතුභනි, "අලුත් අලුත් දෆ 

තනොතනන ජහතිඹ තරොළ තනො නඟී" කිඹරහ කුභහයතුං මුණිදහ 

භවත්භඹහ එදහ කිේහ.  අලුත් අලුත් තේ තනන්න අද  තම් ජහතිඹ  
භඟ තඳන්න්තන් තහක්ණ වහ ඳර්තේණ අභහතතහංලඹන්.  එභ 

අභහතතහංලඹ ඹ තත් අද ඉයුරිඳත් ය ඇති ඳනත් තටුම්ඳත 

ිළිතඵ විහදඹ  වබහගී තන්න භ  අසථහ රළබීභ ළන භහ 

ආඩම්ඵය තනහ කිඹහ කිේතේ ඒ නිහන්. භභ තඵොතවොභ 

න්තතෝතන් ඇවිත් අද තම් ඳනත් තටුම්ඳත භඟින් අඳ ම්භත 

යන්න වදන්තන් තභොක්ද කිඹහ ඵළලුහභ භ  තඳීම ගිඹහ තභහි 

තිතඵන්තන් අධතක්යඹහ "අධතක් ජනයහල්" නමින් තනස 

කිරීභක් ඵ. ළතල් භහරු වුණහ  තොටිඹහතේ පුල්ලි භහරු 

න්තන් නළවළ. තම් අධතක් කිඹන තනතුය "අධතක් ජනයහල්" 

කිඹහ තනස ශහ  ය   තදන තේඹ තනස තනහද? යතට් 

දුප්ඳත්භ තුයන් යන්න තම් න තහක්ණඹ උඳතඹෝගී ය 

න්න පුළුන් තනහද කිඹහ භ  තත්තයන්තන් නළවළ. රු 

අභහතතතුභහ ඳළවළයුලි ශහ, තම් අධතක්යඹහ කිඹන නහභඹ 

"අධතක් ජනයහල්" ලතඹන් තනස යන්තන් ඇන්, ඒ අඹ  

තන ඳදිඹ භයු, ඳදි ළදි scale එ  න්න ඕනෆ නිහන් 

තභතවභ යන්තන් කිඹරහ.  

රු නිතඹෝජත හය බහඳතිතුභනි, තහක්ණ විදතහ 
උන්න ගුරුරු තේඹ  ඵළ තන්තන් නළති ඵ අද අඳ දකිනහ. 

ඒ   තවේතු තභොක්ද? තහක්ණ විදතහ උන්න ගුරුරුන්  

තන ඳදිඹ භයු නිහන්. IT ගුරුරු ඳහල්ර  ඵළ තන්තන් 

නළවළ. රු අධතහඳන ඇභතිතුභහත් තම් රු බහතේ සිටින නිහ භහ 

ඉල්රහ සිටිනහ IT ගුරුයඹහ තනොතන්, IT අධතක් ජනයහල් 

කිඹරහ ඒ තනතුරු නහභඹත් තනස යරහ, ඔවුන්  ඳදි ළදි 

යරහ තම් අඹ තහක්ණ විඹඹ උන්න්න ඵහ න්න කිඹරහ.  

රු නිතඹෝජත හය බහඳතිතුභනි, අතප් රු තහක්ණ  වහ 
ඳර්තේණ අභහතතතුභහ උත්, බුේධිභත් අභහතතයතඹක්. ඒ 
හතේභ ඉන්ජි තන්රුයතඹක්. එතුභහතේ අභහතතහංලඹ තුිතන් තම් 
ය   ළඩදහයී හර්ඹ බහයඹක් යන්න එතුභහ  වුභනහ ය 
තිතඵනහ. නමුත් අඳ දකිනහ එතුභහ  ඒ අසථහ තදන්තන් නළති 
ඵ.  තභන්තේ දළනුභ ඳහවිච්ික යරහ ළඩ යන්න තම් යජඹ රු 

ඇභතිතුභහ  අසථහ තදන්තන් නළවළ.  එතුභහතේ තහක්ණඹත් 
අද අභහතතහංලඹ තනුතන් ළඹ යන්න පුළුන්භක් නළති 
තත්ත්ඹ  එතුභහ අතතොළුක්, රඩඹක් ඵ  ඳත් යන්න අද 
යජඹ උත්හව යනහ. එතුභහ විදුලිඵර භණ්ඩරඹ දළදි 
උත්හවඹකින් වදහතන ආහ.  එතුභහ විදුලිඵර භණ්ඩරඹ රහබ 
රඵන භහර්ඹ තත තන එමින් සිටිඹහ. නමුත් ඒ තත්ත්ඹ  
තේන්න වම්ඵ වුතණ් නළවළ. භඟ වරිතේදී එතුභහතේ ඇභතිභත් 
නළති ය දභරහ, එතුභහ තන ඳළත්ත  තල්ලු ශහ. එතුභහතේ 
තහක්ණඹ විදුලිඵර භණ්ඩරඹ තනුතන්ත් තදන්න ඵළරි වුණු 
තරහතේ, තම් තහක්ණ වහ ඳර්තේණ අභහතත ධුයඹ අයතන 

තභන්තේ දර්ලනඹ තම් ය   ඉයුරිඳත් යන්න එතුභහ  පුළුන් 
තන්ද කිඹන ප්ර්ලසනඹ අද තිතඵනහ. 

රු නිතඹෝජත හය බහඳතිතුභනි, අද තනොතයොච්තචෝතල් 
විදුලි ඵරහහයඹ යුවහ ඵරන්න. අද එඹ ළදිරහ. ඒ නිහ ද  

තෝටි ණන ඳහක්ක් ජහතිඹ  සිේධ තනහ. තම් 

තනොතයොච්තචෝතල් විදුලි ඵරහහයතේ ළඩීභ නිහ අතප් යතට් 

මිනිසුන් ණඹ තරහ, ඵක් මිර ළදි තරහ, ණඹ තහ න්න ඵළරි 

අදහනභ  ය  ඳත් තරහ, මිනිසුන්  ජීත් තන්න ඵළරි 

තත්ත්ඹක් ඇති තරහ තිතඵනහ.  ඒ හතේභ දළන   භහ තද 

තුන සි  කුකුතල්ඟ තහඳිතිඹත් ළඩ යන්තන් නළවළ. තම් 

නිහ ද  තෝටි ණන අරහබඹක් සිදු තනහ. 

කුකුතල්ඟ තහඳිතිතේ turbine එක් අක්රි(ඹ වීභ නිහ එහි ළඩ 

නළතිරහ තිතඵනහ. ඒහ වදන්න අතප් යතට් තහක්ණඹ නළේද? 

නළත්නම් තහඳ විදුලි ඵරහහයර  ළදිතඹන් ල්ලි දීරහ අතප් 

රන්ට් බිර ළදි යන්නද තම් තීයණ අයතන තිතඵන්තන්? අතප් 

තහක්ණඹ තම් වහ ප්ර්භහණත් තර තඹොදහ න්න ඵළරිද කිඹරහ 

භභ අවනහ.  
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ඳහර්ලිතම්න්තු 

රු නිතඹෝජත හය බහඳතිතුභනි, අඳ දකිනහ තම් යතට් 

තවො  ලිඹවිලි ස යන ඵ. තම් යතට් ගුණහත්භ ලිඹවිලි 

ස යනහ; ළදත් ලිඹවිලි ස යනහ. නමුත් තම් ලිඹවිලි 

ක්රි(ඹහත්භ තනොවීභ තභන් තිතඵන ප්ර්ලසනඹ. අඳ දළක්හ විදුලිඵර 

භණ්ඩරඹ ඳනත ඉයුරිඳත් යේයුත් භහ වඹ විදුලිඹ මිර අක් 

යන්න, පුළුන් නම් ඉතිරි භහ වතේයු එහි ප්ර්තිරහබ ජනතහ  

රඵහ තදනහ, විදුලි බිර අක් යනහ කිඹහ කිේ වළටි. නමුත් තම් 

තනුතන් ඳහවිච්ික යන්න අද අතප් යතට් තහක්ණඹ නළේද? තම් 

තයම් හින හතල්, ජරහල ඉතිතයන හතල් තම් ඵරහහයර 

turbines  ළදිරහ; තනොතයොච්තචෝතල් ළනි විදුලි ඵරහහය ළදිරහ. 

තහඳ විදුලි ඵරහහයර භ ඹන්තන් නළති අතප් රන්ට් බිර අක් ය 

න්න අතප් තහක්ණඹ තඹොදන්න ඵළරිද?  

රු නිතඹෝජත හය බහඳතිතුභනි, තම් යතට් දළනුභ, 

උත්භ තිතඵන මිනිසුන් තොන් තයම් හිටිඹත්, තහක්ණතඹන් 

ඳරිපර්ණ තහක්ණ ආඹතන තොන් තයම් තිබුණත් ඒහන්න් 

ප්ර්තඹෝජන න්තන් නළත්නම් ළඩක් නළවළ. තම් ය   තනහ ඵහර 

ඉන්ධන නිහ එ හරඹ භඟ යු  හවන නළ තතන්න ඳ න් 

ත්තහ. ඒ විධිතේ ඵහර ඉන්ධන තම් ය   ආනඹනඹ ශහ. ඒ 

විතයක් තනොතන්, තොඩනළඟිලි වදන්න ඵළරි ඵහර සිතභන්ති තම් 

ය   ආනඹනඹ ශහ.  ඉසිළරිතහරඹකින් තඵතවත් න්න ගිඹහභ 

ඉන්තජක්න් කුප්ිළතේ වීදුරු ටු තිබුණු අසථහ අඳ  වමු වුණහ. 

එතවභ නළත්නම් ල් ඉකුත් වුණු තඵතවත්, ඵහර ර්තේ 

තඵතවත් ද්ර்ත තම් ය   තන්නහ. රු නිතඹෝජත හය 

බහඳතිතුභනි, ඉසිළරිතහරඹ  අවුරුේද  චක්රධතල්, නිතඹෝ 

50ක්, 60ක් එනහ තම් තඵතවත් අන්න් යන්න, තම් තඵතවත් 

ප්ර්මිතිතඹන්  තතොයන් කිඹරහ. තම් අතප් ල්ලි තන්ද නහසති 

යන්තන්? තම් විධිඹ   ල්ලි නහසති යන්තන් අතප් තහක්ණතේ 

යුඹණුක් නළති නිහද? නළත්නම් තම් තහක්ණඹ හිතහභතහභ 

ඳළවළය වළයරහ තනත් තොමිස මුදල් රඵහ න්න රළවළසති 

තනහද?  

තතේ තතත් අද තම් යතට් උතුන් නළති තරහ. ඇන් 

තහක්ණතඹන් තතොය තම් හතේ ඵහර තේල් අතප් ය   

ආනඹනඹ යන්තන්? අතප් ය  දළනුභ තිතඵන මිනිසුන් සිටින 

ය ල් අතරින් තරෝතේ වඹළනිඹ , වත්ළනිඹ  හතේ තිතඵන  

ය ක්.  නමුත් අහනහ  හතේ ඒ දළනුතභන් අතප් ය   

ප්ර්තඹෝජනඹක් රඵහ තන නළවළ.  එතවභ ප්ර්තඹෝජනඹක් වුණහ නම් 

තම් ය  තරෝතේ වඹළනිඹ  යුණුණු තරහ තිතඵන ය  න්න  

ඕනෆ. අද තම් යතට් පුේරඹන් රඵහ න්නහ වති ංතහ 

ළදින්. භහ හිතන වළටිඹ  තරෝතේ ළදිභ වති රඵහතන  

තිතඵන පුේරඹන් සිටින ය  අතප් ය . ඳසළනි ත්ර ේණිතේ 

ශිතත් විබහතඹන් ළදිභ ිළරික් ඳහස තන ය  අතප් ය . O/L 

විබහතඹන් විඹඹන් නඹ භ "A" රඵහ න්නහ ළදිභ ිළරික් 

සිටින්තන් අතප් යතට්.  ඒ විතයක් තනොතන්,  රැකිඹහ දී න්න  

ඵළරි තයභ   දිප්තරෝභහධහරින්, උඳහධිධහරින් ළදි ිළරික් 

සිටි න්තන්ත් අ තප් යතට්.  නමුත් අතප් ය  අද යුණුණු තත්ත්ඹ  

ඳත්තරහ නළවළ. අතප් ය  තම් තරෝතේ තිතඵන දුප්ඳත් ය ක් 

ඵ  ඳත්තරහ තිතඵනහ. ඇන් තම්  තවේතු? අතප් 

තහක්ණතේදීන්තේ දළනුතභන්, තනොතඹක් විඹඹන් 

ම්ඵන්ධතඹන් අතප් යතට් මිනිසුන් තුශ තිතඵන දළනුතභන් අතප් 

ය    ප්ර්තඹෝජන රඵහ ළීමතම් අඳවසුතහක් තිතඵනහ. භහ හිතන 

වළටිඹ  තම්  ඳනත් තටුම්ඳත් තතනන්න ඉසය ඒ ළන 

හිතන්න තනහ. ර්තභහන තත්ත්ඹ යුවහ ඵළලුහභ,  තහක්ණඹ 

රඵහ දීභ වහ තනොතඹකුත් ආඹතන අ තප් යතට් තිතඵනහ. ඒ 

ආඹතනලින් අතප් ජහතිඹ ංර්ධනඹ යන්න , අතප් යටින් 

දුප්ඳත්භ නළති යන්න  අලත අදවස, අලත තහක්ණඹ 

රහතන එන්තන් නළවළ.  

ඳසු ගිඹ දසර අිළ දළක්හ, දුප්ඳත්භ තුයන් යන්නඹ 

කිඹරහ ඇ  ර් භක් ණතන් තඵදහතන ගිඹ වළටි. ඒ ඇ  

ර් ඳළශ න්තන් නළවළ. ඇන් තම් ඇ  ර් ඳළශ යන්න 

තහක්ණඹ නළේද?  ිෂිර්භ තදඳහර්තතම්න්තු වයවහ තනොතන්  

ඒ ඇ  ර් තඵදුතේ. ප්ර්හතේශීඹ තල්ම් හර්ඹහරර ළඩ යන 

නිරධහරින් රහ තභන් ම්ර  ඒ ඇ  ර් තඵදන්න ඳ න් 

ත්තත්. ය  තට් ඇ  තඵදුහ  තහක්ණඹ දන්නහ 

පුේරඹහතන් ළඩ ත්තත් නළවළ. ිෂිර්භ 

තදඳහර්තතම්න්තුතේ නිරධහරින් නිම් හදි තරහ ඉන්නහ. තොවි 

ජන තේහ තදඳහර්තතම්න්තුතේ නිරධහරින්  තම් ළඩ ඳළරුතේ 

නළවළ.  ප්ර්හතේශීඹ තල්ම් හර්ඹහර වයවහ ඳළශ තන්තන් නළති 

ඇ  තඵදුහ.  තම් වහ තහක්ණඹ තොතයම් උඳතඹෝගි ය 

ත්තත් නළේද කිඹරහ කිඹනහ නම්, භවය ප්ර්හතේශීඹ තල්ම් 

හර්ඹහරර  ගිඹහභ තඳතනනහ ඇ  තෝනි ණන් තොඩවරහ 

ඒහ ඒ විධිඹ භ තිතඵන වළටි.  ඒහ ඒ විධිඹ  අක්ක්ය තළබුහභ 

ඳළශ තන්තන් නළවළ කිඹන එත් දළන න්න තම් නිරධහරින්  

වළකිඹහක් රළබිරහ නළවළ. ඒ නිරධහරින්තේ දයක් තනොතන්. 

අදහශ තහක්ණඹ දන්නහ නිරධහරින් සිටිේදී ඒ නිරධහරින්තන් 

ළඩ න්තන් නළති එන් එතළන තිබුණ ප්ර්ලසනඹ.  

භභ ඊතේ තඳතර්දහ NERD ආඹතනඹ  ගිඹහ. NERD 

ආඹතනතේ තවො උඳයණ වදරහ තිතඵනහ. දක් 

ඉංජිතන්රුතෝ එහි සිටිනහ. ඒ අඹ ලී කුක්ලින් ඳහන් පුච්චන 

තේරිඹක් වදරහ තිතඵනහ භහ දළක්හ.  එඹ  විදුලි බිරක් 

එන්තන් නළවළ; ෆස විඹදභක් ඹන්තන් නළවළ.  අව දභන ලී 

කුක්ලින් ඳහන් පුච්චන්න පුළුන්. ඒ උඳයණතඹන්  ඳහන් 

පුච්චරහ භ  න්නත් දුන්නහ. තවො ගුණහත්භ තත්ත්තේ 

නිසඳහදන යන්න පුළුන් උඳයණ වදරහ තිතඵනහ. නමුත් තම් 

යතට් සිටින තේරි හිමිඹන් දන්තන් නළවළ, තභතවභ 

උඳයණඹක් NERD ආඹතනඹ වදරහ තිතඵනහ කිඹරහ. එතවභ 

දළනතන සිටිඹහ නම් ඔඹ තභොයටු ඳළත්තත් තිතඵන තේරිලින් 

තොශම  විතයක් තනොතන්, ම්ඳව ප්ර්තේලඹ ත් ඳහන් 

තතනන්න ඳ න්නින්. ඒ තයම් අක් විඹදභකින් ඒ යන්න 

පුළුන් තන්. නමුත් තම් තහක්ණඹ ය  තුශ  රහ ඹෆතම් 

ප්ර්ලසනඹක් තිතඵනහ.  

අතනක් ඳළත්තතන් ඵළලුතොත්, තහක්ණ වහ ඳර්තේණ 

අභහතතහංලඹ ඹ තත් ''විදහතහ'' භධතසථහන ඇති යරහ තහක්ණඹ 

භ  තඵදන ළඩ ිළිතතශක් තිතඵනහ.  ඒහ  තවො ගුරුරුන් 

සිටිනහ; තවො උඳතේලඹන් සිටිනහ; තවො  උන්නහ.  ඒ 

අඹ  දළනුභ තිතඵනහ; වති තිතඵනහ.  නමුත් ඒ අඹතේ 

ජීන තත්ත්ඹ තනස ය න්න , එතවභ නළත්නම් යතට් 

ආර්ථිඹ  ම්ඵන්ධ න්න  ඒ අඹ  ඳවසුම් නළවළ. තම් විදහතහ 

භධතසථහනලින් ඉතන න්තන් අහිං අඹ. නමුත් තනත් 

ය  ඉරහ තෝටි ණනක් අයතන විතේශිඹකු තම් ය   

ආතොත් එඹහ  BOI  ආඹතනතේ  one-stop shops තිතඵනහ. 

එ තළන සි  සිඹලු ළඩ ය තන එඹහතේ ළඩ බිභ  විතයන් 

ඹන්න තිතඵන්තන්. වළභ තේභ යන්න ඳවසුම් තිතඵනහ. ඒ 

විධිඹ  ඒ අඹ  ඳවසුම් රනහ. නමුත් තම් විදහතහ 

භධතසථහන තුිතන් තහක්ණඹ ඉතන න්නහ පුේරඹන්  

එතවභ අසථහක් නළවළ.  ඒ අඹ  ඵරඳ්රාඹක් රඵහ ළීමභ වහ 

ප්ර්හතේශීඹ තල්ම් හර්ඹහරඹ  ඹන්න  ඕනෆ. ඒ  ගිඹහභ කිඹනහ, 

"PHI ශඟ  ගිහිල්රහ PHI තන් ඵරඳ්රාඹ න්න" කිඹරහ. 

ඵරඳ්රාඹ රඵහ තනොදීභ නිහ ඒ අඹ  දස ණනක් ඒ වහ 

යසතිඹහදු න්න සිදු තනහ. ඒ නිහ ඒ අඹ  තභන්තේ තහඳහයඹ 

ඳ න්න්න ඵළරි තනහ. ඒ නිහ ඒ අඹ අවධර්ඹ තනහ.  

තම් උත්තරීතය බහ  භභ විතලේතඹන්භ තඹෝජනහ යන්න 

ළභළතින්, අය ආතඹෝජන රහඳර  ඳළමිතණන  තහඳහරිඹන්  

හතේ තම් යුරිඹ පුේරඹන් ත් ඒ ඳවසුම්  රහ තදන්න 

කිඹරහ.  දළනුභ රඵහ  ත්තහ හතේභ,   තහක්ණඹ රඵහ ත්තහ 

හතේභ,  ඒ තුිතන් තභන්තේභ  තහඳහයඹක් ආයම්බ යන්න 

අලත ඵරඳ්රාඹත්  එභ වරක් ඹටින් රඵහතන ඒ  ණුතු  

යතන ඹන්න ඒ අඹ  අසථහ රහ තදන්න ඕනෆ. භඟදී      
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ඒ අඹ අතයභං යන්තන් නළති, තදඳන්න් නළඟී සිටින්න  පුළුන් 

අසථහ එනතතක් ඒ අඹ රැ ඵරහ න්නහ ආඹතනඹක් තම් 

තහක්ණ ආඹතනඹත් එක්භ බිහින්න  ඕනෆඹ කිඹන එ 

විතලේතඹන්භ අධහයණඹ යනහ.  

තම් අඹ  ල්ලි තොඹහ න්න ඵළංකු ණඹක් න්න ගිතඹොත් 

න්න පුළුන්ද? යජතේ තේඹන් තදතදතනක් ඒ  අත්න් 

යන්න ඕනෆ කිඹනහ.  එතවභ නළත්නම්  "තෝ, නුතදනු 

යනහද කිඹරහ ඵරන්න  ඵරන්න ඵළංකු තඳොත න්න " 

කිඹනහ.  ඒ අඹ  ඵළංකු භඟ නුතදනු යන්න පුළුන්භක් 

තිතඵනහ නම් ඵළංකුතන් ණඹක් න්න එන්තන් නළවළ.  

තම් අඹ  යජතේ තේතඹක් තවොඹහ තන අත්න් න්න  

පුළුන් නම්, ඒ වළකිඹහ තිබුණහ නම්  loans න්න එන්තන් 

නළවළ. ඒ නිහ අද තම් අඹ  ණඹ න්න එත් එඳහ තරහ. ඒ 

තත්ත්ඹ  ඳත් තරහ. ඒ නිහ අය ඇ  තඵදනහ හතේ තේල් 

යරහ  තම් යතට් ල්ලි හඵහසිනිඹහ යන තරහතේ, තභළනි 

යුරිඹ පුේරඹන් තනුතන් ඹම් නිසි ළඩ ිළිතතශක් ස 

යන්න ඕනෆඹ කිඹන එ දළදි තර අධහයණඹ යනහ.  

ඇ  තඵදීභ ළන ථහ යන තො  රු නිතඹෝජත හය 

බහඳතිතුභනි, විතලේතඹන් භතක් යන්න  ඕනෆ, 

ිෂිර්භතඹන් අද  අතප් ය  තනස යන්න  පුළුන් ඵ. 

යඹු න් තිතඵන හරඹ  යඹු න් කුණු තරහ අව දභනහ. 

යඹු න් නළති හරඹ  මුකුත් නළවළ. ඇන් ඒ වහත් අඳ  

තහක්ණඹ උඳතඹෝගි ය න්න ඵළරිද?   අන්නහසි අවුරුේද පුයහ 

වළතදනහ හතේ අවුරුේද පුයහ  යඹු න් වළතදන විධිඹක් වරි 

සන්න අඳ  ඵළරිද? අිළ තඵොතවොභ අභිභහනතඹන් ෆ වනහ, 

"අතප් ඳරතුරු වරි තවොන්, අතප් ඳරතුරු තරෝතේ තිතඵන 

යත්භ ඳරතුරු" කිඹරහ. නමුත් තන ය   ගිහින් ඵළලුහභ 

අතප් ඳරතුරු එතවේ නළවළ. අිළ "තවොන්, තවොන්" කිඹහ තම් 

ඇතුශ  තරහ ඉන්නහ මික් අතප් තහක්ණඹ ඳහවිච්ික යන්තන් 

නළවළ. අඳ  ආතේණි තහක්ණඹ අිළ ඳහවිච්ික යන්තන් නළවළ.  

රු නිතඹෝජත හය බහඳතිතුභනි, ඒ හතේභ,  විදහතහ 

ළඩ වන ළන විතලේතඹන් කි ණුතුන්. එහිදී අතශවියණඹ 

හතේ තේලුත් පුේරඹන්  කිඹහ තදන්න ඕනෆ. තම් අභහතතහංලඹ 

තුිතන් විදහතහ භධතසථහන ඔසතේ තදන දළනුභ, තන  හර්මි 

ආඹතනලින්, තන ඳහඨභහරහලින් තදන දළනුභ ප්ර්තඹෝජනඹ  

න්න ප්ර්හතඹෝගි  ණුතු යන්න පුළුන් අසථහ ඇති 

යන්න ඕනෆ.  

රු නිතඹෝජත හය බහඳතිතුභනි, Arthur C. Clarke 

Centre එතක් ආචහර්ඹරුන්තේ ව භවහචහර්ඹරුන්තේ හිඟඹක් 

තිතඵනහ. ඒ අතප් රු ඇභතිතුභහ ප්ර්හල ශහ. ඒ අඹ  ඳදි 

තන්න විධිඹක් නළවළ, ඳදි තන්තන් නළවළ, ඒ අඹ  තන 

ඳදිඹ භයු නිහ එන්තන් නළවළ කිඹරහ එතුභහ ප්ර්හල ශහ.  Arthur 

C. Clarke Centre එතක් අඹ  ඳභණක් තනොතන්, තම්  යතට් 

ඉන්න වළභ පුේරතඹකු භ අද රළතඵන ඳදිඹ භයු. ඒ නිහ තම් 

ම්ඵන්ධතඹන් තඳොදු තීයණඹක් න්න ඕනෆ. එ එක්තනහ 

අධතක් ජනයහල්යඹහ යරහ ඳදි ළදි යන්න ඵළවළ. තම් විධිඹ  

ඵළලුතොත් එතවභ, භසත ජනතහභ අධතක් ජනයහල්රහ 

යන්න ඕනෆ, ඒ අඹතේ ඳදි ළදි යන්න. තන විධිඹක් නළවළ  

ඒ යන්න. ඇන්  ඒ? මිනිසසු  ජීත් න්තන් තොතවොභද කිඹන 

එ තම් අඹ  තත්තයන්තන් නළවළ.  

ඳහුගිඹ දසර තේරුර  සුිත සුශඟක් වළමුහ. ධීයතඹෝ 

අනහථ වුණහ. හරගුණ තදඳහර්තතම්න්තුතන් අිළ ඇහුහ, "ඇන් 

ඔඹ තොල්රන්  සුිත සුශඟක් එනහ කිඹරහ ලින් කිඹන්න 

ඵළරි?" කිඹරහ. ඒ තොල්තරෝ කිඹනහ,"ඉන්යුඹහ ඳළත්තතන් ආහ 

නම්, තඵංහර තඵොක්තන් ආහ නම් අඳ  කිඹන්න පුළුන්" 

කිඹරහ. ඉන්යුඹහතන් call යරහ කිඹනහ, "ඔන්න සුිත සුශඟක් 

භඟ එනහ" කිඹරහ. එතතො  තභතවේ අඹ  රළවළසති තන්න 

පුළුන්. අතප් යතට් අතනක් ඳළතිලින් සුශඟක් ආතොත් වුද ඒ 

කිඹන්තන්? ේ හනක් ඈත මුහුතේ ඉන්න අඹ  ඒ කිඹන්න 

තතනක් නළවළ. ඉන්යුඹහ විතයන් කිඹන්න ඉන්තන්. එතවභ නම් 

තම්  තිතඵන විල්ඳඹ තභන් චන්ද්රිනහ තහක්ණඹ ඳහවිච්ික ය 

තන හරගුණ තනසවීතම් තතොයතුරු රඵහ න්න එ. නමුත් 

චන්ද්රිනහ තහක්ණඹ ඳහවිච්ික යන්න විධිඹක් නළවළ. තභොද, 

ණුතයෝඳහ ය ල් තභන්  චන්ද්රිනහ තහක්ණතේ අන්තිහයතඹෝ. අිළ 

සිංවතරන් ණුතයෝඳඹ  ඵළණරහ ඉංග්රීැසිතඹන් භහ න්න ජහතිඹක්  

ඵ  ඳත් තරහ. ණුතයෝඳඹත් එක් අත්ළල් ඵළතන, යුණුණු 

ජහතීන් එක් අත්ළල් ඵළ තන, ළඩ යන ජහතිඹක් තනොතන් 

අිළ.  සහසිරන්තඹ හතේ ය ල් එක්  ම්ඵන්ධ තරහ, -තම්හ 

තොතවන් තවොඹහ තන එනහද භහ දන්තන් නළවළ- ඒ අඹ එක් 

අත්ළල් ඵළත්තහඹ කිඹරහ අතප් තහක්ණඹ යුණුණු තන්තන් 

නළවළ. ඒ නිහ  විතලේතඹන්භ ණුතයෝඳඹ  ඵණින්තන් නළතු, වළභ 

ය ක් එක්භ අත්ළල් ඵළතන, අිළ  ඒ අඹතේ තහක්ණඹත් 

අයතන ළඩ යන්න,  පුළුන් තේ යන්න ඳ න් න්න ඕනෆ. 

විතලේතඹන්භ අිළ ඒ ප්ර්තිඳත්තිඹ  ඹන්න ඕනෆඹ කිඹන තළන අිළ 

ඉන්නහ.  

ඳසු ගිඹ හරතේ විලසවිදතහර ආචහර්ඹරු strike  ශහ, 

තඳශඳහිත ගිඹහ ඳදි භයු කිඹරහ. රු එස.බී. යුහනහඹ 

ඇභතිතුභහත් රු බහ ර්බතේ හිටිඹහ. එතුභහ ත් තම් කිඹහ 

තදන්න ඕනෆ.  අිළ ඵන්දුර ගුණර්ධන භළතිතුභහ ත් කිඹනහ. තම් 

ඳදි භයු කිඹන හයණහ තුශ තම් විධිඹ   ණුතු යනහ නම්, 

අිළ ඒ අඹත්, විලසවිදතහරර අඹත් අධතක් ජනයහල්රහ යමු. 

එතතො  සිඹලු තදනහභ අධතක් ජනයහල්රහ. එතතො  රළතඵන 

ඳදිඹත් තවොන්, ප්ර්ලසනඹක් නළවළ. ඒ විතයක් තනොතන්, 

අධතහඳනඹ වහ තදන මුදර සිඹඹ  6ක් දක්හ ළදි යන්න 

කිඹනහ.  

රු නිතඹෝජත හය බහඳතිතුභනි, භව තරොකු  තහක්ණ 

විදතහ විඹ ඳහල්ර උන්න්න ඳ න් ත්තහ. නමුත් ඒ 

ගුරුරුන්තේ හිඟඹක් තිතඵනහ. තභොද, ඒ තදන ළටුඳ  ළඩ 

යන්න තහක්ණ විදතහ විඹ උන්න ගුරුරු ඉසතෝරර  

එන්තන් නළවළ. භභ කිඹනහ, තම් ඳනතින්  ඒ  උත්තයඹක් 

තිතඵනහ කිඹරහ.  ඊශඟ දතේ ඵන්දුර ගුණර්ධන ඇභතිතුභහ ඒ 

අඹත් අධතක් ජනයහල් තනතුය  ඳත් යන්. එතතො  ඳදි ළදි 

තනහ රු ඇභතිතුභනි. ඒ නිහ තවො ක්රධභඹක් තම්. ඊ  

ඳසතේ ඒ ගුරුරු ඳහල්ර  එන්න ඳ න් නින්.  

ිළරි ඳහල් කිඹරහ ඳහල් ර්ඹක් වළදුහ. නමුත් IT ගුරුරු 

ඒ ඳහල්ර  ඵහ ළීමභ  වළකිඹහක් තිබුතණ් නළවළ. ඒත් ඔඹ 

ඳදි ප්ර්ලසනඹ නිහන්. දළන් ඒ අඹත් IT අධතක් ජනයහල් තනතුය  

දළම්භහභ ඒ අඹතත් ඳදි ළදි තේවි.  

විතලේතඹන්භ අිළ දකිනහ, තම් දළනුභ,  තම් තහක්ණඹ භ  

රහ තන ඹන්න නම් යතට් ඹව ඳහරනඹක් තිතඵන්න ඕනෆ ඵ. 

උතහ  තදඳන්න් නළඟී සි  සහධීන ළඩ යන්න පුළුන් තයම් 

හතහයණඹක් යතට් නිර්භහණඹ යන්න ඕනෆ. තභොන තහක්ණඹ, 

තභොන ක්රධභඹ තිබුණත් උතහ තනොතන් නම් ළඩ යන්තන්, 

ඔවුන්තේ තහක්ණඹ තනොතන් නම් ක්රි(ඹහත්භ යන්තන්, 

තුක්කු  නළත්නම් ඒහධිඳතිහදඹ  අනු නම් ය  ක්රි(ඹහත්භ 

න්තන්, ඒහධිඳතිඹහතේ නිතඹෝඹ  නම් ය  ක්රි(ඹහත්භ 

න්තන්,  දහත් තම් යතට් තිතඵන තහක්ණඹ භ  රහ තන 

ඹන්තන් නළවළ. ඒ නතය තනහ.  

ඒ නිහ ඒ වහ තම් යතට් ඹව ඳහරනඹ  යුඹත් යන්න ඕනෆ.  

අද  උතුන් ය  වළය දභහ ඹන්තන් ඇන්? තම් යතට් ඹව ඳහරනඹක්  

නළති නිහන්.  තභන්තේ උත්භ අනු  ළඩක් යන්න පුළුන් 
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ඳහර්ලිතම්න්තු 

උත්භ   ළශතඳන විධිඹ  ළඩක් යන්න පුළුන් අසථහක් 

තම් යතට් නළවළ.  අද තම්   යතට් වරි  තදඹ  තනොතන්, වරි තදඹ .  

ඵරපුළුන්හයභ , ඳහ , තොමිස මුදර  ඹ  න තදඹ 

තභන් වරි තදඹ තරහ තිතඵන්තන්. එතතො න්  ඒ වරි 

තන්තන්. ඒ මික් වරි තදඹ, වරි තදඹන් කිඹහ ිළිතන්තන් නළවළ. 

අන්න එළනි හතහයණඹක්  අද තම් යතට් නිර්භහණඹ තරහ  

තිතඵනහ. යතට් ීමතිඹ  ඹ ත් තන්තන් නළවළ. ය  

තේලඳහරනඹ  ඹ ත් තරහ තිතඵනහ. තේලඳහරන 

ඵරපුළුන්හයභ    ය  ඹ ත් න තත්ත්ඹක්  අද වරිසහ 

තිතඵනහ. එතවභ නම්  තොතවොභද තම් තහක්ණඹ භ  

තනිඹන්තන්? තම්හ  ළන නිදවතේ ලිඹපු, ඳත්තයර තම්හ  

ළන වන් යපු තල්ඹන් ය  වළය දභහ තොස තිතඵනහ. 

ප්ර්ගීත් එක්නළලිතොඩ, සුනන්ද තේලප්රිගඹ  ළනි භහධතතේයුන් තම් 

ළන  හර්තහ යරහ  අක්  ඳහක් තඳන්හ දුන්නහ.  ඒ අඹ  තම් යතට් 

ජීත් තන්න විධිඹක් නළති වුණහ. භවය අඹ  ය  වළය දභහ 

ඹන්න  සිදු වුණහ. භවය අඹතේ ජීවිත  නළති වුණහ.  රන්ත 

වික්රධභතුං ළනි ඳත්තයහයතඹෝ භව භයු තදි තිඹහ භළරුහ. එදහ  

'සිය'  තම්හ ළන ඇත්ත තවිත ශහභ   'සිය'    තඵෝම්ඵ වරහ 

කුක්  ශහ.  අද ඒ අඹ තභල්ර තරහ තිතඵනහ.  අද ඒ අඹ 

ආණ්ක් භ තඩ්ලන ඹන්න ඳ න් අයතන තිතඵනහ.  

රු නිතඹෝජත  හය බහඳතිතුභනි, භහ නිතඹෝජනඹ යන 

ම්ඳව යුසත්රි ක්තේ යතුඳසර ප්ර්තේලතේ ඇති ව සිේධිඹ  

ඵරන්න.  උත් මිනිසසු තහක්ණඹ තඹොදහ තන ඒ ජරඹ 

තඵොන්න එඳහඹ  කිඹහ තම් අඹ  කිේහ. උත් පුේරඹන්  

තහක්ණඹ  කිඹන තදඹ ඳහවිච්ික යරහ, ඒ ජරතේ පීඑච් අඹ 4න්; 

ඒ ජරඹ බීභ  සුදුසු නළවළන් කිඹහ  ලිඛිත වන්  යරහ  තම් 

ජනතහ  කිේහ.  තහක්ණඹ  විලසහ යපු මිනිසසු  ිළරිසිදු ජරඹ   

තඵොන්න තදන්නඹ කිඹහ යජතඹන් ඉල්ලීභක් ශහ. තභොක්ද 

දුන්නු  උත්තයඹ?  ිළරිසිදු ජරඹ  දුන්නද?  නළවළ. තදි උණ්ඩතඹන්  

ඒ අඹ  උත්තය දුන්නහ. තහක්ණතඹන් ඳළන   නළඟුණු ළ ලු  

අන්තිතම්දී තුක්කුතන් තභන් උත්තය දුන්තන්;  වමුදහ තඹොදහ 

ඳහල් දරුන් භයහ තභන් උත්තය දුන්තන්.  ඉතින් තහක්ණඹ 

තභො ද? වුද, තහක්ණඹ ළන විලසහ යන්තන්?   ඊ  ඳසු 

ජහති ජර ම්ඳහදන වහ ජරහඳවන භණ්ඩරඹ   නිතඹෝඹක් 

දුන්නහ, පීඑච් අඹ 2 වුණත් භක් නළවළ, ආතඹත් ද එතවභ 

තුය තඵොන්න එඳහඹ  ඹළන්  කිඹන්න එඳහඹ කිඹරහ.  පීඑච් අඹ 2 

වුණත් භක් නළවළ තුය තඵොන්න එඳහ ඹළන්  කිඹන්න ජහති ජර 

ම්ඳහදන වහ ජරහඳවන  භණ්ඩරඹ   අන්තිඹක් නළවළන් කිඹහ 

තවංික නිකුත් ශහ. යතට් ඹව ඳහරනඹක් නළත්නම් තහක්ණඹ 

යුණුණු යරහ තභො ද?   

ඒ විතයක් තනොතන්, තම් යතට් ඹව ඳහරනඹ සථහිළත යන්න 

ඕනෆඹ කිඹහ විතලේතඹන්භ අිළ කිඹනහ.  ඒහධිඳති ඳහරනඹ 

නළති යරහ, ප්ර්ජහතන්්රාහදී ඳහරනඹක්  තම් යතට් සථහිළත ශහභ 

අනිහර්ඹතඹන්භ අතප් ය   තම් තහක්ණඹ  ළඩදහයී තේවි. 

එතවභ  තනොවුතණොත්   තහක්ණඹ භ  ඹන්තන් නළවළ.   

අද තම් යතට් තප් න්ට් ඵරඳ්රා ළන ඵළලුතොත් අවුරුේද  

තප් න්ට් ඵරඳ්රා 90ක්ත් අයතන නළවළ. 2010 දීද තොතවද න 

නිඳළණුම් වහ තේශීඹ නිසඳහදරු  තප් න්ට් ඵරඳ්රා තදසිඹ 

ණනක් අයතන තිතඵනහ. නමුත් අද ඵරනතො   

අවුරුේද ත් 90ක් අයතන නළවළ.  එ එ අවුරුදුර 

අයතන තිතඵන්තන් 25න්, 30න්, 40න්. ඇන් තම්  යතට් තප් න්ට් 

ඵරඳ්රා න්න තයම් උතුන් නළේද?  ඇන් තම් යතට් න තොඹහ 

ළීමම් යන්න උතුන් නළේද?  නළවළ, අද තම් යතට් සිඹලු තදඹ 

තේලඳහරීමයණඹ තරහ.  අද තම් ය  ඒහධිඳතියණඹ  ඹ ත් 

තරහ තිතඵනහ.   

රු නිතඹෝජත හය බහඳතිතුභනි, තම් ය   තහක්ණඹ 

අලුතින් වඳුන්හ  තදන්න තයම් තදඹක් නළවළ.  එදහ  විජඹ 

කුභහයඹහ තම් ය   එනතො  කුතේණිඹ පු ටිමින් හිටිඹහ.  ඒ 

කිඹන්තන් එදහ  අතප් යතට් තයයු ිළිත තහක්ණඹ ඉවිතන්භ  

තිබුණහඹ කිඹන එන්.  අනික් අත  ඵළලුතොත් එදහ තම් යතට් 

විලසමිත  හරි ර්භහන්තඹක්  තිබුණහ. සීගිරිඹ  ගිහින් ඵළලුහභ 

තරෝතේ  ඉංජිතන්රුරු පුදුභ තනහ, තොතවොභද තම් ජර 

ර්භහන්තඹ ඇති යරහ තිතඵන්තන්, තොතවොභද තම්හ ඉයු 

තශේ කිඹහ. අද ත් හිතහ න්න ඵළරි  තයභ  ඒහ  තරෝතේ 

විලසමිත නිර්භහණ අතය  එක් තරහ තිතඵනහ. ඒහ  නිර්භහණඹ 

තශේ අිළන්. අතප් ජහතිඹන්. ඉයු කිරීම් තහක්ණඹ ළන ථහ 

යනතො  රුන්ළලිෆඹ ළන ඵළලුතොත් තොතවොභද එදහ 

සිතභන්ති තොඹහ ත්තත්? අද අතප් ය   සිතභන්ති ආනඹනඹ 

යන්න තරහ තිතඵනහ. නමුත් එදහ සිතභන්ති තොඹහ ත්තත් 

තොතවොභද? ඇම්ඵළක්තක් ලී ළ ඹම්  යුවහ ඵළලුත් එතවභන්.  ඒ  

තහක්ණඹ නිහ අදත් ඒහ තනොනළසී  ඳතිනහ. භහිතහවිර 

ිළිතභඹ යුවහ ඵළලුතොත්, ඒ ල්  ළ ඹම් යුවහ ඵළලුතොත් එදහ තම් 

යතට් යුණුණු  තහක්ණඹක් ඳළතුණු ඵ අඳ  තඳතනනහ.  

ළණීම්රදී අඳ  ිළඟන් ළඵලි ඳහ වම්ඵ තරහ තිතඵනහ.  

අදත් අිළ එංරන්තතේ තිතඵන තහක්ණඹ, ජඳහනතේ  

තහක්ණඹ තභන් ඳහවිච්ික යන්තන්. අද අතප් තහක්ණඹ ඹ  

ගිහින් තිතඵනහ.   රු නිතඹෝජත හය බහඳතිතුභනි, ඒ හින්දහ 

අඳ විතලේතඹන් අධහයණඹ යනහ, තම් යතට් ඹව ඳහරනඹ ඇති 

යන තහක් ල් තම් යතට් තභොන  විදතහ ශත්, තභොන තේ 

ශත්, තභොන තොඹහ  ළීමම් ශත් ය   ඒ රහතන ගිහින් 

ය  භිේධිභත් ඵ  ඳත් තන්තන් නළවළන් කිඹහ.  ඒ නිහ තම් 

යතට් ඹව ඳහරනඹක් ඇති කිරීභ වහ අධහනඹ තඹොමු යන්න 

ඹළන් කිඹමින් භහ නිවඬ තනහ. තඵොතවොභ සතුතින්. 

 
[අ.බහ. 3.15] 

 
රු ඵන්දුර ගුණර්ධන භවතහ (අධතහඳන අභහතතතුභහ) 
(ரண்புறகு தந்துன குர்ண - கல்ற  அமச்ெர்) 

(The Hon. Bandula Gunawardane - Minister of Education) 

රු නිතඹෝජත හය බහඳතිතුභනි, අද අතප් ඳහඨලී චම්ිළ 

යණ ඇභතිතුභහ තම් යතට් තහක්ණ වහ විදතහ ක්තේ්රාඹ ිළිතඵ 

ළදත් තනසම් වහ තම් ඳනත් තටුම්ඳත තතනන 

අසථහතේදී අධතහඳන අභහතතයඹහ ලතඹන් භ  චන 

කිහිඳඹක් එතු යන්න  රළබීභ ළන භභ තුටු තනහ. විදතහ 

වහ තහක්ණ අභහතතහංලඹ ඳසු ගිඹ හර ඳරිච්තේදඹ තුශදී අතිරු 

ජනහධිඳතිතුභහතේ නහඹත්තඹන් භවහචහර්ඹ තිස විතහයණ 

භළතිතුභහ ඹ තත් අලුත් තභතවය , තහක්ණි අංලතේ 

විප්රවීඹ තන  මරහයම්බඹන් යහශිඹක් ඇති යරහ තිබුණහ. 

ඒහ ත දුය ත් ඉයුරිඹ  තන ඹමින් ව තත් විලහර 

තහක්ණි ජඹග්රාවණ රඵහ න්නහ ආහයඹ  ඒ ළඩ ිළිතතශ 

ක්රි(ඹහත්භ යන්න ඳහඨලී චම්ිළ යණ ඇභතිතුභහ දයන 

උත්හවඹ අිළ අඹ යනහ. භක්නිහදඹත්, ඳසුගිඹ හර 

ඳරිච්තේදඹ තුශ -භ  තඳය ථහ ශ  රු භන්ත්රීතුභහ වන් ශ 

ඳරියු- අතප් ය  තහක්ණඹ ිළිතඵ ආසිඹහතේ ආලසචර්ඹ ඵ  ඳත් 

තරහ තිබුණු ය ක්.  

භහින්දහභනතඹන් ඳසු එදහ රංහතේ තරෝහ භවහඳහඹ 

ඉයුයන වි , මුදුය ඳයඹන භවහ ළේ තනන වි , තඹෝධ ඇශ 

අඟතල් ඵළසභ  ඉඳි යන වි , කුතේයඹහතේ ආරභන්දහ ඵඳු 

සීගිරිඹ භවහ විසමිත විසභක් ඵ  ඳත්න වි , තරෝතේ 

ඳශමුතන්භ ඹඩ තොඹහ න්නහ වි  තේශීඹ හිතනහ  ළදිඹ 

ඹභක් හිතරහ, තඳතනනහ  ඩහ ළදිපුය ඹභක් දළරහ, 

ඇතනහ  ඩහ ළදිපුය ඹභක් අවරහ ඳර්තේණහත්භ 

තහක්ණි යුණුණුක් තිබුණු ආසිඹහතේ ආලසචර්ඹඹ ඵ  ඳත් 

තරහ තිබුණු ය න්, ශ්රීත රංහ. නමුත් අහනහ  හතේ 1815 

න්ද උඩ ය  ගිවිසුතභන් අිළ බ්රිරතහනත අධියහජතහදතේ ඹ ත් 

1011 1012 

[රු අජිත් භහන්නප්තඳරුභ භවතහ] 
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ළසිතඹෝ ඵ  ඳත් වීතභන් ඳසු තම් ම්ප්ර්දහන් තහක්ණඹ 

ම්පර්ණතඹන් විනහල තරහ ඵ හිය අනුයණහදී 

භහනසිත්තඹන් ණුතු  ණුතු කිරීතම් ප්ර්තිපරඹක් ලතඹන් 

ඔවුන් තම් යතට් අධතහඳන ක්රධභඹ, ජනතහතේ සිතුම් ඳළතුම්, 

ආල්ඳ, ජනවය, ධර්භතහ, ංසිති උරුභඹන් සිඹල්ර විනහල 

ශහ. එහි ප්ර්තිපරඹක් තර අිළ එංරන්තඹ යුවහ ඵරහතන ඒ 

ය ර නිසඳහදනඹ යන තහක්ණි බහණ්ඩ මිරදී න්නහ ය ක් 

ඵ ත්, ඒහ නිසඳහදනඹ යන්න අලත අමුද්ර்ත තඹදවුම් විධිඹ  

ිළ ය  ඳ න ය ක් තර ත් ඳත් යමින් ආනඹන, අඳනඹන 

ආර්ථිඹ  අිළ අයතන ආහ.  

තම් ය   නිදවස අධතහඳනඹ වඳුන්හ දුන්තන් 

සී.ඩේලිේ.ඩේලිේ. න්නන්ය ප්ර්ථභ අධතහඳන අභහතතතුභහන්. 

එතුභහ "වන්තදස ආදර්ලඹ" කිඹරහ එක් ඇති ශහ. භධත 

විදතහර 54ක් ඇති යපු අසථහතේදී ඒ භධත විදතහර 54 තුශභ තම් 

යතට් දරුන්  6න ත්ර ේණිතේ සි  13න ත්ර ේණිඹ දක්හ 

තහක්ණඹ ිළිතඵ, විදතහ ිළිතඵ අලුතතන් හිතන්න පුළුන් 

ගුණ, නළණ, ඵර, සු ිළරි විලසඹ  ම්ඳතක් විඹ වළකි දරුතකු 

නිර්භහණඹ යන්න අලත   ිළ හ ස යරහ තිබුණහ. ඒ 

හරතේ තිබුණු භධත විදතහරර ක් ළඩ; ඹඩ ළඩ; තරෝව 

ළඩ; තභෝ ර් යථ ඹහන්ත්රි  විදතහ; අත් ඹන්්රා තයයු ිළිත 

ර්භහන්තඹ; ඉතරක්තෝෝනික් ළඩ; විදතහ වහ තනභ 

විදතහහය තිබුණහ. තම් සිඹල්ර තිබුණහ ඳභණක් තනො ඒ වහ 

අලත ගුරුරු සිඹලු තදනහ ඒ හරතේ භධත විදතහරඹ ඇතුතශේ 

හිටිඹහ. ඒ තභන් න්නන්ය ිකන්තනඹ. භධත විදතහර තුශ 

අනිහර්ඹතඹන් ළු ල්ලින් යපු ඳර්තේණ තතයන 

විදතහහයඹක් තිබුණහ. ඒ හතේභ ක් ළඩ, ඹඩ ළඩ, තරෝව 

ළඩ, තභෝ ර් යථ හර්මි විදතහ යන්න අලත ඹන්්රාස්රා, 

උඳයණ භධත විදතහරඹ ඇතුතශේ තිබුණහ.  

රු නිතඹෝජත හය බහඳතිතුභනි, භධත විදතහර 54  ආඳහු 
ළයඹක් එශහ එශහ වරහ ඒ නිදවස අධතහඳනඹ විනහල කිරීතම් 

ප්ර්තිපරඹක් තර ඳසු ගිඹ තර් ඳතවේ ශිතත්ඹ භත් තරහ, 

හභහනත තඳශ භත් තරහ, උස තඳශ  එන තො  දරුතෝ 

එක්රක් තුන්දවක් ඳභණන් විදතහ අංලතඹන් අධතහඳනඹ 

රළබුතේ. එක්රක් තුන්දවක් කිඹන්තන් උස තඳශ වදහයන 

දරුන්තන් සිඹඹ  22න් විදතහ අංලතඹන් අධතහඳනඹ රඵන්තන්. 

එතතො  වදතරු, ඉංජිතන්රුන්, විදතහඥඹන්, ණිතඥඹන්, 

ඳර්තේඹන්, න නිඳළණුම්රුන් බිහි ය න්න ඕනෆ ඒ 

සිඹඹ  22 අතරිනුන්. ඊශඟ  යක්හ අසථහ, ජීතනෝඳහඹ විලහර 

ප්ර්භහණඹක් තිතඵනහ තේහ අංලතේ, හණිජ අංලතේ.  ඵළංකු, 

යක්ණඹ, ප්ර්හවනඹ, ඵඩහයණඹ, න්නිතේදනඹ, ංචහය, 

ශභනහයණඹ, අතශවියණඹ ළනි ක්තේ්රා.  දරුන් එක්රක් 

විසිවත්දවන් තම් ක්තේ්රාලින් උස තඳශ යන්තන්. ඒ 

කිඹන්තන් සිඹඹ  27න්. සිඹඹ  51ක්, එනම් තදරක් 

තින්ඳන්දවක් දරුන් උස තඳශ අධතහඳනඹ රඵන්තන් රහ 

අංලතඹන්. ඒ දරුන් කුඩහ ර ඉන් ඉතන තන ඇවිල්රහ 

උස තඳශදී තදුය ත් වදහයන්තන් තේලඳහරන විදතහ, තර් 

ලහස්රාඹ වහ විදතහත්භ ක්රධභඹ, සිංවර බහහ. ප්ර්තිපරඹ වුතණ් 

තභොක්ද? තභතවභ ඉතහ විලහර තර ප්ර්භහණහත්භ නිදවස 

අධතහඳනඹ ළදි වුණහ. ඉන්යුඹහතේ සිඹඹ  51ක් විදතහ තහක්ණ 

අධතහඳනඹ වදහයන තො  රංහතේ සිඹඹ  51ක් රහ අංලතඹන් 

අධතහඳනඹ  රළබුහ  තම් තදරක් තිසඳන්දවසින් අ දවක් 

ඳභණන් විලසවිදතහරඹ  ඇතුශත් ය න්තන් රහ උඳහධිඹ . 

රහ උඳහධිඹ අයතන ආත් ඒ රළබුණු රහ උඳහධිතඹන් 

යන්න යක්හක් තිබුතණ් නළවළ. ඒ නිහ ඵණ්ඩහයනහඹ 

අනුසභයණ ජහතතන්තය ම්භන්්රාණ ලහරහතන් - BMICH 

එතන්- රහ උඳහධිඹ රඵහ න්නහ තො  තේට්ටු ශඟ තනභ 

ඹටි රැවුර හපු තරුණ කිහිඳ තදනකු ඉතන උඳහධිඹ අයතන 

එන දරුන්  දුන්නහ, රැකිඹහ වියහිත උඳහධිධහරින්තේ ංභතේ 

නිතත හභහජිත්ඹ ිළිතඵ තඳෝයභඹ. තම් නිහ ඒ 

විලසවිදතහරතඹන් ිළ න තරුණඹන්  යක්හ දීභ ඳභණක් 

තනොතන්,  අතිරු ජනහධිඳතිතුභහ   ිළන් සිේධ තන්න විදතහ ද, 

රහ ද, හණිජ ද කිඹන ප්ර්තේදඹකින් තතොය සිඹලුභ 

උඳහධිධහරින්  සිල්රය  තනොතන්  තතො ලතඹන් යක්හ රඵහ 

දීතම් ප්ර්තිපරඹක් තර තභන් අද ඔවුන්  අභ ජීතනෝඳහඹක් 

රළබිරහ තිතඵන්තන්.  

තම් යතට් ප්ර්ධහන ප්ර්ලසනඹ ඵ  ඳත් වුතණ්, අතප් අධතහඳන 

ඳේධතිඹ තුිතන් බිහි යන දරුන්  -සුදුසන් - තදන්න යක්හ 

තනොභළති වීභන්. තිතඵන යක්හර  අලත සුදුසතෝ බිහි 

තන්තන් නළවළ. ඒ නිහ තම් තත්ත්ඹ තනස කිරීභ වහ 

රංහතේ කිසිභ ආණ්ක්ක් පරදහඹ, ප්ර්තිඳත්තිභඹ තීන්දුක් 

අයතන තිබුතණ් නළවළ. එහි ප්ර්තිපරඹක් තර අවුරුේද  

දරුන් රක් තද  ඩහ ළදි ප්ර්භහණඹක් තභන්  ජීවිතඹ 

තොඩ නඟහ න්න ඵළ රි අවනඹ  ඳත් තරහ උතුතයන් 

දකුතණන් තේතක්භ ඔවුන් තතෝයහ ත්තත් ප්ර්චණ්ඩත්තේ භහත. 

තභන් රඵහපු අධතහඳනතඹන් පරදහයී ජහති ර්තතඹ නිතය 

තන්න ඵළරි නම්, ඔවුන්  තරුණ ඹතේදී විහවඹක් ය න්න 

ඵළරි නම්, තඹක් තදොයක් වදහ න්න ඵළරි නම්,  යක්හක් තවොඹහ 

න්න ඵළරි නම් ඔවුන් භයහතන භළතයන්න තීන්දු ළීමතම් 

ප්ර්තිපරඹක් තර දල තුනක් අතප් යතට් ඉතිවහඹ ලිඹරහ 

තිතඵන්තන් තල්ලින්. නමුත් තම් ප්ර්ලසනඹ තභතර වුතණ් නළවළ 

භවජන චීනඹ , ජඳහනඹ , තොරිඹහ  වහ සිංප්පරු . වළඵළන් 

ඒ ය ල් අඳ  ඩහ ඳවිතන් හිටිතේ. අඳ  නිදව රළතඵන තො  

රු නිතඹෝජත හය බහඳතිතුභනි, ජඳහනතේ ඒ පුේර 

ආදහඹභ අඳ  ඩහ ළදි තඩොරර් තදන්. ඉතහභ දුප්ඳත් ඳළල්ඳත් 

නිහ තිබුණු ප්ර්තේලඹ  තභන් තොරිඹහ කිේතේ. 1965 දී 

තොරිඹහ  නිදව රළතඵන තො  තොරිඹහ කිේහ 1976 න 

තො  ශ්රීත රංහතේ තළන  එන්න ඕනෆඹ කිඹරහ. ලී ක්හන් යූ 

රංහ  ඇවිල්රහ තලින්තෝ ආඹතනතේ තයප්පු තඳශ 

නළඟරහන් කිේතේ, "සිංප්පරු තොතවොභ වරි රංහතේ තළන  

එන්න ඕනෆ" කිඹරහ.  ඇන්  අඳ  ඒ ජඳහනතේ, දකුණු තොරිඹහතේ, 

සිංප්පරුතේ ආදර්ලඹ  න්න ඵළරි වුතණ්? අිළ තම්  අධතහඳනතේ 

අලත ප්ර්තිඳත්තිභඹ තන තම් යතට් අතිභවත් ඵහුතය හභහනත 

ජනතහතේ දරුන් තනුතන්  තශේ නළති නින්. ඒ නිහ 

අතිරු ජනහධිඳති භහින්ද යහජඳක් ජනහධිඳතිතුභහ භහින්ද 

ිකන්තන ඉයුරි දළක්භ ඹ තත් ඳළවළයුලි තම් ප්ර්ලසනඹ වඳුනහ තන 

 ණුතු කිරීභ තුශ, අිළ විදතහ, තහක්ණ, හණිජ ඇතුළු රහ 

අංලර තුලිත තත්ත්ඹක් ඇති න අධතහඳන ප්ර්තිංසයණඹක් 

තඹෝජනහ ශහ.  ඒ අනු භභ ළභළතින් කිඹන්න, එදහ 

සී.ඩේලිේ.ඩේලිේ න්නන්ය භළතිතුභහ  නිභ ශ තනොවළකි ව 

වන්තදස ආදර්ලඹ අද භහින්ද ිකන්තනඹ ඹ තත් ප්ර්හතඹෝගි 

ඹථහර්ථඹක් ඵ  ඳත් ය තිතඵන ඵ.  

අිළ ඉතිවහතේ ප්ර්ථභ තහ  තම් යතට් ඳහල් 250 

තහක්ණතේදඹ විඹ ධහයහ වඳුන්හ දී තිතඵනහ. එහිදී අිළ 

දරුන්  ඳහර ඇතුතශේ ර් තදක් ඉංජිතන්රු තහක්ණඹ 

කිඹන විඹ උන්නහ. එහිදී ඒ ර් තද තුශදී අිළ විඹ 

නිර්තේලඹ  අනු උන්න්තන් සිවිල් ඉංජිතන්රු විඹ.  එනම් 

තොඩනළඟිලි, විවිධ තේ ඉයු කිරීභ ිළිතඵ තහක්ණඹ. ඹහන්ත්රි  

ඉංජිතන්රු; හර්, ඵස, තරොරි, තභෝ ර් යථ වහ තනත් ඹන්්රා ස්රා 

ිළිතඵ තහක්ණඹ.  විදුලි වහ ඉතරක්තෝොනික්  ණුතු ිළිතඵ 

තහක්ණඹත් විඹ නිර්තේලඹ  ඇතුශත් යරහ තිතඵනහ. 

ඊශඟ  වජ ඳේධති තහක්ණඹ - Biosystem Technology. 

ිෂිර්භඹ, ඳසු අසනු තහක්ණඹ, ආවහය තහක්ණඹ, 

ආවහයර අඹ එතු කිරීතම් තහක්ණඹ ව තොවිතඳොශ 

ශභනහයණඹ ළනි තේ ඇතුශත් වජ ඳේධති තහක්ණඹ 

වඳුන්හ තදනහ. ඊශඟ , තහක්ණඹ වහ විදතහ - Science for 

Technology - ඇතුශත් ය තිතඵනහ.  තම් විඹන් තුනක් 

හිත තහක්ණඹ වහ ප්ර්හතඹෝගි පුහුණුක් ඳහර තුශ රඵහ 

දීභ වහ විතලේ ඹන්්රාස්රා වහ උඳයණ තම් ඳහල්ර  රඵහ 

තදන්න  ඕනෆ. අිළ ඒ වහ ෆභ ඳහර භ අදි 30 x 90  

තතභවල් තොඩනළඟිල්රක් තුශ engines,  gearboxes, ලිඹන 

ඳට් ල්, welding plants ව තනත් උඳයණ ඹනහදී සිඹල්ර 

1013 1014 



ඳහර්ලිතම්න්තු 

ඉයුරි ර්ඹ තුශදී රඵහ තදන්න  ඕනෆ. ඒ රඵහ දීභ තුිතන් ඳහර 

තුශදී ඳළරුම් වහ රකුණු 25ක් රළතඵනහ. රකුණු 75ක් තභන් 

විබහ තදඳහර්තතම්න්තු විසින් Z-score ණනඹ යන වි දී රඵහ 

තදන්තන්. තම් ඹ තත් උස තඳශ වදහයන දරුතෝ 2016 දී 

විලසවිදතහරඹ  ඇතුශත් න වි  රංහතේ විලසවිදතහර ඳේධතිඹ 

තුශ තභතතක් ල් ඳළති විදතහ පීඨඹ -Science Faculty එ - 

Science and Technology Faculty එ ඵ  ඳරිර්තනඹ 

තනහ.  

රු එස.බී. යුහනහඹ ඇභතිතුභහ විලසවිදතහර ප්ර්තිඳහදන 

තොමින් බහ තුිතන් අලුත් උඳහධිඹක් වඳුන්රහ තදනහ BSc 

in Information Technology කිඹරහ. ඒ විදතහතේදී තහක්ණ 

උඳහධිඹ වහ 2016 දී ඳභණක් දරුන් 1,500  ළදි 

ප්ර්භහණඹක් ඵහ න්නහ. තම් ිළඹතර් ප්ර්තිපරඹ රළතඵන්තන්, -

2016 දී විලසවිදතහරඹ  ඇතුශත් ය න්නහ දරුහ 

විලසවිදතහරතඹන් එිතඹ  එන වි  2020 තනහ- අද ඇති යන 

අධතහඳන තනතේ ප්ර්තිපරඹ, ගුණහත්භ තනතේ ප්ර්තිපරඹ අඳ  

දකින්න  තන්තන් 2020 දී. තභඹ මී  අවුරුදු 20  තඳය ඳ න් 

තන තිබුණහ නම්, තහක්ණ වහ විදතහ අංලතඹන් අතප් ය ත් 

ඉන්යුඹහ, තොරිඹහ, චීනඹ, ජඳහනඹ ළනි ය ල් භඟ භ 

භට් තම් තේත් භසත ර්ධනඹ  භන් යන්න  ඉඩ 

තිබුණහ. තම් තහක්ණතේදී ඳහඨභහරහ ඳ න් න්න  තිබුතණ් මී  

අවුරුදු 20  ඉසතල්රහ. මී  අවුරුදු 20  ඉසතල්රහ එඹ 

ඳ න් ත්තහ නම් ආසිඹහනු ංර්ධන ඵළංකු  - Asian 

Development Bank එ - පුළුන්භ තිබුණහ අඳ  loan එක් 

තනොතන් ආධහයඹක් තදන්න. තභොද, ඒ න වි  රංහ දුප්ඳත් 

ය ක්. අද එතවභ යන්න  ඵළවළ. භධතභ ආදහඹම් රඵන ය ක් 

නිහ ඇතභරිහනු තඩොරර් මිලිඹන 200ක්, තෝටි 2,500ක් ආංශි 

ංර්ධන ළරළසභ - Sector Development Programme - ඹ තත් 

අධතහඳන අභහතතහංලඹ  රඵහ දීරහ තිතඵනහ, උතුරු නළ තඟනහිය 

ඳශහතත් හිත තදභශ වහ සිංවර භහධත තදතන්භ තම් තහක්ණ 

විඹ ධහයහ ආයම්බ යන්න . ඒ අනු තහක්ණ විඹ ධහයහ 

ඉළන්වීතම් ක්රි(ඹහලිඹ 2013 ජුනි භහතේ 15 තනි දහ අිළ  ආයම්බ 

ශහඹ කිඹන හයණඹ භභ තම් අසථහතේදී තම් රු බහ  

දළනුම් තදන්න  ළභළති තනහ. එඹ රංහතේ අධතහඳනතේ 

දළළන්තභ වළයවුම් රක්ඹ තර ඉතිවහතේ  වන් තනහ.  

භහින්තදෝදඹ ඳහල් 1,000 තුශ තභතතක් ල් කිසිභ ද 

විදතහ ඉතන න්න  ඵළරි වුණු ඳහල් 150 අලුතතන් විදතහ 

අංලතඹන් උස තඳශ ආයම්බ යන්න  අඳ  ඳසු ගිඹ ර්තේදී 

පුළුන්භ රළබිරහ තිතඵනහ. එඹ තභොන මිම්භකින් ඵළලුත් 

විශිස  ජඹග්රාවණඹක්. ම්ඵද දරුන්  විදතහහය තිබුතණ් නළවළ; 

විදතහ ගුරුරු හිටිතේ නළවළ; විදතහ අංලඹ වහ උඳයණ ව 

ඳවසුම් තිබුතණ් නළවළ. අඳ  පුළුන්භ රළබුණහ, භහින්තදෝදඹ 

තහක්ණි විදතහහය හිත ඳහල් 1,000 තුිතන් අලුතින්භ ඳහල් 

150 උස තඳශ විදතහ අංලඹ ආයම්බ යන්න ; අලුතතන්භ 

ඳහල් 250 තහක්ණි අංලඹ ආයම්බ යන්න ; ඳහල් 350 

ගුණහත්භ, තවහත්භ, ප්ර්භහණහත්භ තනක් යන්න . ඉයුරි 

හර ඳරිච්තේදඹ තුශදී -2016 න වි - තොශම නයතේ තවෝ 

භවනුය තවෝ කුරුණෆර තවෝ ඕනෆභ ප්ර්ධහන නයඹ ඹම් කිසි 

ඳහර කුභක් තවෝ ඳවසුභක් තිතඵනහ නම්, ඒ සිඹලු 

ඳවසුම් හිත ෆභ ප්ර්හතේශීඹ තල්ම් තොට්ඨහඹභ ඳහල් 3 

ඵළඟින් භහින්තදෝදඹ ඳහල් 1,000ක් ඉයු තනහ.   

ඒ හ ත් නතය යන්න ඵළවළ. තභොද, ඒ තහඳිතිඹ තම් 

න වි  ප්ර්හතඹෝගි ඹථහර්ථඹක් ඵ  ඳත් තරහ. ඉසතල්රහ 

තඵොතවෝ තදතනක් කිේහ, තම්හ සිහින, තම්හ දහත් තන්තන් 

නළවළ කිඹරහ. අජිත් තඳතර්යහ භන්ත්රීතුභහ  භභ රු යනහ. 

එතුභහ එක්ත් ජහති ඳක් ඹ නිතඹෝජනඹ ශත්, තහක්ණ විඹ 

වඳුන්හ දීතභන් රංහතේ අධතහඳනතේ ගුණහත්භ තනක් ඇති 

යන්න ත් ිළඹය අඹ ශහ. එතුභහ කිේහ, ගුරුරු නළවළ 

කිඹරහ. ඒ ඇත්ත. ඇන් ඒ? තභඳභණ ල් තහක්ණඹ ිළිතඵ 

ඳහඨභහරහ තිබුතණ් නළති නිහ අතප් යතට් කිසිභ තහක්ණ 

උඳහධිඹක් තිබුතණ් නළවළ. දළන් තභන් අලුතතන් තහක්ණතේදී 

උඳහධිඹ ඇති න්තන්. එතතක් තම් යතට් තිබුණු හර්මි 

විදතහරලින්, විලසවිදතහරර  ම්ඵන්ධ විවිධ ආඹතනලින් 

තහක්ණඹ ිළිතඵ උස දිප්තරෝභහධහරින් අිළ බිහි යරහ 

තිතඵනහ. 

 
නිතඹෝජත හය බහඳතිතුභහ 
(குழுக்கபறன் தறறத் றெரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

Your time is over. Please wind up now. 
 
රු ඵන්දුර ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்புறகு தந்துன குர்ண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

විනහදි තදතන් අන් යනහ.  

රු නිතඹෝජත හය බහඳතිතුභනි, ඒ හතේභ ිත්තීඹ 

පුහුණු අභහතතහංලඹ බහය රු ඩරස අරවප්තඳරුභ ඇභතිතුභහ ව 

එහි අධීක්ණ භන්ත්රී රු තභොවහන් රහල් තග්රාේරු භළතිතුභහ භළයුවත් 

තරහ ිත්තීඹ පුහුණු අභහතතහංලතේ පුහුණු රළබ සුදුසුම් ඇති 

තහක්ණි නිරධහරින් භහඹ  දස වතයක්, ඳවක් ඳහර  

ඹරහ දීභනහක් ඹ තත් තම් විඹ ඉළන්වීතම්  ණුත්ත 

යනහ. ඒ හතේභ ඉන්ජිතන්රු තහක්ණඹ ඉළන්වීභ වහ 

ගුරුරු 250ක් අලුතතන් ඵහ ළීමභ  ළබිනට් භණ්ඩරතේ 

අනුභළතිඹ රඵහ දීරහ තිතඵනහ. අිළ ගිඹ තිතේ ඒ වහ සිඹලුභ 

පුත් ඳත්ර ප්ර්සිේධ දළන්වීභක් ඳශ යරහ තිතඵනහ. අභහරු 

ආයම්බඹක් අිළ යරහ තිතඵනහ. එහි අක් ඳහක් විලහර ප්ර්භහණඹක් 

තිතඵන්න පුළුන්. තභතතක් ල් තනොතිබුණු තදඹක් අලුතතන් 

ආයම්බ කිරීතම්දී ඒ ආයම්බඹ භඟ ප්ර්හතිවහර්ඹඹක් යන්න ඵළවළ. 

එහි අක් ඳහක් තිතඵන්න පුළුන්. ඉයුරි හරඹ තුශදී ඒ අක් ඳහක් 

සිඹල්ර අිළ ම්පර්ණ යනහ. තහක්ණතේදී විඹ ධහයහ ිළිතඵ 

ිළඳහතඹන් සිටි සිසුන් දළන් එභ විඹ ධහයහ ළශ තන 

තිතඵනහ. ඔවුන්  ඳළවළයුලි තව ක් ඇති කිරීභ වහ තහක්ණ 

වහ විදතහ අංලඹ යුණුණු කිරීභ  ඳහල් අධතහඳන අංලතඹන් අිළ 

භළයුවත් න අතය, ත අලුත් තහක්ණ ක්රධභ ිළිතඵ, ඒ හතේභ 

නළතනෝ තහක්ණඹ ිළිතඵ තහක්ණි උදතහනඹ වහ 

විලසවිදතහරඹ ඇති යනහ. භහ නිතඹෝජනඹ යන භළතියණ 

තොට්ඨහඹ න තවෝභහභ ිළහිටි අක්ය 53 භූමි ප්ර්භහණඹ 

තභන් එඹ ඉයු න්තන්. අතප් තිස විතහයණ භවහචහර්ඹතුභහ තභන් 

එඹ ආයම්බ තශේ. එහි ඳශමුළනි අයුඹය තම් තර් තනොළම්ඵර් 

භහතේදී අතිරු ජනහධිඳතිතුභහ විසින් විිත කිරීභත් රංහතේ 

තහක්ණ වහ විදතහ අංලඹ රඵපු ජඹග්රාවණඹක්ඹ කිඹන ටි 

ඳමින් භතේ චන කීඳඹ තභන්න් භහප්ත යනහ. 

 
[අ.බහ. 3.32] 

       
රු නලින් ඵණ්ඩහය ජඹභව භවතහ 
(ரண்புறகு லின் தண்டர ஜய)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

රු නිතඹෝජත හය බහඳතිතුභනි, තහක්ණඹ ම්ඵන්ධ 

ථහ යේදී අතප් යතට්  මී  ය 5,000 ඳභණ ඈත ඉතිවහඹ  

එඹ විහිතදනහ. තභොද, යහණහ යජතුභහතේ හරතේ අතප් යතට් 

ගුන් ඹහනහ තහක්ණඹ තිබුණු ඵ අභත යන්න ඵළවළ. එහිදී 

අඳ  දඬු තභොනය ඹන්්රාඹ භතක් නහ. යයුඹ තඹොදහ තන 

ගුන් ඹහනහක් බහවිත යපු යජතුතභකු ලතඹන් යහණහ 

යජතුභහ වඳුන්න්න පුළුන්. ඒ හතේභ ඒ අධිතේදී අඳ  ඉතහ 

යුණුණු ණුද ශිල්ඳඹක් තිබුණහ. ඒ හතේභ තහක්ණතේ අතනකුත් 

ඳළතිලින් ඵළලුත් තඵොතවොභ යුණුණු තහක්ණ ක්රධභ බහවිත යපු 

තරෝඹභ තවොල්රහ තන සිටි යජරු සිටි භඹක් අඳ  තිබුණු 
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[රු ඵන්දුර ගුණර්ධන භවතහ] 
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ඵ අභත යන්න ඵළවළ. ඊ  ඳසතේ තඹෝධ ඇශ හතේ හරි 

ර්භහන්ත රංහතේ බිහි වුණහ. ඒ හතේභ අවුන බුදු ිළිතභඹ 

ත්ර ේසඨ නිර්භහණඹක්. තභොද, ඒ බුදු ිළිතභතේ නහතඹන් තේතයන 

යුඹ බික් ඳහද තද අතය   ළත න විධිඹ  භමිතිබහඹක් 

තිතඵනහ. අතප් ඉතිවහතේ ඒ හතේ ත්ර ේසඨ නිර්භහණ තිබුණහ. 

සීගිරිතේ ජර ර්භහන්තඹත් එළන්නක්. තභොද, සීගිරිතේ තිතඵන 

හරි ඳේධතිඹ නළත්නම් ජර ප්ර්හවන ඳේධතිඹ තරෝඹභ විසභඹ  

ඳත් ශ ජර ප්ර්හවන ඳේධතිඹක්. ඒ හතේභ භහදුරු ඔඹ ජරහලඹ 

ඉයු යේයු අතප් ඉඳළයණි හරි ශිස හචහය භතු වුණහ. තහක්ණඹ 

ම්ඵන්ධ තම් හතේ සුවිතලේ න්ධිසථහන අතප් යතට් තිබුණහ. 

තම්හ අභත යරහ අඳ  ථහ යන්න  ඵළවළ.  

අද අඳ  තහක්ණඹ ආනඹනඹ යන්න සිදු තරහ තිතඵනහ. 

අද අඳ  අතප් යතට් තහක්ණඹක් තනොතන් තිතඵන්තන්. ඒ  

තවො උදහවයණ අද අතප් යතට් තිතඵනහ. තනොතයොච්තචෝතල් විදුලි 

ඵරහහයඹ ත්තතොත් චීන තහක්ණඹ නිහ අද අිළ අතයභං තරහ. 

අද න තො  ඒ ඵරහහයඹ භහ ණනක් නඩත්තු  ණුතුර  

වරහ. ඉයු කිරීම් ශහ  ඳසතේ 24 තහක් ඒ ඵරහහයඹ 

ළක්ණහ. තභොද, ඒ  ජහතතන්තය ප්ර්මිතීන්ර  අතප් යතට් 

තහක්ණඹ උඳතඹෝගී ය න්තන් නළතු විතේල ය ර, එතවභ 

නළත්නම් තේලඳහරන ඵරඳෆම් භත අඳ  එ එ අඹතේ 

අතතොළු ඵ  ඳත් තන්න සිේධ තරහ තිතඵනහ. එතවභ 

නළත්නම් චීන තහක්ණඹ ඵතරන් අතප් ඇ  තේ වන්න සිේධ 

තරහ තිතඵනහ. ඒතක් ප්ර්තිවිඳහ අද අිළ විඳිනහ. 

රු තහක්ණ, ඳර්තේණ වහ ඳයභහණු ඵරලක්ති 

අභහතතතුභහ දළන් තභතළන නළවළ. එතුභහ විදුලිඵර ඇභතියඹහ 

ලතඹන් හි පු හ රතේ යපු අතප් ඳශමු විදුලිඹ තහඳිතිඹ 

අහර්ථත්ඹ  ඳත් වීභ නිහ අද විලහර අර්බුදඹ  මුහුණ ඳහරහ 

තිතඵනහ. එළනි තත්ත්ඹක් තිබිඹදී හම්පර් විදුලි ඵරහහයඹ 

වයවහ අිළ නළත තහක් අභහරුතේ ළත න්නන් ඹන්තන්. අිළ 

දන්නහ ඊතේ විදුලිඵර වහ ඵරලක්ති ඇභතිතුමිඹ ඒ ගිවිසුභ 

අත්න් ශහ. ඒතක් ඵයඳතශ ළ ලු තිතඵනහ. හම්පර් විදුලි 

ඵරහහයඹ ම්ඵන්ධ ඵයඳතශ ළ ලු තිතඵනහ. ඒතක් අන්තිඹ 

ඉන්යුඹහ ත් ශ්රීත රංහ ත් තභන් තිතඵන්තන්. අිළ දන්තන් නළවළ, 

භ අන්තිඹක් තිතඵන විධිඹ  තභන් වන් තන්තන්. තම් හම්පර් 

විදුලි ඵරහහයඹ අඳ  තහක්ණඹ රඵහ න්න යන එක්ද, 

එතවභ නළත්නම් තේලඳහරන අලතතහක් ඉස  යන්න; 

තේලඳහරන තඳොතයොන්දුක් ඉස  යන්න රඵහ තදන තතහඹක්ද 

කිඹරහ අඳ  ප්ර්ලසන යන්න තරහ තිතඵනහ. තම් විදුලි 

ඵරහහයතේ ලතතහ අධතඹනඹ අද න වි  ඉන්යුඹහ  හසි 

වත තත්ත්ඹක් උදහ න විධිඹ  තනස තරහ තිතඵනහ. 

ඒ  තවොභ උදහවයණඹ තභඹන්. ඵරහහයතේ හර්ඹක්භතහ 

සිඹඹ  40ක් විධිඹ  තභන් ලතතහ අධතඹන හර්තහතේ - 

Feasibility Report එතක්- තිබුතණ්. අද ඒ සිඹඹ  33 දක්හ අක් 

යරහ තිතඵනහ. තම්  තවේතු තභොනහද කිඹන එ අඳ  

තරොකු ප්ර්ලසනඹක්; තරොකු ළ ලුක්. ඒ අක් කිරීභ වයවහ හර්ෂි 

අතප් ය   සිදු න අරහබඹ රුිළඹල් බිලිඹන 2.6ත් 4.9ත් අතය 

ප්ර්භහණඹක් තනහ. ඒ තරොකු ප්ර්ලසනඹක්. එහි විඳහ විඳින්න 

තන්තන් ජනතහ න්.  

ඒ හතේභ නඩත්තු විඹදම් විධිඹ  මලි ලතතහ අධතඹන 

හර්තහතේ තිබුතණ් ඇතභරිහනු තඩොරර් මිලිඹන 20.5න්. අද ඒ 

නඩත්තු විඹදභ ඇතභරිහනු තඩොරර් මිලිඹන 32.5 දක්හ ළදි 

තරහ තිතඵනහ. එතතො  ඒතක් අරහබඹත් විඳින්න තන්තන් 

අඳ ;  අතප් ය  . ඒ හතේභ හිමිභ භත රළබීම්, ඒ කිඹන්තන් 

Return on Investment - RoI - හභහනත තරෝ ම්භතඹ අනු 

නම් සිඹඹ  12න්. වළඵළන් තම් ගිවිසුතම් සිඹඹ  18ක් තේ ළදි 

ප්ර්භහණඹක් තභන්  වන් තන්තන්. තම්තක් හසිඹ තිතඵන්තන් 

ඉන්යුඹහනු භහභ . තභොද, එහි සිඹඹ  50 අන්තිඹ 

තිතඵන්තන් NTPC, එතවභ නළත්නම් National Thermal Power 

Corporation කිඹන ඉන්යුඹහනු භහභ න්. ඉතින් තම්තක් 

රහබඹත් ළදිපුය ඉන්යුඹහ  ඹන ආහයතඹන් තභන් තම් හිමිම් 

භත රළබීභ සිඹඹ  18 දක්හ ළදි යරහ තිතඵන්තන්. තම් නිහ 

අතප් ය   න අරහබඹ රුිළඹල් බිලිඹන 1.2ක් තනහ. 

එතතො  හර්ෂි න මුළු ඳහක් රුිළඹල් බිලිඹන 7.3ක් 

තනහ. තභන්න තම් අහසිඹ -අරහබඹ- භඟ වයහ න්න නම්, 

එතවභ නළත්නම් තම් න ඳහක් විදුලිඵර භණ්ඩරඹ  ඳහක්ක් 

තනොවී ඳත්හ තන ඹන්න නම්  ශ්රීත රංහතේ ෆභ විදුලි 

ඳහරිතබෝගිතඹක් හර්ෂි දයන මුදර  අභතය ළදිපුය මුදරක් 

විධිඹ  රුිළඹල් 1,525ක් තඹොදන්න  තනහ. තභන්න තම්න් 

අඳ  අද තිතඵන ඵයඳතශ ප්ර්ලසනඹ. තභන්න, තහක්ණඹ නිහ අද 

අඳ  සිේධ තරහ තිතඵන තේ. අිළ තහක්ණඹ තේලඳහරන තීන්දු 

තීයණර  ඵේධ ය ළීමභ නිහ අතප් ය   සිේධ තරහ තිතඵන 

වහනිඹ අඳ  තම් විධිඹ  දක්න්න පුළුන්. 

ඒ විතයක් තනොතන්, තම් ගිවිසුතම් ඵයඳතශ ළ ලු තිතඵනහ. 

අිළ දන්තන් නළවළ තම් ගිවිසුභ  අනු ඵරහහයඹ  අලත ල් 

අඟුරු තොතවන්ද තතනන්තන් කිඹරහ. ඒහ ජහතතන්තය 

තතශ තඳොතශන්ද න්තන්, එතවභ නළත්නම් ඉන්යුඹහතන් ද 

තන්න්තන් කිඹන එ ිළිතඵ ඵයඳතශ ප්ර්ලසනඹක් තිතඵනහ. 

තභොද, ඉන්යුඹහතේ තිතඵන ල් අඟුරුර විලහර ළ ලු 

තිතඵනහ. ප්ර්ධහනභ ළ ලු තභන් ඉන්යුඹහනු ල් අඟුරුලින් 

නිකුත් න අළු ප්ර්භහණඹ ඉතහභ අධි වීභ. ඒ හතේභ ඉන්යුඹහනු 

ල් අඟුරුලින් ිළ  න දුභ ඉතහ අධින්. ඒ  තවොභ 

උදහවයණඹ තභන් ඉන්යුඹහනු ඵරහහය ආශ්රිරත තතන ජනතහ 

ය  එක්රක් විසිදව  ආන්න ප්ර්භහණඹක් මිඹ ඹෆභ.  

තම් ගිවිසුභ තභොක්ද කිඹන එ; තම් ගිවිසුතම් තොන්තේසි 

තභොනහද   කිඹන එ අඳ  තවිත ය න්න ඕනෆ. 

රු නිතඹෝජත හය බහඳතිතුභනි, ඒ හතේභ අිළ 

තනොතයොච්තචෝතල් විදුලි ඵරහහයතඹන් ඳහඩභක් ඉතන තනන් 

ඉන්තන්. අිළ දන්තන්  නළවළ තම් ඉයු න විදුලි ඵරහහයඹ 

තහක්ණඹ අතින් තොන් තයම් ප්ර්භහණඹකින් ඉයුරිතඹන් තිතඵන 

ඵරහහය ඹක්ද කිඹරහ. අිළ තනොතයොච්තචෝතරන් තවො  ඵළ  

හරහ ඉේදී තම් හම්පර් ඵරහහයඹ තහක්ණතඹන් ඉවශ භට් භ 

තිතඵන තරෝ ම්භතඹන්  අනුකර ිළිතත වළකි උස 

තහක්ණතඹන් ණුත් ඵරහහයඹක් විධිඹ  අතප් යතට් ිළහිටුන්න 

අඳ  සිේධ තනහ. තභොද, විදුලි අර්බුදඹ වමුතේ අිළ  ත 

තහක් අභහරුතේ ළත න්න ඵළවළ. තනොතයොච්තචෝතල් ඵරහහයඹ 

නිහ අභහරුතේ ළටිරහ අද අතප් ය  වහන්සි තරහ ඉන්තන්. 

තනොතයොච්තචෝතල් විදුලි ඵරහහයතේ  ණුතු ඉය තේයු විදුලි 

ඒඹක් රුිළඹල් 3  තදනහඹ කිේහ. අද ඒ තත්ත්ඹ 

ම්පර්ණතඹන්භ තනස තරහ තිතඵනහ. හම්පර් විදුලි 

ඵරහහයඹ නිහ නළත ඒ තත්ත්ඹ  ඳත්  තන්න ඵළවළ. හම්පර් 

විදුලි ඵරහහයඹ ඉයු න්තන් තභොන තහක්ණඹක් ඹ තත්ද, තභොන 

ක්රධභතේදඹක් ඹ තත්ද, තභොන ය කින් එන ඵරහහයඹක්ද කිඹන 

එ දළන න්න ය ක් විධිඹ  අිළ  කීභක් තිතඵනහ. 

තනොතයොච්තචෝතල් විදුලි ඵරහහයතඹන් ඵළ  හරහ ඉන්න අතප් 

යතට් ජනතහ  හම්පර් විදුලි ඵහරහහයතඹනුත් ඵළ  න්න ඵළවළ. 

ඒ නිහ ඒ ළනත් අිළ භතක් යන්න ඕනෆ.  

රු නිතඹෝජත හය බහඳතිතුභනි, ඒ හතේභ අතප් යතට් 

න නිඳළණුම්රුන් ඕනෆ තයම් සිටින ඵ අඳ දන්නහ. වළඵළන්, 

අතප් තහක්ණ ඳර්තේණ ආඹතනලින් තම් අඹ  නිසි ඇයීභක් 

තරහ තිතඵනහද? ඊතේ තඳතර්දහ ඵයඳතශ ප්ර්ලසනඹක් ඇති වුණහ. 

අතප් දුම්රිඹ වයස භහර්ර තර්ල් තේට්ටු වි ශ ණුතු 

අනහයක්ෂිත සථහන තිතඵනහ. තම්  ිළිතඹභක් වළටිඹ  අතප් 

තේශීඹ විේතතක් තර්ල් තේට්ටුක් නිර්භහණඹ ශහ. වළඵළන්, 

තම්හ  ඇළයීභක් ය තිතඵනහද, තම්හ යුණුණු යන්න අලත 

තහක්ණඹ දීරහ තිතඵනහද, අලත ලක්තිඹ දීරහ තිතඵනහද කිඹහ 

අිළ  ප්ර්ලසනඹක් තිතඵනහ.  
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ඳහර්ලිතම්න්තු 

රු නිතඹෝජත හය බහඳතිතුභනි, ඒ හතේභ අද අතප් 
විදතහඥතඹෝ ඉන්නහ. දළන උත් අඹ සිටිනහ. නමුත් තම් 
අඹතන් ඵහුතයඹක් විතේලත තරහ ඉන්තන්. තභොද, ඒ අඹ  තේ 

රැකිඹහ   නිසි ළටුඳක් නළවළ; නිසි ආයක්හක් නළවළ. ඒ නිහ 
අතප් විේතුන්තන් ඵහුතයඹක් අද විතේලත තරහ ඉන්තන්.  

රු නිතඹෝජත හය බහඳතිතුභනි, ඒ හතේභ ජහන 

තහක්ණඹ ළන කිඹනහ නම් අතප් තිතඵන්තන් ජහන 

තොල්රඹක්. අතප් ය  තඵොතවොභ තවො ඳහරිරි ඳේධතිඹක්, 

තවො ජහන ඳේධතිඹක්,  තවො ලහ ඳේධතිඹක් තිතඵන ය ක්. 

වළඵළන්, අද අතප්  ජහන ඳේධතිඹ තොල්රරුන්තේ ග්රාවණඹ  

වසු තරහ. අතප් ඳළශෆටිලින් ඵහුතයඹ අන්තිඹ තිතඵන්තන් 

අතප් ය   තනොතන්. ඒ තප් න්ට් අන්තිඹ තනත් ය ල් 

උදුයහතන තිතඵනහ. තම්හ ම්ඵන්ධ යජඹ තන තිතඵන ක්රි(ඹහ 

භහර් තභොනහද කිඹහ අිළ  ප්ර්ලසන යන්න සිදු තරහ තිතඵනහ.  

රු නිතඹෝජත හය බහඳතිතුභනි, ඒ හතේභ අතප් 

ඳහල්ර තිතඵන ඳහල් තහක්ණ විඹ නිමු. අතප් 

ඇභතිතුභහත් ඒ ළන කිේහ. භධත භවහ විදතහරර තඵොතවොභ 

තවො තහක්ණ ළඩ ිළිතතශක් තිබුණහ. තහක්ණ විඹන් 

ක්රි(ඹහත්භ වුණහ. අද ඒ තත්ත්ඹන් නළවළ. එභ තත්ත්ඹන් ළදි 

යුණුණු යන්න අධතහඳන ඇභතිතුභහ න්නහ ක්රි(ඹහ භහර් 

ම්ඵන්ධ අිළ එතුභහ  සතුතින්ත නහ. අද විදතහරලින් බිහි 

න ශිතඹන් , එතවභ නළත්නම් විලසවිදතහරලින් බිහි න  

උඳහධිධහරින්   රැකිඹහ අසථහ තතො ලතඹන් ඳඹහ  

තිතඵනහඹ කිඹහ අතප් අධතහඳන ඇභතිතුභහ කිේහ. වළඵළන්, ඳඹහ 

තිතඵන රැකිඹහ ළන අිළ  ඵයඳතශ ප්ර්ලසන තිතඵනහ. රුිළඹල් 

10,000  උඳහධිධහරින්තේ ළටුඳ සීභහ ය තිතඵනහ. 

උඳහධිධහරිතඹකුතේ දළනුභ, ය ණනහක් රඵහ ත්  අධතහඳනඹ 

රුිළඹල් 10,000  සීභහ ය තිතඵනහ. අිළ දන්නහ, තොඩක් 

සථහනර උඳහධිධහරින්  රැකිඹහ යන්න පුටුක් ඵංකුක් 

තම්ඹක්ත් නළවළ. තභන්න තම්න් තත්ත්ඹ. 

රු නිතඹෝජත හය බහඳතිතුභනි, ඒ හතේභ විතේල 

්ර මිඹන් ම්ඵන්ධතඹන් ථහ ශතවොත් විතේල ්ර මිඹන්තන් 

සිඹඹ  70ක්භ  විතේලත න්තන් ම්රුන් විධිඹ න්. තම් 

අහනහන්ත තත්ත්ඹක් කිඹහ භහ හිතනහ. තභොද, 

ම්රුන් විතේලත නහ  ඩහ තහක්ණතඹන් දළනුත්  

ශිල්පීන් ිළරික්, තහක්ණඹ හිත ිළරික් විතේලත යන්න 

පුළුන් නම් ළදි රහබඹක් ළදි ආදහඹභක් ළදි ළටුඳක් රඵහ 

න්න පුළුන් තත්ත්ඹක් අිළ   උදහ ය තදන්න පුළුන්.  

රු නිතඹෝජත හය බහඳතිතුභනි, ඒ හතේභ හරි 

ර්භහන්තඹ ත්තතොත් හරි තහක්ණතඹන් තඵොතවොභ යුණුණු 

ය ක් තරහ තිබුණු අතප් ය  අද තහක්ණඹ උඳතඹෝගී ය තන 

අතප් හරි ඳේධතිඹ යුණුණු යන්න අයතන තිතඵන ක්රි(ඹහ භහර් 

ළන අඳ  ෆහීභ  ඳත් තන්න ඵළවළ. භහ ඔඹ හතේ අවුරුේතේ 

භහ කිහිඳඹක් විලහර ජර ක් මුහුද  රහ තන ඹන ංහ 

තිතඵනහ. තම්හ තේ ජර              ඹ නිසි තර ශභනහයණඹ කිරීභ  

අලත ළඩ ිළිතතශක්, තහක්ණඹක් තඹොදරහ නළවළ. අිළ  භහ 

තුනක් තවො  හිනහ. තවො  තුය රහතන ඹනහ. ඉතුරු 

භහ නඹ භහ ඔඹ තදඳ ජරඹ ඳරිතබෝජනඹ යන අඹ  

ඳහවිච්ිකඹ  අලත ජර ප්ර්භහණඹ නළවළ. තම්හ හරි තහක්ණඹ 

උඳතඹෝගී ය තන  යුණුණු යන්න වළකිඹහක් තිතඹේයු තම් 

යජඹ ඒ ම්ඵන්ධ ක්රි(ඹහත්භ තරහ නළවළ.   

භවළලි තහඳිතිඹ  ම්ඵන්ධ  අද විදුලි ඵරහහය ඉයු තරහ 

තිතඵන ඵ අිළ දන්නහ. වළඵළන් තම් විදුලි ඵරහහය තතත් 

ජරතඹන් තඳෝණඹ යන්න පුළුන් විධිතේ ළඩ ිළිතතශක් 

ස යන්න ඵළරි නළවළ; පුළුන්. තභොද, අතප් යතට් තවො ජර 

ම්ඳතක් තිතඵනහ. ඒ ජර ම්ඳත නිසි ඳරියු ශභනහයණඹ 

යනහ නම් අඳ  පුළුන් තම් විදුලිඵර ඳේධතිඹ තදුය ත් 

තඳෝණඹ යන්න, ඒ හතේභ ිෂිර්භඹ  ජරඹ රඵහ ළීමභ 

ංර්ධනඹ යන්න. ිෂිර්භ ඳේධතිඹ තදුය ත් යුණුණු 

යන්න  තඹෝජනහ ඉයුරිඳත් යන්න, ඒ ක්රධභතේදඹන් ස 

යන්න අඳ  පුළුන්.  

රු නිතඹෝජත හය බහඳතිතුභනි, ඳහල් අධතහඳන 

ක්තේ්රාඹ ළන නළත ථහ යන්න භහ ළභළතින්. විතලේතඹන් 

හභහනත තඳශ අභත් තරහ විලහර ිළරික් ඳහතරන් ඉත් 

තනහ. ඒ ිළරි  ඹම් කිසි තහක්ණි දළනුභක් රඵහ දීරහ එිතඹ  

දභන්න පුළුන් නම්, ඳහතරන් එිතඹ  එන තො භ ඒ අඹ  ඹම් 

කිසි රැකිඹහ  ආයම්බඹක් රඵහ තදන්න පුළුන්. භහ හිතන්තන් 

අිළ ඒත් අධහනඹ  රක් යන්න ඕනෆ කිඹරහන්. තම් යජඹ 

ඉයුරිතේදී විතලේතඹන් තහක්ණ ඳර්තේණ ආඹතනඹ  තන් 

යන මුදල් ම්ඵන්ධ ඵයඳතශ ළ ලු තිතඵනහ. තභොද, අඹ 

ළතඹන් තන් ය තිතඵන මුදල් ප්ර්භහණඹ තහක්ණ වහ 

ඳර්තේණ  ණුතුර  කිසිතේත් ප්ර්භහණත් නළවළ. ඒ නිහ ඉයුරි 

අඹ ළඹරදී තහක්ණ වහ ඳර්තේණ විඹඹ තදුය ත් 

ළදියුණුණු කිරීභ , ඒ විඹඹ ලක්තිභත් කිරීභ , ඒ අභහතතහංලඹ 

ලක්තිභත් කිරීභ  ළදි මුදරක් තන් යනහ නම් තවොන්. භහ 

හිතන විධිඹ  ඒ තභන් තම් තහක්ණඹ තදුය ත් යතට් 

ජනතහ  ප්ර්තඹෝජනත් විධිඹ  බහවිත කිරීභ ,  එතවභ නළත්නම් 

ජනතහතේ -විතලේතඹන් තරුණ තරුණිඹන්තේ- දළනුභ ර්ධනඹ 

කිරීභ , තහක්ණඹ තඹොදහන්නහ ආඹතන ලක්තිභත් කිරීභ  

තිතඵන ක්රධභතේදඹ. ඒ නිහ ඒ ම්ඵන්ධත් බහ දළනුත් 

යමින් භභ නතිනහ. තඵොතවොභ සතුතින්.   

 
[අ.බහ. 3.47] 

 
රු (භවහචහර්ඹ) තිස විතහයණ භවතහ (විදතහත්භ 
 ණුතු අභහතතතුභහ) 
(ரண்புறகு (ரதரெறரறர்)  றஸ்ம றர - றஞ்ஞரண 

அலுல்கள் அமச்ெர்) 

(The Hon. (Prof.) Tissa Vitarana - Minister of Scientific 

Affairs) 

රු නිතඹෝජත හය බහඳතිතුභනි, අද තහක්ණතේ 

ළදත්භ ළන තම් රු බහතේ හච්ඡහ කිරීභ ඉතහභ 

තඹෝතන් කිඹරහන් භහ හිතන්තන්. තඳොතවොත් ය ල් ව දුප්ඳත් 

ය ල් අතතර් තිතඵන ඳයතයඹ යුවහ ඵළලුහභ ඒ තහක්ණ 

ඳයතයඹක් වළටිඹ න් අඳ  වඳුනහන්න පුළුන් න්තන්. යුණුණු 

ංර්ධිත ය ර  ඉයුරිඹ  භන් යන්න පුළුන් න්තන් උස 
තහක්ණඹ යුණුණු ය තිතඵන නිහන්. 1970 දලතේ අඳ  ඩහ 

ඳසු ඳසින් සිටි, අඳ  ඩහ වතය ගුණඹකින් දුප්ඳත් සිටි 

තොරිඹහ දළන් අඳ  ඩහ ද ගුණඹක් තඳොතවොත් තරහ 

තිතඵනහ. ඒ හතේභ තභන්, සිංප්පරු, භළතල්සිඹහ හතේ 

ය ලුත්. ඉතින්, රංහ ත් ඒ භන තභන් දළන් ඹන්න 

තිතඵන්තන්. ක්රධභහනුකර ටිතන් ටි වුණත් ඒ භන දළන් අතප් 

ආණ්ක් ආයම්බ ය තිතඵනහ; ඒ ළඩ ිළිතතශ ඉයුරිඹ  තන 

ඹනහ. භභ ඒ ළන න්තතෝ තනහ. ගිඹ අඹ ළතඹන් අතිරු 

ජනහධිඳතිතුභහ තඳෞේලි අංලඹ  සිඹඹ  300ක් ඵදු වන 

දුන්නහ, තභන්තේ තහඳහයඹ තනුතන් ඳර්තේණ යුණුණු කිරීභ  

මුදල් තඹොදනහ නම්. තම් තවො යුරි ළන්වීභක්. ඒ හතේභ 

යජතේ ඳර්තේණ ආඹතන ලක්තිභත් යරහ ඒහතේ තිතඵන 

ඹටිතර ඳවසුම් යුණුණු යමින් ඳර්තේඹන්  අලත ඳවසුම් 

රඵහ තදමින් ක්රධභහනුකර යුණුණු යන්න ඕනෆ. භභ න්තතෝ 

තනහ තම් තහතේ ආඹතන තුන -එනම්, ජහති විදතහ ඳදනභ, 

හර්මි තහක්ණ ආඹතනඹ, ආතර් සී. ක්රහක් උස තහක්ණ 

භධතසථහනඹ කිඹන ඒහතේ- ඉවශභ ඳරිඳහරන නිරධහරි 

තනතුය  නිසි තළනක් රඵහ දීභ  තඹෝජනහ කිරීභ ළන. ඒ 

විදතහඥඹන්  එතළන ඳභණක් තනො යතට්ත් නිසි තළනක්, නිසි 

ිළිතළීමභක්, නිසි තත්ත්ඹක් රඵහ තදන්න ඕනෆ. භභ හිතනහ 
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අඳ තම්  ණුත්ත ය  ලතඹන් යුඹත් තශොත් තම් ඳ න්ත්තු 

භන තත් ලක්තිභත් යතන අතප් විදතහඥඹන් උනන්දු කිරීභ  

තම් ළදත් ිළඹයක් තනහ කිඹරහ.  

අද තභතළනදී ථිඹන් කිහිඳ තදතනකුභ කිේහ,"තදන 

ඳදිනදි භයු. දීභනහ ළදි යන්න ඕනෆ" කිඹරහ.  භහ එඹ 

ිළිතන්නහ. එතවභ යරහ තභන් භහ වන් ශ අතනකුත් 

ය ල්ර සි  ිළ  ය ර  ගිඹ විදතහඥඹන්, තහක්ණතේදීන් 

ආඳසු තභන්තේ ය   තන්හ තන, උස තහක්ණඹ, තරෝ 

භට් තම් තහක්ණඹ ඒ ය ල්  තුශ යුණුණු යරහ, ඒ තහක්ණඹ 

තඹොදහ අමු ද්ර்තර  උඳරිභ ටිනහභක් එතු යරහ බහණ්ඩ 

නිසඳහදනඹ යන ර්භහන්ත යුණුණු යන්න පුළුන් වුතණ්. ඒ  

තුිතන් තභන් ඒ ය ල් තඳොතවොත් වුතණ්. ඒ භන තභන් දළන් 

අඳ ත් ඹන්න තිතඵන්තන්. 

විදතහත්භ  ණුතු බහය ඇභති වළටිඹ  අද භ  කිඹන්න 

න්තතෝන්, විදතහ වහ තහක්ණ ඇභති වළටිඹ  ඳසු ගිඹ හරතේදී 

භහ ඳ න් ත්ත ළඩ ිළිතතශ තත් ලක්තිභත් ඉයුරිඹ  තන 

ඹන්න පුළුන් වීභ ළන. ඒ හරතේදී ආතර් සී. ක්රහක් උස 

තහක්ණ ආඹතනතඹන් ර්භහන්තර  ප්ර්තඹෝජනත් න 

ආහයතේ තරෝ භට් තම් තහක්ණඹක් භතු වීතම් අක් ඳහක්ක් 

තිබුණහ. භභ ඒ අක් ඳහක් ිළරිභවන්න SLINTEC - Sri Lanka 

Institute of Nanotechnology කිඹන ආඹතනඹ බිඹභ, නිදවස 

තතශ රහඳතේ ආයම්බ ශහ. දළන් අඳ  තුටු න්න පුළුන්, 

ඒ වයවහ නිනිති තහක්ණඹ - nanotechnology - කිඹන උස 

තහක්ණඹ යුණුණු තරහ තිතඵන එ ළන. ඒ එක්භ තත් උස 

තහක්ණ තදක්, ඒ කිඹන්තන්, ජී තහක්ණඹ වහ 

ඉතරක්තෝෝනි තහක්ණඹ ව mechatronics තහක්ණඹත් 

යුණුණු යන්න පුළුන් තරහ තිතඵනහ. අවුරුේද හරඹක් තුශ 

ඇතභරිහතේ තප් න්ට් ඵරඳ්රා වතක් ලිඹහ ඳයුංික යන්න අඳ 

දක් වුණහ. ඒ ආහයඹ  නිර්භහණශීලි න උත්ඳහදන යුණුණු 

කිරීතම් ළඩ ිළිතතශක් යුඹත් ය තන ඹනහ.  

භහ Cabinet එ  විදතහ තහක්ණ න උත්ඳහදන ළරළසභක් 

ඉයුරිඳත් යරහ, ඒ ඳදනම් ය තන අතප් යතට් උස 

තහක්ණඹ ශීඝ්රe තර යුණුණු යමින් අතප් අඳනඹනර ටිනහභ 

ළදි යන භනක් දළන් ආයම්බ යරහ තිතඵනහ. නමුත් අිළ 

ය ක් වළටිඹ  නහටු නහ, උස තහක්ණඹ තඹොදරහ 

නිඳදන අතප් අඳනඹන බහණ්ඩ ප්ර්භහණඹ සිඹඹ  1.5ක් න නිහ. 

තම් හරඹක් තිසතේ තිබුණු තත්ත්ඹක්. අිළ ඹ ත් විජිත 

ණුතේ අමු ද්ර்ත තභන් ප්ර්ධහන ලතඹන් ිළ  ය  ඹළේතේ. 

ක්රධභහනුකර භධතභ භට් තම් තහක්ණඹ ඒහ  එතු ශහ. 

උදහවයණඹක් වළටිඹ  ඇඟලුම් ර්භහන්තඹ න්න පුළුන්. නමුත් 

අිළ උස තහක්ණඹ තඹොදරහ තිතඵන්තන් සිඹඹ  1.5න්. දළන් 

ජඳහනඹ සිඹඹ  85ක්, තොරිඹහ සිඹඹ  70ක්, සිංප්පරු 

සිඹඹ  60ක් උස තහක්ණඹ ඒතොල්රන්තේ අඳනඹනර  

ඇතුළු යරහ තිතඵනහ. අිළ දළන් ඉරක් යරහ තිතඵනහ, 2015 

න තො  අඳ යතට් අඳනඹනලින් සිඹඹ  10ක් උස 

තහක්ණඹ තඹොදරහ නිඳදන්න. ඒ  අලත ඹන්්රාණඹක් අතප් 

අභහතතහංලතේ දළන් ිළහි රහ තිතඵනහ. ඒ  ඉංග්රීැසිතඹන් 

කිඹනහ, Coordinating Secretariat for Science, Technology 

and Innovation කිඹරහ. ඒ තටිතඹන් වඳුන්නහ COSTI 

කිඹරහ. ඒ කිඹන්තන්, විදතහ තහක්ණ වහ නතෝත්ඳහදන 

ම්ඵන්ධීයණ තල්ම් හර්ඹහරඹ න්. ඒ හර්ඹහරඹ දළන් අිළ 

ක්රි(ඹහත්භ ය තන ඹනහ.  

ඒ තුිතන් අිළ ඵරහතඳොතයොත්තු තනහ, අඳ යතට් තිතඵන අමු 

ද්ර்ත තො ස තො ස වළටිඹ  තන් තන් තතෝයහ තන උස 

තහක්ණඹ  එතු යමින්  ඒහ  ළදි ටිනහභක් එතු 

යන්න . තරෝ තතශ තඳොතශේ වළභ බහණ්ඩඹ භ  

ටිනහතම් දම්ළරක් තිතඵනහ. ඒ දම්ළර  අඳ  ඇතුළු න්න 

පුළුන් න්තන් තොතවන්ද,  ළදි ටිනහභක් එතු යරහ 

තරෝතේ තතශ තඳොශක්  රඵහ න්න  පුළුන් න්තන් 

තොතවන්ද  කිඹරහ තොඹහ තන, ඒ  ළශතඳන ඳර්තේණ 

ඳත්රහ, තහක්ණඹ යුණුණු යන්න ඕනෆ.  එන්න් අතප් 

ර්භහන්ත හිමිඹන් ප්ර්තඹෝජන රඵහ තන ඒ වයවහ අඳ ය  

හර්මි ය ක් කිරීතම් භන ආයම්බ යන්න ඕනෆ. තම් COSTI 

ආඹතනඹ වයවහ දළන් ඒ භන ආයම්බ ය තිතඵනහ. තම් 

COSTI  ආඹතනඹ  යුණුණු ය තන ඹනහත් එක්භ 

තඳෞේලි අංලඹත් එඹ  ම්ඵන්ධ යන්න අිළ 

ඵරහතඳොතයොත්තු තනහ. භභ ලින් වන් ශ ආහයඹ  

SLINTEC ආඹතනඹ විලසවිදතහරලිනුත්, ිළ  යටිනුත් 

ඳර්තේඹන් තන්හ තන තිතඵනහ. SLINTEC  ආඹතනඹ  

ඳර්තේඹන් 34 තදතනකු ම්ඵන්ධ වුණහ. ඒ අඹ අතප් යතට් 

තඳෞේලි අංලතේ තහඳහය ඳවක් එක් ම්ඵන්ධ තරහ, 

බහණ්ඩඹක් නිඳදවීතම්  ආයම්බතේ සි  ිළ  කිරීතම් තළන දක්හ 

ඔවුන්තේ ඳර්තේණ තඹොමු ශහ. ඒ බහණ්ඩර ටිනහභ ළදි 

න ආහයඹ  අලත ඳර්තේණ ක්රි(ඹහත්භ ශහ. ඒතන් තභන්  

දළන භත් අඳ  ප්ර්තිපර රළබිරහ තිතඵන්තන්. උදහවයණඹක් 

වළටිඹ  කිේතොත්, තඳෞේලි ආඹතනලින් ිළ , අිළභ තතෝයහ 

ත් ඹම් තේල් තිතඵනහ. අතප් ඉල්භනන්ට් ඳ තිතඵනහ. 

බ්රිරතහනත ඳහරන හරතේ සි භ නළ තඟනහිය තයශ යුතේ තිතඵන 

ඒ ඳ නළේර  ඳ රහ ිළ  ය  ඹළේහ. ිළ ය ර දී ඒ 

ඉල්භනන්ට්ලින්  න්තට්නිඹම් ඩතඹොක්න්ඩ්ලන වහ  න්තට්නිඹම් 

නිසඳහදනඹ ශහ. ගුන් ර්භහන්තඹ  අතතලත න තරෝතේ 

හිඟඹක් තිතඵන  න්තට්නිඹම් නිසඳහදනඹ ශහ.  දළන් අඳ ය  තුශ 

ඒහ නිසඳහදනඹ කිරීතම් භන ආයම්බ ය තිතඵනහ. භභ 

කිඹන්න න්තතෝන්, ඒ තහක්ණඹ යුණුණු ශ විදතහඥඹන් 

එක් එතු තරහ, රහෂසස ෆස භහභ මුදල් තඹොදරහ ඒ 

ර්භහන්තලහරහක් ආයම්බ කිරීතම්  ණුතු දළන් ඳ න් තන 

තිතඵන ඵ.  

තම් ආහයඹ  උස තහක්ණඹ තඹොදරහ අතප් අමු 

ද්ර்තර  උඳරිභ ටිනහභක් එතු යන ර්භහන්ත  අඳ ය  

තුශ යුණුණු කිරීතම් භන දළන් ආයම්බ ය තිතඵනහ. ඉතින් තම් 

භන ඉයුරිඹ  ඹන්න ඕනෆ. ඉයුරිඹ  ගිඹ තයභ  තභන් අඳ  

පුළුන් න්තන්, අතප් යතට් දුප්ඳත්භ  නළති යරහ, අක් යුණුණු 

තත්ත්ඹ නළති යරහ, යුණුණු තඳොතවොත් ය ක් වදරහ අතප් 

ජනතහතේ  විවිධ ප්ර්ලසන වින්න. ඒ වහ අිළ ළදි මුදරක් 

ආතඹෝජනඹ යන්න ඕනෆ. නමුත් භභ  කිඹන්න නහටුන්, අතප් 

යතට් දශ තේශීඹ ආදහඹතභන්  ප්ර්තිලතඹක් විධිඹ  0.2ක්  තභන් අිළ 

තභ විදතහ  තහක්ණ වහ ඳර්තේණ  ණුතු තනුතන් 

තඹොදන්තන්. අතනකුත් ය ල් යුවහ ඵළලුහභ අනිහර්ඹතඹන්භ ඒ 

ප්ර්භහණඹ සිඹඹ   එ  ළදින්. භවය ංර්ධිත, තඳොතවොත් 

ය ල් සිඹඹ  තද  තුන  ඩහ තන් යනහ.  තොරිඹහ 

හතේ ය ක් තභතයම් ඉයුරිඹ  ඇවිල්රහ තිතඵන්තන්, හර්මි 

ය ක් තරහ තිතඵන්තන්, ගිඹ ර්තේ  දශ තේශීඹ ආදහඹතභන් 

සිඹඹ  3.2ක් තම් තනුතන් තඹොදපු නිහ. නමුත් අඳ  එ 

ඳහය භ ඒ තළන  එන්න ඵළවළ. අිළත් ක්රධභහනුකර  ිළඹතයන් 

ිළඹය ළදි මුදරක් ආතඹෝජනඹ තශොත්, අතප් ය  ත් එළනි  

ංර්ධන භනක්, නිඹභ ංර්ධන භනක් ඹන්න පුළුන් 

තනහ. ඒ කිඹන්තන් අතප් අමු ද්ර்තර  උඳරිභ ටිනහභක් 

එතු යන, බහණ්ඩ නිසඳහදනඹ යන භනක් ආයම්බ ය 

නිඹභ ංර්ධනඹක් අඳ ය  තුශ ඇති යන්න පුළුන් තනහ. ඒ 

භන අඳ දළන් ආයම්බ ය තිතඵනහ. භ  න්තතෝන්  තම් 

හයණඹ ළන කිඹන්න. COSTI ආඹතනඹ වයවහ අඳ  පුළුන් 

තරහ තිතඵනහ, තම් ිළ  යන අමු ද්ර்ත තතෝයහ තන ිළ  

ය ල්ර ළදි ටිනහම් දම් ළතරන් හුඟක් ආදහඹභක් රඵහ 

න්න. අඳ ඵරනහ,  ඒ තොන් ඒහද අඳ  තඹෝත කිඹරහ. ඒ 

අනු ළරළසභක් උඩ ඳර්තේණඹක් ඹම් ිළිතතශ  ය 

ක්රධභහනුකර ර්භහන්තයණඹක් අඳ ය  තුශ ඇති යන්න අඳ 

ඵරහතඳොතයොත්තු නහ. ඒ භන තභන් දළන් අඳ ආණ්ක් වළටිඹ  

ඉයුරිඹ  තනි ඹන්තන් කිඹරහ භතක් යනහ. 
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ඳහර්ලිතම්න්තු 

විරුේධ ඳක්තඹන් තනොතඹකුත් භත ඉයුරිඳත් ශහ; තචෝදනහ 

ඉයුරිඳත් ශහ. නමුත් විදහතහ භධතසථහන තුිතන් අඳ නයතේ සි  

භ  තහක්ණඹ තනි ඹන්න භහර්ඹක් රසහ තිතඵනහ. ඒ 

භධතසථහන භහ ආයම්බ ශහ. දළන් තම් හතේ භධතසථහන 263ක් 

තිතඵනහ. වළභ ප්ර්හතේශීඹ තල්ම් තොට්ඨහඹභ එ 

භධතසථහනඹ ඵළගින් ඇති ය තිතඵනහ. ඒහතේ අක් ඳහක්ම් 

තිතඵනහ. ඒහ අඳ තත් ලක්තිභත් යරහ, යුණුණු යරහ භ  

අලත යන තහක්ණඹ යුවි නළඟුභ ළඩ ිළිතතශ  ම්ඵන්ධ 

යතන ක්රි(ඹහ තශොත් භහ හිතන වළටිඹ  තම්ත් 

ර්භහන්තයණඹක් ඇති යරහ තම් තිතඵන දුප්ඳත්භත් නළති 

යන්න පුළුන් තන්. ඒ භන තහක්ණඹ ඳදනම් යතන සිදු 

යන්න අ තප් ආණ්ක් දළන් ඳ න් අයතන තිතඵනහ. අඳ 

ඵරහතඳොතයොත්තු නහ, ඩහ හර්ථ ඒ ඉයුරිඹ  තනි ඹන්න 

පුළුන් තේවිඹ කිඹරහ. තඵොතවොභ සතුතින්. 

 
නිතඹෝජත හය බහඳතිතුභහ 
(குழுக்கபறன் தறறத் றெரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

The next speaker is the Hon. Sunil Handunnetti. 

Before he starts his speech, will an Hon. Member propose 

the Hon. Shehan Semasinghe to take the Chair? 

 
රු (භවහචහර්ඹ) තිස විතහයණ භවතහ 
(ரண்புறகு (ரதரெறரறர்) றஸ்ம றர) 

(The Hon. (Prof.) Tissa Vitarana) 

I propose that the Hon. Shehan Semasinghe do now 

take the Chair. 

 
ප්ර්ලසනඹ විභන රයුන්, බහ ම්භත විඹ. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்ரக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

 
අනතුරු නිතඹෝජත හය බහඳතිතුභහ මරහනතඹන් ඉත් 

වුතඹන්, රු තලවහන් තේභසිංව භවතහ මුරහනහරඪ විඹ. 
 

அன் தறநகு, குழுக்கபறன் தறறத் றெரபர் அர்கள் 

அக்கறரெணத்றணறன்ர அகனர, ரண்புறகு தெயரன் ரெெறங்க 

அர்கள்  மனம கறத்ரர்கள். 
 

Whereupon MR. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES  left 

the Chair, and  THE HON. SHEHAN SEMASINGHE  took the Chair. 

 
[අ.බහ. 4.02] 

 

රු සුනිල් වඳුන්තනත්ති භවතහ 
(ரண்புறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, විතලේතඹන්භ විදතහ වහ 

තහක්ණඹ ළදියුණුණු කිරීතම් ඳනත් තටුම්ඳතක් වළටිඹ  

තහක්ණ වහ ඳර්තේණ අභහතතතුභහ අද තම් ඳහර්ලිතම්න්තු  

ඉයුරිඳත් ය තිතඵන්තන් ප්ර්ධහන ලතඹන්භ විදතහ වහ තහක්ණ 

ක්තේ්රාඹ  ඵරඳහන ආඹතන තුන නිර තනතුරු දයන ප්ර්ධහන 

තනතුරුර නිර නහභඹන්තේ තනසම් යන්නන්. ඒතක්දී 

ඵරහතඳොතයොත්තු න්තන් හර්මි තහක්ණ ආඹතනතේත්, 

ජහති විදතහ ඳදනතම්ත්, ආතර් සී. ක්රහක් භධතසථහනතේත් 

"අධතක්යඹහ" කිඹන නිර නහභඹ -තනතුරු නහභඹ- "අධතක් 

ජනයහල්යඹහ" වළටිඹ  තනස ය ළීමභන්. අඳ තභතළන 

හච්ඡහ ශ ණුත්තත් තම් තන තොතවොභද අතප් යතට් ජන 

ජීවිතඹ , විදතහ වහ තහක්ණ දළනුභ ර්ධනඹ යන්න  

ප්ර්හතඹෝගි ඵරඳහන්තන් කිඹරහන්. තභොද, "අධතක්" කිඹන 

නිර නහභඹ තිතඵන තම්ඹ උදින් "අධතක් ජනයහල්" කිඹන නිර 

නහභඹ ආ ඳභණින්, ඒ තනතුය දයන පුේරඹහතේ letterhead  

එතක් තවෝ ඔහුතේ visiting card එතක් තවෝ "අධතක්" තනු  

"අධතක් ජනයහල්" කිඹන තනතුරු නහභඹ ආ ඳභණින් අතප් 

යතට් විදතහ වහ තහක්ණතේ තභොන ඹම් තවෝ තනක් සිේධ තන් 

කිඹරහ අඳ  විලසහ යන්න ඵළවළ. ඒ තන ප්ර්හතඹෝගි 

ක්රි(ඹහ  නළ තඟන්න නම් ඒ අතප් යතට් ජනතහතේ එයුතනදහ 

ජන ජීවිතඹත් එක් ඵේධ තරහ තිතඵන ළ ලුරදී -ප්ර්ලසනරදී- 

උත්තය තදන, ඊ  භළයුවත් න, ක්රි(ඹහහරී දහඹත්ඹක් ඳඹන 

ආඹතන ඵ  ඒ ආඹතන ඳත් තන්න ඕනෆ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, භහ ප්ර්හතඹෝගි උදහවයණඹක් 

න්නම්. චම්ිළ යණ අභහතතතුභහත් එඟ නහ ඇති, ඳසු 

ගිඹ දසර විලහර ආන්තදෝරනඹ  රක් තච්ච, ජනතහ 

මුහුණ දුන්නු තරොකු ළ ලුක් තභන් කිරි ිළටිර ඩීසීඩී අඩංගුන් 

ප්ර්ලසනඹ; තභරභන්න් අඩංගුන් කිඹන ප්ර්ලසනඹ. කිරි ිළටිර ඇති වුණු 

ඒ අර්බුදඹ අද ත් ප්ර්හතඹෝගි ජනතහ අතය තිතඵන ප්ර්ලසනඹක්. 

ඒ ප්ර්ලසනතේදී ආණ්ක්ක් වළටිඹ  ආණ්ක් ත්ත ක්රි(ඹහ භහර්ඹ 

තභොක්ද? එ තභොතවොතකින් කිේහ, කිරි ිළටි ර් ණනහක් 

“ඩීසීඩී” අඩංගු වළටිඹ  නම් යරහ ඳළඹ 24ක් ඇතුශත ත තශ 

තඳොතශන් ඉත් යන්න කිඹරහ. ඒ කිරි ිළටි තතො තතශ 

තඳොතශන් ඉත් යන්නත් ලින් නළත කිඹනහ, "නළවළ, 

එතවභ ප්ර්ලසනඹක් නළවළ" කිඹරහ.  

එතතො  තම් ප්ර්ලසනඹ අද ත් ජනතහ අතතර් කුකුක් 

වළටිඹ , භතතේදහත්භ ළ ලුක් වළටිඹ , විඳුතණ් නළති 

ප්ර්ලසනඹක් වළටිඹ  තිතඵනහ. අද භවරු තතශ තඳොශ  ගිහින් 

ඒ කිරි ිළටි න්තන් නළවළ. භවරු ඒ කිරි ිළටි න්නහ. වළඵළන් ඒ 

ආඹතනඹත් එක් ළ ලුක් තනොතන් තභතළන තිතඵන්තන්. 

එළනි තත්ත්ඹක් නියහයණඹ යන්න, එළනි ප්ර්ලසන 

නියහයණඹ යන්න තම් විදතහ වහ තහක්ණ ආඹතන, එතවභ 

නළත්නම් ආණ්ක් භළයුවත් න්තන් තභොන ප්ර්භහණතඹන්ද? අඳ  

තඳතනන්තන් ළ ලු විනහ තනු  ළ ලු ර්ධනඹ යන 

ඵන්. ළ ලු ළදි යරහ තිතඵනහ. තම් ආඹතනර ප්ර්හතඹෝගි 

ක්රි(ඹහහරිත්ඹක් නළවළ. "අධතක්", "අධතක් ජනයහල්" කිරීභ 

ළනි ප්ර්හතඹෝගි භළයුවත්වීම්ර තිතඵන්තන් තඵොතවොභ ඈලි භෆලි 

සබහඹක් නම්, උත්තය තදන්තන් නළති සබහඹක් නම් අද ත් 

ඒ ප්ර්ලසනඹ ඉතිරි තරහ තිතඵනහ. අද ත් ආණ්ක් කිඹන්තන් 

නළවළ, ඒ ප්ර්ලසනඹ  නිළරැයු උත්තයඹ තභොක්ද කිඹරහ. ඊශඟ  

ආණ්ක් ඒ ප්ර්ලසනඹ න්තන් තේලඳහරන ප්ර්ලසනඹක් වළටිඹ න්. 

නසීරන්ත යජඹ තඳොදුයහජත භණ්ඩරයීඹ යහජත නහඹන්න්තේ 

රැසවීභ  එන්ද, නළේද? ඒ ප්ර්ලසන තභන් ඊශඟ  ඵරන්තන්. ඒ ප්ර්ලසන 

නිහ ජනතහතේ කිරි ිළටි ප්ර්ලසනඹ  උත්තය තදන්තන් නළවළ. 

එතතො  ජනතහ DCD ෆත් එන්, නළතත් එන්. ඊශඟ  

ඵරනහ, තම් තේලඳහරන අර්බුදඹ  උත්තය තොඹන්තන් 

තොතවොභද කිඹරහ. නසීරන්තතේ විතේල ඇභති තවෝ වුරුන් 

තවෝ ඇවිල්රහ තභොක්ද කිඹන්තන්? එතුභහත් එක් ඳත්න 

හච්ඡහතේදී ඇති න තේලඳහරන එඟතහ තභොක්ද? ඊශඟ  

ඒ ප්ර්ලසනර  තභන් උත්තය තොඹහ තන ඹන්තන්.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, ආනික් ප්ර්ලසනඹ ළන 

ඵරන්න. ඳසු ගිඹ හරතේ එඹ තරොකු ආන්තදෝරනහත්භ 

ප්ර්ලසනඹක් වුණහ. තභොන තවේතු  තවෝ තේලඳහරන ලතඹන් එහි 

අ  , මුර  අතප් විඹ බහය ඇභතිතුභහ ත් ඉන්න සිේධ තරහ 

තිතඵනහ. ඒ ආනික් ළ ලු  තභ උත්තයඹක් නළවළ. අද ත් 

භතතේදහත්භ ප්ර්ලසන තිතඵනහ. දළන් උතුරු භළද ඳශහතත් 

තඳොතරොන්නරු ඇතුළු තඵොතවෝ තළන්ර කුක් තයෝගින්තේ 

ප්ර්ලසනඹ තිතඵනහ. එක්තෝ ඒ ම්ඵන්ධතඹන් විදතහත්භ 

තොඹහ ඵරහ, ඳර්තේණ යරහ, ඒහ  විතලේ භළයුවත්වීම් යරහ 

ඒහ  උත්තයඹක් තදන්න ඕනෆ. අක් තයතම් කිඹන්න ඕනෆ, "අඳ  

එඹ  උත්තය නළවළ. අිළ ඒහ දන්තන් නළවළ"න් කිඹරහ. එතවභ 

කිඹන්තන්ත් නළවළ. ප්ර්ලසනඹ තදඳළත්ත  ඇයු ඇදී තිතඵනහ. අය 
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තභන් තවේතු, තම් තභන් තවේතු, ඒ තභන් තවේතු කිඹ-කිඹහ 

තවේතු අතවේතු  තොඹ-තොඹහ ඹනහ. එළනි ළ ලු ප්ර්හතඹෝගින් 

කිඹරහ භහ කිඹන්තන් ඒන්. 

භ  දළතනන්තන් ආතර් සී. ක්රහක් භධතසථහනඹ ඇත්ත භ 

තනත් අජ හහලඹ තිතඵන ආඹතනඹක් වළටිඹ  මි තම් 

භව තඳොතශොතේ ජනතහ  දළතනන මීඳ ආඹතනඹක් වළටිඹ  

තනොතන්. අතප් යතට් තහක්ණි ඳර්තේණ ආඹතන අතප් යතට් 

ජනතහතේ ප්ර්ලසන වින ආඹතන වළටිඹ , ඒහ ප්ර්හතඹෝගි 

ජනතහතේ ප්ර්ලසනර  භළයුවත් න ආඹතන වළටිඹ , ජනතහ 

එයුතනදහ මුහුණ තදන ළ ලු වළටිඹ  තවෝ ඒ ළ ලු වින 

ආඹතන වළටිඹ  තවෝ අක් තයතම් විඹ ඵේධ දළනුතභන් තවෝ 

ක්රි(ඹහහරි භළයුවත් වීභක් නහද, නළේද කිඹන ප්ර්ලසනඹ තිතඵනහ. 

ඒ විඹ බහය ඇභතිතුභහතේ ළ ලුක් වළටිඹ  තනොතන් අිළ 

දකින්තන්. එන්න් එවහ  ගිඹ, ඒහ  තිතඵන ළරකිල්තල් 

ප්ර්ලසනඹක් වළටිඹ න් අිළ දකින්තන්. ඒ ළරකිල්ර කිඹන එ 

වදන්න ඵළවළ, "අධතක්" කිඹන තනතුරු නහභඹ "අධතක් 

ජනයහල්" ලතඹන් තනස කිරීතභන් විතයක්. එඹ ඊ  ඩහ ජහති 

ප්ර්ලසනඹක් වළටිඹ  න්න ඕනෆ. ජහති භට් තම් ළදත් ප්ර්ලසනඹක් 

වළටිඹ  න්න ඕනෆ.  

මී  ලින් ථහ ශ භන්ත්රීයතඹක් ප්ර්හල ශහ, අතප් 

ඉතිවහතේ තිබුණු තහක්ණඹ -හරි තහක්ණඹ, යහණහ 

යිජුරුන්තේ හරතේ සි  තිබුණු තහක්ණඹ- ිළිතඵ. ඒ 

කිඹන්තන් තරෝඹ එළනි තේල් ළන හිතන්න ලින් රංහතේ 

ශිස හචහයඹන් තුශ යජරුන් අතප් ය  තරෝතේ සථහිළත යපු 

තළනක් තිබුණහ. එතතො  ඉන්යුඹහ සිටිතේ අඳ  ඳසු ඳසින් 

තන්න පුළුන්. වළඵළන් අිළ දන්නහ, අතප් අල්හසී ය ක් 

වළටිඹ  අද ඉන්යුඹහ තභොන තයම් විදතහ තහක්ණ දළනුභ 

තභන්තේ භහජඹ  භහජත යන්න, තභන්තේ ඊශඟ 

ඳයම්ඳයහ එහි අන්තිහයඹන් ඵ  ඳත් යන්න ඒ දළනුභ  ඔවුන් 

තදන තළන තභොක්ද කිඹරහ. ඔවුන් අද තභන්තේ දළනුභ ිළ  ය   

ආතඹෝජනඹ යන ය ක් වළටිඹ  ඳත් තරහ තිතඵනහ. අේදුල් 

රහම් ළනි ජනහධිඳතිරු එළනි තළන්ර  ඳත් තරහ 

එතුභන්රහ ත්ත තීන්දු තීයණ, එතුභන්රහතේ විඹ දළනුභ, 

එතුභන්රහ භහජත යන්න ඉරක් යපු දළනුභ, එතුභන්රහ 

තරෝඹ  තන ඹන තේල් ළන අතප් ය ත් එක් ඉතහ 

ඳළවළයුලි හිතන තො  අිළ තොඩක් ඳසු ඳසින් ඉන්තන්. ඒ  

ප්ර්ධහන තවේතු තම් ආඹතනත තවඹන්තේ තනතුරු නහභර 

තිතඵන අර්බුදඹ විතයක් තනොතන්. අිළ කිඹන්තන් එතවභ 

තනසම් යරහ තවෝ තනක් යන්න පුළුන් නම් ඒ තවො 

තදඹක් කිඹරහන්. වළඵළන් ඉන් එවහ  ගිහින් අතප් ය තට් විඹ 

ඉතන න්න ඳයම්ඳයහන් , ඒ හතේභ තම් ආඹතනර ඉන්න 

ඳර්තේණ නිරධහරින් , තම් ආඹතනර ඉන්න අනිකුත් නිරතර 

දයන අඹ  ඒ වහ තිතඵන ඳවසුභ තභොක්ද? තම් දළනුභ 

භහජඹ  තන ඹන්න තිතඵන ඉඩඩ තභොක්ද? ඔවුන්  එන්න් 

රළතඵන උත්තප්ර්ේයණඹ තභොක්ද? ඔවුන්  එන්න් රළතඵන 

ආතඹෝජනඹ තභොක්ද?  

විතලේතඹන් තනොළම්ඵර් භහතේ අඹ ළඹ ඉයුරිඳත් යන 

තො  ඉරක්ම්ලින්, මුදල් තන් කිරීතභන් තභළනි 

ආඹතනර තේදහචඹ අඳ  ඵරන්න පුළුන්. රු තිස 

විතහයණ ඇභතිතුභහත් කිේහ. දලභලින් තභන්  ඒහ  මුදල් 

තදන්තන්. විතලේතඹන් ක්රි(ඹහලිඹක් වළටිඹ  තම් ආඹතන  

භහ ජත  ය ජනතහතේ ආඹතන ඵ  ඳත් යරහ  ජනතහතේ 

ප්ර්ලසන ළ ලු වින භධතසථහන  ඵ  ඳත් යන්න  අයතන 

තිතඵන  ෆඹභ  ඉතහභ දුර්රන්.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, භහ තත් උදහවයණඹක් 

කිේතොත්  ඔඵතුභහත් දන්නහ.  ඳසු ගිඹ හරතේ අයරංවිර 

ඳළත්තත් තරොකු ආන්තදෝරනඹක් ඇති වුණහ. උල්හඳහතඹක් 

ඇවිල්රහ  ිළ ක්ර ජීවින් ඉන්නහ ද නළේද කිඹන ංහදඹ. ඒ 

අද ත් තිතඵනහ. අද ත් භවය අසථහර  ඔඹ භවහචහර්ඹ චන්ද්ර் 

වික්රධභසිංව භවත්භඹහ ළනි අඹ, තත් විේතුන් තරෝතේ 

තනොතඹක් තළන්ර ඉරහ- නහහ ආඹතනතේ ඉදරහ, තනත් 

තළන්ර ඉදරහ තභන් ඒ ිළිතඵ භත ඳශ යන්න  ණුතු 

යන්තන්. රංහ ඒ වහ ප්ර්තඹෝජනඹ  න්නහ තළනක් විතයන්. 

වළඵළන් එළනි තදඹ අන්තිඹ තිතඵන්තන් රංහ . එළනි 

තදඹක් තරෝත යන්න ,  එළනි තදඹකින් තරෝතේ 

ඉසයව  ඹන්න , එළනි තදඹ  අලත ඳර්තේණ යන්න  

අලත දළනුභ  අඳ  තිතඵනහ. භහ හුඟහක්  විලසහ යන තදඹක්  

තභන්, අතප් යතට් ඉන්න බුේධිභතුන්, අතප් යතට් ඉන්න  උතුන් 

අතප් ය තට් එළනි  ඳර්තේණ යන්න වළකිඹහ  තිතඵන ව 

ආලහ තිතඵන  බුේධිභඹ ඒඹන් අඳ වරිඹ  ඳහවිච්ික යරහ 

නළති ඵ. අඳ ඔවුන් වරිඹ  තඹොදහ න්තන් නළවළ.  ඔවුන්  

අලත  යන තළන තදන්තන් නළවළ.  එක්තෝ තභොනහ තවෝ 

ශකිරීභක් නිහ විේ ලත වු තණොත්, එතවභ නළත්නම්  තභොක් 

තවෝ තභන්තේ ඳර්තේණ වහ ඉතන ළීමතම්  ණුත්ත   

විතේල ත වුතණොත් ඒ ය කින් රළතඵන වතඹෝඹකින් තභන් 

ඔවුන් එළනි ඳර්තේණ යන්තන්. ඒහ   රංහතේ ම්ඳත් 

වළටිඹ ,  රහංකීඹ අනනතතහඹක් හිත  යන්න  ඕනෆ. ඒන් 

භහ කිඹන්තන්.  ිළ ය   ගිහින් එතව උඳහධිඹක් අයතන ඒ 

යතට් විලස විදතහරඹ යක්හක් වම්ඵතච්ච නිහ 'භභ රංහතේ 

තතනක්'ඹ කිඹන වළටිඹ  තනොතන්. රංහතේ පුයළසිතඹෝ 

වළ ටිඹ , රහංකිතඹෝ වළ ටිඹ , රහංකීඹ දළනුභ වළටිඹ    ඒ 

තරෝඹ  තනිඹන්න අඳ අයතන තිතඵන උත්හවඹ   තොච්චය 

ද? අඳ අයතන තිතඵන භවන්සිඹ තොච්චය ද?  

 විතලේතඹන් භහ තභතළනදී වන් යන්න  ඕනෆ, න 

නිඳළණුම්රුන් කිඹන  අඹ ළන. ඳසුගිඹ ද  ප්ර්ිත්තිර  

තඳන්නුහ  භහ දළක්හ, එ භනුතතඹක් න නිඳළණුම් වළටිඹ  

ඔහු නිසඳහදනඹ ශ නිසඳහදන, ඔහු තොඹහ ත්ත ඳර්තේණ 

භහතය ඳළත්තත් ද තොතවේද  ඳහතර් තිඹරහ ඔහු ප්ර්දර්ලනඹක් 

යනහ. ඒහ න්න  තතනක් නළවළ. ඒහ න්න තළනක් නළවළ. 

රංහතේ න නිඳළණුම්රුන් වළටිඹ   අලුතතන් තහක්ණි 

දළනුභ තොඹහත් අඹ  නිසඳහදනඹ යපු තේල් තභොනහද අඳ   

තරෝඹ  ඉයුරිඳත් ය තිතඵන්තන්? සර්ඹ ඵරඹ අයතන 

තන්න  පුළුන්. අතප් රු ජිත් තප්ර්ේභදහ භන්ත්රීතුභහ කිේහ, 

තර්ල්ඳහයර වයස භහර් ළන. එතුභහ තම් දසර වයස භහර් 

ළන ෆතවන්න සිතමින් ඉන්තන්. තඳොලු ළත න තළන්  භඟ වළය  

න්තන්  තොතවොභ ද? තඳොලු දහ න්තන් තොතවො භ ද කිඹහ. 

[ඵහධහ කිරීභක්] එතුභහ කිේතේ, අය දුම්රිඹ එනතො  දහන වයස 

තඳොල්ර ළන. [ඵහධහ කිරීම්] තභොද එතුභහ  තම් දසර යු භ  

වයස තඳොලු ළ  න හරඹක්. එතුභහ ඒ ළන ළදිපුය  ල්ඳනහ 

යනහ. න නිඳළණුම්රුන්තන් තවෝ  තම් වයස තඳොලු ඉත් 

ය න්තන් තොතවොභ ද කිඹහ එතුභහ ඵරනහ.  තතේ තවෝ 

එළනි තේල්ලින් ය   ප්ර්තිපර  න්තන් තොතවොභ ද  කිඹන 

එ ිළිතඵ ඇත්ත භ  අඳ  තොඹහ  නළවළ.  

තේලඳහරන ලතඹන් තභොන ප්ර්ලසන ඇති වුණත්-තභොන 

එඟතහන්, තභොන තනස ම් ඇති වුණත්, රු චම්ිළ 

යණ ඇභතිතුභහ තභළනි විඹඹක් තම් තිතඵන හම්ප්ර්දහන් 

තෝණතඹන් එවහ  තනිඹන්න උත්හව යන්න පුළුන් 

තතනක්ඹ කිඹහ අඳ දන්නහ.  එළනි තතනක්   වළටිඹ  

තභන්න  තම්  අධතක්, අධතක් ජනයහල් තනහඹ කිඹන 

සීභහතන් එවහ  ගිහිල්රහ-ඒ තනතුරු නහභතේ තනසමින්  

එවහ  ගිහිල්රහ-  ඊ  ඩහ ඵරඹක් හිත, ඊ  ඩහ ප්ර්හතඹෝගි  

භවජනතහතේ දළනුභත් එක්, භවජනතහතේ වළකිඹහත් 

එක් , භවජනතහතේ අලතතහත් එක් තම් ආඹතන 

ම්ඵන්ධ යන්න පුළුන් ළඩ ිළිතතශක් වළතදන්න  ඕනෆ 

කිඹන එ භහ එතුභහ  කිඹන්න ළභළතින්. 
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ඳහර්ලිතම්න්තු 

විදහතහ භධතසථහන ළනත් කිේහ. අඳ  ඒහ තප්නහ. 

 තඳතනන නිහ තනොකිඹහ ඵළවළ. එළනි ආඹතන අද ම්ර 

තිතඵනහ. නමුත් ම්ර තිතඵන ඒ ආඹතනත් එක් ඒ ම්ර 

ජනතහතේ ඵළී භ තභොක්ද? ඒ භධතසථහන එක් ඔවුන්තේ 

ම්ඵන්ධඹ වළයුරහ තිතඵන්තන් තොතවොභද? ඒහන්න් තිතඵන 

ප්ර්තිරහබඹ තභොක්ද? ඒහ ඇත්ත භ ඵයඳතශ ළ ලු. ඒ නිහ 

විතලේතඹන්භ භභ නළත නළතත් අධහයණඹ යන්තන් තම් 

සීභහහරී ඵහධහ භඟ වයහ තන, තම් ආඹතන භහජතේ එයුතනදහ 

තිතඵන ළ ලුත් එක් ම්ඵන්ධ ය න්තන් තොතවොභද කිඹන 

හයණඹන්. DCD ප්ර්ලසනඹ, ආනික් ප්ර්ලසනඹ, අයරංවිර ප්ර්ලසනඹ 

භභ උදහවයණ වළටිඹ  ත්තත් ඒහ තම් තභොතවොතත් තිතඵන 

තේල් වළටිඹ න්. එළනි ළ ලුරදී ජනතහ මුහුණ තදන 

ප්ර්ලසනර  විඳුම් තදන, ඒහ  ඇත්ත උත්තය තවොඹන්න අක් 

තයමින් භවන්සි තන ආඹතන ඵ ත් තම් ආඹතන ඳත් 

යන්න ඕනෆ. එතවභ තශොත් විතයන් තම්හ ය   ළදත් 

ආඹතන වළටිඹ  ජනතහ  දළතනන්තන් කිඹන හයණඹ 

අධහයණඹ යමින්, භතේ අදවස දළක්වීභ අන් යනහ. 

තඵොතවොභ සතුතින්.  

  
[අ.බහ. 4.16] 

 
රු තයෝහිත අතේගුණර්ධන භවතහ (යහඹ වහ භවහභහර් 
අභහතතතුභහ) 
(ரண்புறகு ரரயற அரதகுர்ண - துமநபகங்கள், 

தடுஞ்ெரமனகள் அமச்ெர்)  

(The Hon. Rohitha Abeygunawardana - Minister of Ports 

and Highways) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, අද දතේදී  තහක්ණ  වහ 

ඳර්තේණ අභහතත රු ඳහඨලී චම්ිළ යණ ඇභතිතුභහ තදන 

ය කිඹළවීභ වහ ඉයුරිඳත් ය ඇති විදතහ වහ තහක්ණඹ 

ළදියුණුණු කිරීතම් (ංතලෝධන) ඳනත් තටුම්ඳත ිළිතඵ චන 

කීඳඹක් ථහ යන්න අසථහ රඵහ දීභ ළන භහ ඔඵතුභහ  

සතුතින්ත තනහ.  

විතලේතඹන්භ අද තම් විඹ ධහයහ ළන ථහ යන තො , 

ඕනෆභ ය  ඉයුරි අනහතඹ, ඒ යතට් ඉයුරි ඳළළත්භ ළන තීන්දු, 

තීයණ ළීමතම්දී විදතහ වහ තහක්ණඹ  මුල් තළනක් යුඹ ණුතුඹ 

කිඹහ භහ සිතනහ. අද තහක්ණඹ යුණුණු වුණු, විදතහ තුිතන් 

ඉයුරිඹ  ගිඹ ය ර ඉතිවහඹ යුවහ ඵරන්න. ඒ ළන භනහ 

අතඵෝධඹකින් ළඩ යපු වළභ ය ක්භ අද තරෝතේ යුණුණු 

ය ල් ඵ  ඳරිර්තනඹ තරහ තිතඵනහඹ කිඹරහ අඳ  

අවන්න, දකින්න රළතඵනහ.  

අතප් තම් කුඩහ යුන්න -ශ්රීත රංහ- තද ඵරන්න. ඉතිවහතේ 

තහක්ණඹ අතින්, තනොතඹක් ර්භහන්තර, තනොතඹක් 

ක්තේ්රාර අඳ ඉයුරිතඹන් ඉරහ  තිතඵනහ. ඒ  අතප් රු තිස 

විතහයණ ඇභතිතුභහ, රු ඵන්දුර ගුණර්ධන ඇභතිතුභහ 

උදහවයණ තඳන්නුහ. තම් තම් හනුර තරෝතේ අනිකුත් 

ය ර  ඩහ අඳ ඉවිතන් හිටිතේ තොතවොභද කිඹරහ එතුභන්රහ 

තඳන්හ දුන්නහ. සිංප්පරු  ඩහ අතප් ය  ඉවිතන් හිටිතේ 

තොතවොභද, භළතල්සිඹහ  ඩහ අඳ තහක්ණඹ අතින් යුණුණු වුණු 

ය ක් ඵ  ඳත් තරහ හිටිතේ තොතවොභද, ඒ හතේභ තොරිඹහ 

ළනි ය ල් අඳ  ඩහ ිළටුඳසින් ඉරහ අද ඒ ය ල් අඳ  ඩහ 

යුණුණු වුතණ් තතේද කිඹන එ ළන අද අදවස ප්ර්හල වුණහ 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි.  නමුත් අද විඳක්තේ රු 

භන්ත්රීතුභන්රහ ඉයුරිඳත් යපු රුණු හයණහ අයතන ඵරන 

තො , "අඳ තම් තහක්ණඹ ළන, ඒ ඔසතේ අතප් ය  ඉයුරිඹ  

ඹහභ ළන වුභනහතන් අත්වළයපු යජඹක්, අඳ ඒ ළන අධහනඹ 

තඹොමු තනොශ යජඹක්" කිඹන එ ඔවුන්තේ ප්ර්හලර ඇතුශත් 

තරහ තිතඵන ඵ අද තම් ඳහර්ලිතම්න්තු තුශදී අඳ  වළඟී ගිඹහ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, අිළ න්නිතේදනඹ ළන 

රහ ඵරමු. අඳ අහ තිතඵනහ ඉතිවහතේ අතප් යතට් 

න්නිතේදනඹ  කුරුල්රන් බහවිත ශ ඵ. අතප් 

න්නිතේදනඹ  අඳ ක්රධතභෝඳහඹන් ඳහවිච්ික ය තිතඵනහ. ඒ 

වහ ඳතයවි න්තේලඹ ළනි උදහවයණ අඳ  ඉතිවහතඹන් 

තන වළය ඳහනහ. අද නවීන තහක්ණඹ තුශ අඳ  අතප් යතට් සි  

තනත් ඕනෆභ ය  සිටින තතනකු භඟ අතප් ඳණිවුඩ 

හුභහරු  තත්ඳය ණනක් ඇතුශත ය න්න පුළුන් 

තත්ත්ඹක් උදහ  තරහ තිතඵනහ.  

අද අඳ  තඳතනන න්නිතේදන අංලඹ ළන  ඵළලුතොත්, 

දුයථන ජහරඹ ළන  ඵළලුතොත් එදහ  ිවසථ  දුයථන ඳහවිච්ික 

යපු අිළ  අද ඒ ිවසථ දුයථනලින් -රැවළන්  දුයථනලින්- 

මියුරහ අද ජංභ දුයථන බහවිතඹ  ඇවිත්, අන්තර්ජහරඹ 

තභන්තේ දුයථනඹ තුශ යහ න්න පුළුන් තහක්ණි 

යුණුණු  අද අිළ ඇවිත් තිතඵනහ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, තම් එ උදහවයණඹක් 

විතයන්.  තම් උදහවයණ ළන ඵරනතො , ය ක් වළටිඹ  ල්ඳනහ 

යනතො  අඳ විලසහ ශ ණුතු හයණඹක් තිතඵනහ.  

ඉතිවහතේ එක්දවස අ සිඹ ණන්ර ණුඹ  ඹනහ   ඩහ 

භෆත බහඹ ළන  ඵළලුතොත්,  ත ඳයම්ඳයහකින් අවන්තන් 

නළති තම්  ඳයම්ඳයහ තුශභ අවන්න ඵරන්න පුළුන් හර 

හනු යුවහ ඵළලුතොත් ආණ්ක්ක්, විඳක්ඹක් වළටිඹ  ව 

භසත ජනතහ වළටිඹ   අඳ   සිතන්න  තනහ, අය කිඹපු 

සිංප්පරු, අය කිඹපු භළතල්සිඹහ, අය කිඹපු තොරිඹහ වහ 

භහන තන්න අඳ  ඵළරි වුණු ඵහධඹ තොතළනද තිබුතණ් 

කිඹන එ ළන.  දල තුනක් එතවභ  නළත්නම් අවුරුදු තිවක් තම් 

ය  භව බඹහන ්රාසතහදඹකින් තී  තිබුණහ.   තම් ය  තශහ 

ත් ඒ ්රාසතහදඹ  තුශ තම් කිඹන කිසිභ විඹ ධහයහක්; 

තහක්ණඹ යුණුණු යන්න, ඳර්තේණ යන්න, තනත් තේල් 

යන්න  හතහයණඹක් තිබුතණ් නළවළ කිඹන එ  අිළ වළභ 

තතනක්භ  අවිහදතඹන් ිළිතන්න ඕනෆ.  නමුත් අඳ  ඒ සිඹලු 

තදඹ අභත යන්න පුළුන්භක් නළවළ. තහක්ණඹ 

ම්පර්ණතඹන්භ යුණුණු තච්ච ය ර  යුණුණු තන්න පුළුන්ඹ 

කිඹහ භවරුන් කිඹනහ.  ඇතභරිහ  තහක්ණඹ අතින් යුණුණු 

ඵරත්භ ය  නම් "ත්රි නහ" කිඹන සහබහවි විඳත එනතො   

ඔවුන්  ඒ සහබහවි  විඳතින් තේතයන්න පුළුන්භ තිතඵන්න 

ඕනෆ. නමුත් ඔවුන්  එළනි වළකිඹහක් තිබුතණ් නළවළ. ඒ හතේභ 

අඳ   තම් යතට් ඵහධ ණනහ  මුහුණ  තදන්න සිේධ වුණහ. 

නමුත්  අද අඳ  තුටු තන්න පුළුන්භක් තිතඵනහ, ඒ ඵහධ  

බි තන  යුණුණුඹ කිඹන ය ල් අතය  අඳ  එතු තන්න 

රළබීභ ළන.   

අධතහඳන ඇභතියඹහ තඳන්හ දුන්නහ අතප්  දරුන්   අිළ 

තහක්ණ දළනුභ රඵහ තදන්තන් තොතවොභද, අිළ විදතහත්භ 

දළනුභ රඵහ තදන්තන් තොතවොභද, අිළ  ඳර්තේණ කිරීතම්  දළනුභ  

රඵහ තදන්තන් තොතවොභද   කිඹන එ ළන.  අද අතප්  යතට් 

අධතහඳන  විඹ  ධහයහ  පුළුල් ය  තිතඵනහ.  භහින්තදෝදඹ  

විදතහර තුිතන් දරුන්  එඹ විිත තශේ තභොන විධිඹ ද කිඹන 

එ අද අඳ  තඵොතවොභ ඳළවළයුලි දළන න්න රළබුණහ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, අිළ ඵරමු  තම් හර 

හනු  තුශ අිළ තිබුණු ක්රධභතේදඹන් ඳහවිච්ික යනහ  ඩහ 

න  ක්රධභතේදඹන් ඳහවිච්ික යමින්  යුණුණු තත්ත්ඹ  ගිතේ 

තොතවොභද  කිඹන එ ළන.  අතප් ධීය ක්තේ්රාඹ  ළන 

ඵළලුතොත් මී  අවුරුදු විස , තිව  ඉසය  හි පු ධීයතඹෝ 

තභන්තේ ධීය  ඹහ්රාහතන් මුහුද   භන් ශහභ ඔහු ඉන්න මුහුදු 

සීභහ ළන දළන ළීමභ   ව  තොඩ බිභ ම්ඵන්ධ ය ළීමභ  

කිසිභ ක්රධභතේදඹක් තිබුතණ් නළවළ.  නමුත් එදහ ධීයඹහ ඒ 

 ණුත්ත ශහ.  ඔවුන් ප්ර්හතඹෝගි ඹම්  ක්රධභතේදඹන් වඳුනහ 
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නිමින්, තොඩ බිතම් තිතඵන ඹම් රකුණු බහවිත යමින්, අවතේ 

තිතඵන තරු බහවිත  යමින් එදහ ධීයඹහ ඒ  ණුත්ත ශහ. 

වළඵළන්   ඒ හර ඳයහඹ අනු ඔහු  අසළන්න වරි විධිඹ  තනශහ 

න්න ඵළරි වුණහ. නමුත් අද ධීය ක්තේ්රාඹ ත්තතොත් තභන් 

තභොන ඉේ ද ඹන්තන්, තභන්  තභොන ඉේතේද ඉන්තන්, ඒ 

අලත යන ළඩ ිළිතතශ -  

 
රු භන්ත්රීයතඹක් 
(ரண்புறகு உரப்தறணர் எருர்) 

(An Hon. Member) 

ඹන්න තතල් නළවළ. 

 
 

රු තයෝහිත අතේගුණර්ධන භවතහ  
(ரண்புறகு ரரயற அரதகுர்ண) 

(The Hon. Rohitha Abeygunawardena)  

භතේ මි්රා භන්ත්රීතුභහ  භහ තභොකුත් කිඹන්න ළභළති නළවළ.  

භහ දන්නහ එතුභහතේ දළන් තතල් නළවළ කිඹරහ. අිළ තතල් ටික් 

තදන්නන් වදන්තන්.    

අද ධීය ක්තේ්රාඹ ත්තතොත් තහක්ණතේ යුණුණු නිහ 

ළ රන්ට් බහවිතතඹන්, ඒ හතේභ අතනකුත් තහක්ණඹ උඳතඹෝගී 

ය නිමින් අද ඒ ර්භහන්තතේ යුණුණු යහ ඹන්න ඔවුන්  

පුළුන්භ රළබිරහ තිතඵනහ.  භහ භතක් යන්න ළභළතින්,  තම් 

හර හනු තුශ-  ණුේධඹ ඳළතුණු හරඹ තුශ- අතප් යතට් 

යුණුණු  තභොනහද අිළ යරහ තිතඵන්තන් කිඹරහ. එක්ත් 

ජහති ඳක්තේ න භන්ත්රීයඹකු කිේහ,  තරෝතේ දුප්ඳත්භ 

ය ක් ඵ  අතප් ය  ඳත් තරහ තිතඵනහ කිඹරහ. තොතවොභද 

තභතවභ කිඹන්තන්? තම් වදතින් කිඹන්න පුළුන්භක් 

තිතඵනහද? තම් තේලඳහරන නතහඹ ඳ්රාතේ චන භහරහක් 

විතයද?  අිළ නිවතභහීම කිඹනහ, එක්ත් ජහති ඳක්ඹ 

හරතේ භවළලි ඟ වයරහ ඒ තුිතන් තම් යතට් රහ තන ගිඹ 

යුඹ බුබුතශන් විදුලි බුබුශ ඳත්තු යන්න  පුළුන් ක්රධභතේදඹ වදපු 

ඵ.  ඒ අිළ ඇයීභ  රක් යනහ.  එඹ ශ ණුතු තදඹක්. 

තොන් ආණ්ක් තවෝ තේහ තවො ළඩක් ශහ නම් ඒ යපු ළතඩ්ලන 

තවොන් කිඹන්න පුළුන් නිවතභහීම භහනසිත්ඹක් අඳ  

තිතඵනහ.  

එදහ ඒ හර හනු තුශ නවීන තහක්ණඹ බහවිත යතන 

භවළලිතඹන් ය  යුණුණු කිරීතම් ක්රධභතේදඹ  ගිඹහ. 2005 

තනොළම්ඵර් භහතේ 18ළනිදහ භහින්ද යහජඳක් ජනහධිඳතිතුභහ 

තම් ය  බහය ත්තහ  ඳසු ත වු අවුරුදු වතන්, භහ ණනහ 

හරඹ තුශ අඳ  තම් තහක්ණඹ බහවිත යන්න  තිබුණු ප්ර්ධහන 

ඵහධඹ, අඳ  ය  ඉයුරිඹ  තන ඹන්න  තිතඵන ප්ර්ධහන ඵහධඹ 

අන් ය තිතඵනහ. ඒ ඵහධඹ තභන් තම් යතට් ඳළතුණු භවහ 

බඹහන ්රාසතහදඹ. ්රාසතහදඹ අතප් යත න් තුයන් යන්නත්,   

ඒ තහක්ණඹ බහවිත යන්න  ඕනෆ තභොන විධිඹ ද  කිඹහ 

ල්ඳනහ යන්නත්  මිනිස ඵරඹ තභන් අලත න්තන්. ඒ  

අලත යන්තන් නහඹත්ඹන්. ඒ අතිරු ජනහධිඳතිතුභහ 

විසින් රඵහ දීරහ අද ඳශමුළනි ප්ර්ලසනඹ විරහ තිතඵනහ.   

දළන්  යතට් යුණුණුක් නළවළ කිඹරහ කිඹන්තන් තොතවොභද?  

අධිතේගී භහර් වළතදනහ. ගුන් තතොටුතඳොශල්, යහඹල්,   

විදුලි ඵරහහය වළයුරහ තිතඵනහ. විදුලි ඵරහහය ළන විතේචනඹ 

යනහ.  එභ විඹ බහය හි පු ඇභතිතුභහ දළන් තම් රු බහතේ 

සිටිනහ. අය භන්ත්රීතුභහ කිේහ, තනොතයොච්තචෝතල් විදුලි 

ඵරහහයඹ ළතඩනහ කිඹරහ. භහ එඹ  එඟ නහ,  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි. එතුභහතන් භහ එ ප්ර්ලසනඹක් 

අවන්න ළභළතින්.  තනොතයොච්තචෝතල් විදුලි ඵරහහයඹ ළතඩනහ 

ඇති. භභ අවන ප්ර්ලසනඹ තභන්, තම් තරෝතේ තහක්ණඹ යුණුණු 

යමින් වදපු ඹන්්රාඹක් තනොළඩී තිබුණු අසථහක් තිතඵනහද 

කිඹන එ. තොතවේ වරි එතවභ තිතඵනහ  නම්  කිඹන්න. එතවභ 

තළනක් තොඹහ න්න රළතඵන්තන් නළවළ.  ඒ ඵහධ තිතඵනහ. 

වළඵළන්, ඒ  තභන් තහක්ණඹ බහවිත යමින් ළරැේද නිළයයු 

ය න්න  ඕනෆභ තිතඵන්තන්.  

හම්පර් විදුලි ඵරහහයඹ ළන ථහ ශහ. එ තරහ  අිළ 

ඉන්යුඹහත් එක් තවෝදයත්තඹන්  ණුතු යනතො  

කිඹනහ,  චීනඹ තයව යතන ඉන්යුඹහත් එක්  ණුතු 

යනහ කිඹරහ. චීනඹ එක්  ණුතු යනතො  කිඹනහ, 

ඉන්යුඹහ තයව ය තන චීනඹ එක් මි්රාම් ඳත්නහ 

කිඹරහ. එතවභ ප්ර්ලසනඹක් නළවළ.  ඉන්යුඹහද, චීනඹද, තොරිඹහද, 

ජඳහනඹද, කිඹන එ තනොතන් ප්ර්ලසනඹ තිතඵන්තන්. අඳ  
ළශතඳන, ය   හසිදහඹ න, ය  ඉයුරිඹ  තන ඹන්න පුළුන් 

මි්රා ය ක් එක් ම්ඵන්ධ තරහ තම් තහක්ණඹ බහවිත යතන 

යතට් ආර්ථිඹ ලක්තිභත් යන්න පුළුන් නම්, අන්න එතළන 

තභන් අිළ ඒ භන ආයම්බ යරහ තිතඵන්තන්. ඒ ඵ අද තම් 

ම්ඵන්ධතඹන් ථහ යපු වළභ තතනකු භ අිළ භතක් 

යන්න  ඕනෆ, මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි.  

අජිත් භහන්නප්තඳරුභ භන්ත්රීතුභහ එතුභහතේ ථහතේ දී  

කිේහ,  අඳ  කිසිභ ළඩ ිළිතතශක් නළතින්, කිසිභ දළීමභක් 

නළතින් අිළ තම් තහක්ණඹ ක්රි(ඹහත්භ යතන ඹන්තන් 

කිඹරහ.  ඒ ම්ඵන්ධතඹන් කිසිභ ළඩ ිළිතතශක් නළවළ කිඹරහ  

එතුභහ කිේහ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, ඊතේ තඳතර්දහ සිදු වුණු 

සිදුවීභදී තම් නවීන තහක්ණඹ භවරුන්තේ තවො  ව 

නය ත් සිටි වළටි භ  භතක් තනහ. 

 
මරහනහරඪ භන්ත්රීතුභහ 
(மனமரங்கும்  உரப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ඔඵතුභහතේ ථහ අන් යන්න.  

 
රු තයෝහිත අතේගුණර්ධන භවතහ  
(ரண்புறகு ரரயற அரதகுர்ண) 

(The Hon. Rohitha Abeygunawardena)  

භ  ත විනහදිඹක් තදන්න මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි.  

තම් නවීන තහක්ණඹ තවො  ව නය ත් සිටිනහ. අතප් 

සිය භහධත ජහරතේ භහධතතේදීන් දළන් තම් ළරරිතේ ඇති. භභ 

ඊතේ සිය යහත්රී ප්ර්ිත්ති ඵරහතන සිටිඹහ මරහනහරඪ රු 

භන්ත්රීතුභනි. ඉසය නම්  ඕනෆ තයම් ව න්න පුළුන්. ඕනෆ 

තයම් ව න්නහ. වළඵළන් ව තන ඉය තරහ වපු තනහ 

කිඹනහ, ඔහු ළහුතේ නළවළ  කිඹරහ. වපු අඹ කිඹනහ, "භභ ගුටි 

ෆහ" කිඹරහ. අධියණඹ  ගිහින් එතවභ කිඹරහ තොතවොභ වරි 

තේතයනහ. වළඵළන් නවීන තහක්ණඹ අද යුණුණු තරහ තිතඵනහ.  

සිය ටීවී නහලිහ ඊතේ දතේ තඳන්නහ භභ දළක්හ, භහතය 

සි  ඒ තඳශඳහිතඹ එන අසථහතේදී එ තළන වළංගිරහ ඉරහ, 

කුරුඳු තඳොලු ත්තු භවහ විලහර ණ්ඩහඹභක්, "ඔන්න ඳළනරහ 

වමු" කිඹරහ වතන වතන ඹනහ.  ඊ  ඳසතේ වපු අඹ 

එ එක්තනහතේ තේ මණු යවුම් යරහ, "තභන්න භංර 

භයවීයතේ තදය ළඩ යන ශභඹහ", "තභන්න භහතය ඳන්ර 

හ භල් විකුණන ිළඹදහ"  කිඹරහ තම් විධිඹ  තම් ඔක්තොභ 

තඳන්නහ. දළන් ඵරන්න, තහක්ණඹ යුණුණු වී තිතඵන නිහ තන් 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, තම් විධිඹ  තම්හ දළ න්න 

පුළුන් වුතණ්. තහක්ණඹ යුණුණු වී තිබුතණ් නළත්නම් අිළ දන්තන් 

නළවළ තන්, භංරතේ අඹ ළහුහද, එතවභ නළත්නම් ශියහල්රහතේ 

අඹ ළහුහද, වභත්රීරහතේ අඹ ළහුහද කිඹරහ.  වළඵළන්  

තහක්ණඹ යුණුණු තරහ තිතඹන එ තම් යතට් යුණුණු  තභන්භ 

යතට් අර්බුද ඇති තනහ ත් තවො ිළිතතුයක් වළටිඹ න් භභ 

විලසහ යන්තන්.  
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ඳහර්ලිතම්න්තු 

ඒ නිහ අිළ තම් තහක්ණඹ ඉතහ තවොඳින් ඳහරනඹ යමින්, ඒ 

තුශ යතට් අනහතඹ තනුතන් න්න තිතඹන තීන්දු තීයණ 

න්න, ඉතහභත්භ එදිතය තීන්දු න්න යජඹක් ඵ ප්ර්හල යමින් 

තේරහ රඵහ දීභ ළන ඔඵතුභහ  සතුතින්ත තනහ. 

තඵොතවොභත්භ සතුතින්.  

 
[අ.බහ. 4.32] 

 
රු නිතයෝන් තඳතර්යහ භවතහ 
(ரண்புறகு றரரன் ததரர ) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, අද යුන 'විදතහ වහ තහක්ණඹ 

ළදියුණුණු කිරීතම් (ංතලෝධන) ඳනත් තටුම්ඳත' ඹ තත් භ ත් 

අදවස කීඳඹක් එතු කිරීභ  ඉඩ දීභ ළන ප්ර්ථභතඹන්භ සිඹලු 

තදනහ භ සතුතින්ත නහ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, ඔඵතුභහ දන්නහ, තම් 

තරෝතේ තහක්ණ ඹ අතප් ජීවිතර  ඉතහභ ළදත් න ඵ. 

තම් තරෝඹ යුවහ ඵරන තො  අද නවීන තහක්ණඹ උඳතඹෝගි 

ය තන තම් තරෝතේ ඉන්න විවිධ භහජ,  විවිධ ය ල් විලහර 

ිළම්භක්,  ඒ හතේභ ඒ ජන ජීවිතර විලහර යුණුණුක් අද න 

තො  තඳන්නුම් යරහ තිතඵනහ. අිළ රංහ ඉතිවහඹ ත්තත්, 

අතප් ශිස හචහය ඒ හරතේ තිබුණු  තහක්ණ ක්රධභ උඳතඹෝගි ය 

තන  තම් ය   තහක්ණඹ අතින් තරෝතේ ඉතහ යුණුණු ය ක් 

ඵ  ඳත් යරහ තිතඵනහ. ඒ යුණුණු තහක්ණ ක්රධභ අද න 

තො ත් තම් යතට් තළන් තළන්ලින් තොඹහ න්න  පුළුන් තරහ 

තිතඵනහ. නමුත් නිදවසින් ඳසු අඳ  ඒ ක්රධභතේද අභත තරහ, 

තම් ය  තභොන ආහයතඹන්ද ංර්ධනඹ ශ ණුත්තත් කිඹන එ 

අඳ  අභත තරහ, අිළත් විවිධ ක්රධභ භඟින් ඉසයව  ඹන්න 

ගිහිල්රහ සිටින තභොතවොත අතප් ජනතහ  ඒ අහර්ථත්තඹන් 

විලහර පීඩනඹක් ඇති තරහ තිතඵනහ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, ඔඵතුභහ දන්නහ, තම් 

තරෝතේ ණුේධඹක් ත්තත්, තම් තරෝතේ ංර්ධනඹ ත්තත් 

තහක්ණඹ ඉතහභ ළදත් න ඵ. ඒ තහක්ණඹ නළතු අඳ  

ඉයුරිඹ  ඹන්න ඵළවළන් කිඹන එ ආසිඹහතේ අතප් අල්ළසි 

ය ල්ලිනුත් ඔප්පු යරහ තිතඵනහ.  

එදහ අතප් ිළටු ඳසින් සිටි සිංප්පරු, තොරිඹහ ව 

භළතල්සිඹහ ළනි ය ල් ඒ තහක්ණඹ භහජත යරහ, ඒ 

තහක්ණඹ නිඹභහහයතඹන් තඹොදහ තන අද අඳ  ඩහ විලහර 

ිළම්භක් ඳළනරහ තිතඵනහ.  ඒ ය ල් අනුභනඹ යරහ ඒ හතේ 

ිළම්භක්  ඳනින්තන් තොතවොභද කිඹරහ අද අිළ ඵරනහ. නමුත් 

කිඹන්න නහටුන්, තම් ය ණනහ තුශ ඒ තහක්ණඹ 

භහජත කිරීභ වහ නිඹභ ක්රධභතේදඹක් අිළ අනුභනඹ යරහ 

නළවළ. ක්රධභතේද අනුභනඹ යරහ නළවළ කිඹරහ භභ කිඹන්තන් 

නළවළ. නමුත් ය ක් ලතඹන් අිළ නිඹභ ක්රධභතේදඹක් අතප් භහජඹ 

තුශ  තන ඹන්න   ණුතු ය නළති නිහ අද තන තො  අිළ 

ආර්ථි ලතඹන් ඉතහභ ඳසු ඵෆභ  රක් තරහ තිතඵනහ. 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, අිළ අතප් යහජත තේඹ 

අයතන ඵරමු. අද යහජත තේතඹෝ විලහර ිළරික් හිටිඹත්, 

යහජත තේඹ  විලහර මුදරක් අිළ තඹතදවුත්, යහජත තේඹ  අිළ 

විටින් වි  නවීන තහක්ණඹ එතු යරහ තිතඵනහඹ කිඹරහ 

කිේත් අතප් ජනතහ  දළතනන ඳරියු හර්ඹක්භ තේඹක් 

යන්න  නවීන තහක්ණඹ අතප් යහජත තේඹ  තඹොදරහ නළවළ. 

අිළ ඒ ආතඹෝජනඹක් වළටිඹ  රරහ තොම්ිළණු ර්  

තහක්ණඹ තේහ, IT තහක්ණඹ තේහ, අතනකුත් ක්රධතභෝඳහඹ 

තේහ අතප් යහජත තේඹ  අද තඹොදරහ තිබුණහ නම් අඳ  ය ක් 

ලතඹන් මී  ඩහ විලහර ිළම්භක් ඳනින්න පුළුන්භ තිබුණහඹ 

කිඹරහ තභන් භ  හිතතන්තන්.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, ඒ එක්භ අධතහඳන ක්තේ්රාඹ 

ත්තත් අතනක් ය ල් ඒ තහක්ණඹ කුඩහ හරතේ සි භ ඒ ද 

දරුන්  වඳුන්හ දීරහ තිතඵනහ. නවීන තහක්ණඹ එනතො  ඒ 

තහක්ණ ක්රධභ භහජත යරහ ඒ භහජතඹන් පරදහයී ළඩක් 

න්න පුළුන් තන විධිඹ  ඒ ය ල් තභන්තේ ආර්ථිඹ 

නිර්භහණඹ යරහ තිතඵනහ. නමුත් අතප් යතට් තිතඵන අහර්ථ 

ක්රධභතේද නිහ විතලේතඹන්භ අධතහඳන අංලතඹන් අිළ අතනක් 

ය ල් එක් න තො  ඳසුඵෆභ  රක් තරහ තිතඵනහ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, අධතහඳන ක්තේ්රාතඹන් 

ඉවශ  ඹන අතතශොසක් න බුේධිභතුන්, උතුන් අද තම් යතට් 

වරි වළටි රැකිඹහක් ය න්න ඵළරු, වරි වළටි ඒ තොල්රන්තේ 

ඳවුල් නඩත්තු ය න්න ඵළරු ිළ  ය  ඹනහ. තරෝතේ  

තනත් ය ර ආදහඹම් එක් න්න්දනඹ කිරීතම්දී විලහර 

ඳයතයඹක් තිතඵන නිහ විලහර බුේධිභතුන් ිළරික් තම් ය  අත 

වළයරහ අනික් ය ර  ගිහිල්රහ තභන්තේ ්ර භඹ, තභන්තේ 

බුේධිඹ ඒ ය ර  තදන ප්ර්ණතහක් අද ඇති තරහ තිතඵනහ.  

අතප් ය   ඇවිල්රහ තභන්තේ භහති භූමිඹ  තේඹ යන්න 

කිඹරහ අිළ ඒ පුේරඹන්  තොතයම් කිේත් නළත තම් ය   

ඇවිල්රහ තිතඵන්තන් ඉතහභ අතතශොසකුන්. තම් ය   නළත ආ 

භවය අඹ තම් යතට් තිතඵන දණඹ වහ ංචහ, තම් යතට් තිතඵන 

අතනකුත් ප්ර්ලසන නිහ තම් යතට් ජීත් තන්න ඵළරු නළත තම් 

ය  දහරහ ඹන තත්ත්ඹ  ඳත් යරහ තිතඵනහ. අිළ තනත් 

ය ල් වහ න්න්දනඹ යන  තො   අද අතප්  යතට් ඹවඳහරනඹ 

නළවළ. තන ය  තභන්තේ වළකිඹහතන් තහඳහයඹක් ආයම්බ 

යරහ, තභන්තේ දක්තහතන් ඒ තහඳහයඹ ඉසයව  තන 

ඹන්න පුළුන් වුණත් අද තම් යතට් ඒ ක්රධභ ළසී ඇති නිහ අද ඒ 

තොල්රන් තම් ය  දහරහ ඹන තත්ත්ඹ  ඳත් තරහ තිතඵනහ.  

අද භ  ඉසතල්රහ ථහ යපු රු ඇභතිතුභහ විතලේතඹන්භ 

ධීය විඹඹ ළන ථහ ශහ. එතුභහ කිේහ, අවුරුදු විස   

තිව  ඉසතල්රහ ඒ තිබුණු හම්ප්ර්දහන් ධීය ර්භහන්තඹ අද 

න තො  යුණුණු තරහ ඉසයව  ගිහිල්රහ තිතඵන්තන් 

තොතවොභද කිඹරහ. නමුත් භහ සිඹලු තදනහ භ භතක් ය තදනහ, 

ඒ තහක්ණඹ යුණුණු වුණත්, ඒ තහක්ණතඹන් අතප් භහජඹ , 

අතප් ධීයඹහ  වරිවළටි ප්ර්තඹෝජනඹක් න්න ඵළරි විධිඹ න් අිළ ඒ 

ක්තේ්රාතේ  ණුතු යන්තන් කිඹන එ. අද නතො  ඒ 

සිඹලුභ තහක්ණඹ රඵහ න්න අසථහ දීරහ තිබුණත්, ධීයඹහ  

ඒ තහක්ණඹ න්න අලත මිර මුදල් නළවළ. ඒ ධීයඹහ  තඵෝට්ටු 

එන්ජිභ ඳහවිච්ික යරහ ළඹුරු මුහුද  ඹන්න අලත ඉන්ධන ටි 

අද රඵහ න්න ඵළවළ. ඉතින් තම් හතේ ප්ර්ලසන ළන අිළ ළඹුරින් 

සිතහ ඵරහ  ණුතු ශ ණුතුන්. අඳ  තහක්ණඹ තිබුණහ  භයු.   ඒ 

තහක්ණඹ අතප් ර්භහන්තර  ඵේධ යරහ ඒ තුිතන් ඉයුරිඹ  

ඹන්තන් තොතවොභද කිඹන එ ම්ඵන්ධතඹන් තවො ළරළසභක්  

අතප් ය    ඉයුරිඳත් යන්න ඕනෆ.  

ඒ හතේභ ඵරන්න අද න තො  තම් යතට් උස තහක්ණඹ 

බහවිත යමින් අඳනඹන වහ- 

 
මරහනහරඪ භන්ත්රීතුභහ 
(மனமரங்கும்  உரப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

රු භන්ත්රීතුභනි, ඔඵතුභහ  ත මිනිත්තු හරඹක් 

ඳභණන් තිතඵන්තන්. 

 
රු නිතයෝන් තඳතර්යහ භවතහ 
(ரண்புறகு றரரன் ததரர ) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

තවොන්, මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි.  
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අිළ උස තහක්ණඹ තඹොදහ තන තම් යතට් බහණ්ඩ 

නිසඳහදනඹ යන්තන් සිඹඹ  1.5න්. අතනක් ය ල් එක් 

ංන්දනඹ යන තො , විලහර ලතඹන් ඉයුරිඹ  ගිඹ ය ල් 

මී  ඩහ විලහර තර ඒ තහක්ණඹ උඳතඹෝගි යතන තිතඵන 

ඵ තඳතනනහ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, ඒ හතේභ ඒ විදතහ ඳර්තේණ 

වහ, තහක්ණඹ යුණුණු කිරීභ වහ  සිඹඹ  0.2ක් ළනි සුළු 

ප්ර්භහණඹක් තභන් අිළ විඹදම් යන්තන්. අිළ මී  ඩහ තම් තහක්ණ 

 ණුතුර  ආතඹෝජනඹ යරහ, විතේශීඹ ඵරඳෆම්ලින් 

ළරතන්න  පුළුන් න විධිඹ  අතප් ආර්ථිඹ වදහ න්න 

ඕනෆ.  

අද අිළ ත ලිතොම් ක්තේ්රාඹ අතින් ඉයුරිඹ  ගිඹහඹ කිඹරහ 

හුඟක් ආඩම්ඵය වුණහ , ඒ ක්තේ්රාතේ සිඹලුභ තේල් තඵොතවෝ 

තරහ  තිතඵන්තන් විතේල තොම්ඳළනි තු. ඒ තහක්ණඹ 

එන්තන් විතේල තොම්ඳළනි තුිතන්. ඉතින් තම් හතේ තේල් තුිතන් 

අතප් ය  , අතප් ආර්ථිඹ  ඉතහභ බඹහන අනතුරු ඉයුරිතේදී 

සිදු තන්න පුළුන්. ඒ ළනත් ඔඵ සිඹලු තදනහතේ අධහනඹ 

තඹොමු යමින්, තහක්ණඹ යුණුණු ය තන අිළ ඉයුරිඹ  ඹන්න 

 ණුතු  ළරසුම් යමුඹ  කිඹමින් භතේ ථහ අන් යනහ. 

 
[අ.බහ. 4.43] 

 
රු ලහන්ත ඵණ්ඩහය භවතහ 
(ரண்புறகு ெரந் தண்டர) 

(The Hon. Shantha Bandara) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, 1994 අං 11 දයන විදතහ වහ 

තහක්ණඹ ළදියුණුණු කිරීතම් ඳනත  ංතලෝධන තන එන තම් 

අසථහතේ චන කිහිඳඹක් ථහ යන්න රළබීභ ිළිතඵ තුටු 

තනහ. විතලේතඹන්භ අිළ දන්නහ තහක්ණඹ ඕනෆභ ය  

යුණුණු  ඵරඳහන ප්ර්ධහන හධඹක් තරහ තිතඵනහ හතේභ, 

තහක්ණතේ හසි තභන්භ අහසිත ස තිතඵන ඵ. වළඵළන් ඒ වුණත්, 

අද තහක්ණඹ නළති කිසිභ  ණුත්තක් යන්න ඵළරි 

තත්ත්ඹ  මුළු තරෝඹභ ඳත් තරහ තිතඵන අසථහක්.  

අද තම් යතට් තහක්ණ විඹ බහය ඇභතියඹහ ලතඹන් අතප් 

රු ඳහඨලී චම්ිළ යණ ඇභතියඹහ  ණුතු යනහ, 

විතලේතඹන් ිත්තිතඹන්භ ඒ ක්තේ්රාඹ  ම්ඵන්ධ විේතකු 

වළටිඹ . ඒ ළඩ ිළිතතශ අතප් ය  තුශ ඉයුරිඹ  තන ඹන්න 

එතුභහ  තරොකු නහඹත්ඹක් රඵහ තදන්න පුළුන්භ රළබිරහ 

තිතඵනහ. 

තහක්ණඹ භ  තන ඹෆභ ම්ඵන්ධ ඳසු ගිඹ විවිධ ආණ්ක් 

විවිධහහයතඹන් ළඩ ිළිතතශල් නිර්භහණඹ ශත්, භ  

තහක්ණඹ තන ඹෆභ වහ ර්තභහන ආණ්ක් භහින්ද යහජඳක් 

අතිරු ජනහධිඳතිතුභහතේ නහඹත්ඹ තුශ අතිවිලහර ළඩ 

තො ක් ශහඹ කිඹන එ අිළ වුරුත් ිළිතන්නහ හධඹක්.  

එදහ අතිරු භහින්ද යහජඳක් භළතිතුභහ අග්රාහභහතතයඹහ 

වළටිඹ  ඉන්න තො   "නළණ ර" කිඹරහ අලුත් ළඩ ිළිතතශක් 

නිර්භහණඹ ශහ. ප්ර්හතේශීඹ තල්ම් තොට්ඨහ ඳදනම් ය තන 

ඒ ප්ර්තේලර විවහයසථහන, ඒ හතේභ තඳොදු සථහන තක්න්ද්ර் ය 

තන නළණර භධතසථහන ආයම්බ යරහ, ඒ තුිතන් ම්ඵද 

ජනතහ  -විතලේතඹන්භ දරු දළරිඹන් - ඳරිණ තහක්ණඹ 

ිළිතඵ දළනුභ රඵහ ළීමභ වහ විලහර ළඩ ිළිතතශක් යුඹත් 

ශහ. ඳශමුළනි නළණ ර භධතසථහනඹ තයභ කිරි තතවය 

පුද බිතභන් ආයම්බ යරහ, අද ය  පුයහභ ඇති දුසය ප්ර්තේලර ඒ 

නළණර භධතසථහන ආයම්බ යරහ තිතඵනහ.  

ඒ හතේභ ඳසු ගිඹ හරඹ තුශදී අතප් තිස විතහයණ 

භළතිතුභහතේ නහඹත්ඹ තුශ විදහතහ භධතසථහන 263ක් අතප් 

යතට් ප්ර්හතේශීඹ තල්ම් තොට්ඨහ ඳදනම් ය තන ආයම්බ 

ශහ.  ඒ විදහතහ භධතසථහන ළනත් තරොකු විතේචනඹක් යනහ 

අද අිළ දළක්හ. නමුත් ප්ර්හතේශීඹ ම්ඵන්ධීයණ මිටුර 

බහඳතිරු වළටිඹ  අිළ ඒ විදහතහ භධතසථහනර ප්ර්තිඹ 

විභමින් ඒ අඹත් එක් හච්ඡහ යන අසථහතේ දළන න්න 

රළබුණහ, ග්රාහමීඹ ප්ර්තේලර සිටින රැකිඹහ වියහිත තරුණ 

තරුණිඹන්  විවිධහහයතේ තහක්ණි දළනුභ රඵහ තදමින් ඔවුන් 

ිත්තීඹභඹ ලතඹන් විවිධ ක්තේ්රාර  තඹොමු යන්න, 

රැකිඹහර  තඹොමු යන්න විදහතහ භධතසථහන භඟින් විලහර ළඩ 

ිළිතතශක් යුඹත් යන ඵ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, ඒ හතේභ  මී  දලඹ , 

තද  තඳය ඳරිණ ඒඹක් තිබුතණ් තම් යතට් ප්ර්සිේධ 

ඳහල් ඹළන් කිඹන ප්ර්ධහනභ ඳහල් කීඳඹ  ඳභණන් කිඹරහ අිළ 

දන්නහ. අනුයහධපුයඹ, තඳොතශොන්නරු, වම්ඵන්තතො  හතේභ 

භහ නිතඹෝජනඹ යන  කුරුණෆර ළනි යුසත්රි ක්ර ග්රාහ මීඹ 

ප්ර්තේලර ඳහල්ර ඳරිණ ඒ තිබුතණ් නළවළ. අතිරු 

ජනහධිඳතිතුභහතේ නහඹත්ඹ තුශ ඳසු ගිඹ හර හනුතේදී ඒ 

ෆභ දුසය ඳහර භ ඳරිණ ඒ රඵහ තදමින් ඳරිණ 
හක්යතහ ළදියුණුණු යන්න තම් යජඹ   ණුතු යරහ 

තිතඵනහ. අිළ වුරුත් දන්නහ, 2005 අවුරුේද තන තො  තම් 

යතට් ඳරිණ හක්යතහ තිබුතණ් සිඹඹ  5ත්, 10ත් අතය 

කිඹරහ. ඒ සිඹඹ  5ත්, 10ත් අතය තිබුණු ඳරිණ හක්යතහ 

2013 අවුරුේද න වි  සිඹඹ  50  ආන්න ප්ර්භහණඹ  

තතනන්න වළකිඹහ රළබීභ තම් යතට් අනහතඹ ලක්තිභත් 

යන්න,  තම් යතට් ජනතහ  රළබුණු විලහර බහතඹක් වළටිඹ න් 

අිළ දකින්තන්. ඒ ළඩ ිළිතතශ තම් ආණ්ක් විසින් ය තන 

ගිඹහ.  

අතප් අධතහඳන ඇභතිතුභහ අද තම් ළන ථහ ශහ. 

විතලේතඹන්භ අතිරු ජනහධිඳතිතුභහතේ නහඹත්ඹ තුශ, 

එතුභහතේ උඳතදස භත, අතප් ඳහල්ර තිතඵන රහ විඹ 

ධහයහ, හණිජ විඹ ධහයහ, විදතහ විඹ ධහයහ  අභතය   තත් 

අලුත් විඹ ධහයහක් -තහක්ණ විඹ ධහයහ- එතු ශහ. 

අධතහඳනතේ විලහර වළයවුභක් නිර්භහණඹ යමින් තහක්ණ විඹ 

ධහයහ ඳහර  වඳුන්හ දුන්නහ. ඒ වයවහ තහක්ණ විදතහර, ඒ 

හතේභ තහක්ණ විලසවිදතහර ආයම්බ කිරීභ තුිතන් අනහතතේදී 

අඳ  තහක්ණතේ තඹෝධ ිළම්භක් ඳනින්න පුළුන් නහඹ කිඹන 
එ තම් බහතේදී අිළ භතක් යන්න ඕනෆ. ඒ ළඩ ිළිතතශ අද 

නිර්භහණඹ යරහ තිතඵනහ.  

දඹහසිරි ජඹතේය භන්ත්රීතුභහතේ පුයප්ඳහක් පුයන්න 

ඳහර්ලිතම්න්තු  ඳළමිණි, භතේ මි්රා නලින් ඵණ්ඩහය භන්ත්රීතුභහ, 

ඒ හතේභ අජිත් භහන්නප්තඳරුභ භන්ත්රීතුභහ ඇතුළු එක්ත් 

ජහති ඳක්තේ භන්ත්රීතුභන්රහතේ ථහලින් තභොක්ද කිේතේ? 

''තේලඳහරනි ලතඹන් තම් තභොකුත් ළඩක් නළවළ, ළඩ 

ිළිතතශක් නළවළ, ඹව ඳහරනඹ නළවළ, ඒහධිඳති ඳහරනඹක් 

තිතඵන්තන්'' කිඹරහ එතුභන්රහ කිේහ. අිළ අවන්න ළභළතින්, අද 

ඹව ඳහරනඹ නළත්තත් ආණ්ක්තේද, නළත්නම් එක්ත් ජහති 

ඳක්තේද කිඹරහ. එදහ භහතයදී තඵොතවොභ තවො  ඹව ඳහරනඹ 

ක්රි(ඹහත්භ වුණ වළටි අිළ දළක්හ. මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, 

වරිඹ  ඉන්යුඹහනු ික්රාඳ ඹක් හතේන්.  තඳොලු, මුගුරු අයතන 

ඳන්නහ තන ගිහිල්රහ තභන්තේ ඳහක්ෂිඹහ , තභන්තේ 

තවෝදයඹහ  මිීම භයන සරඳතඹන්  ඳවය තදන්න එන වළටි 

දළක්හභ තම් තේලඳහරනඹ තභොක්ද කිඹරහ අඳ  හිතුණහ. 

තේලඳහරන ළඩ ිළිතතශක් නළති, තේලඳහරන නහඹත්ඹක් 

නළති,   භතහද තොඩක් එක් ෆලි ෆලිර  ළක්ණු, වළතභෝභ 

නහඹඹන් තන්න දඟරන තේලඳහරන ඳක්ඹ අඹ අද 

ඳහර්ලිතම්න්තු  ඇවිල්රහ අතඳන් අවනහ, තෝ තම් ආණ්ක්තේ 

ඹව ඳහරනඹ, තෝ ප්ර්ජහතන්්රාහදඹ කිඹරහ. තමුන්තේ තේලඳහරන 

ඳක්ඹ තුශත් ඹව ඳහරනඹ ඳත්හ න්න ඵළරි සිටිඹදී තම් 

විධිඹ  ආණ්ක්   තදෝහතයෝඳණඹ යන්න එඳහ කිඹරහ තම් 

තරහතේ අිළ ඒ අඹ  භතක් යන්න ඕනෆ.  
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ඳහර්ලිතම්න්තු 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, විදුලිඹ ම්ඵන්ධ ථහ ශහ. 

එතුභන්රහ විදුලිඹ ම්ඵන්ධ ථහ ශහ  ආඳස  හිතරහ 

ඵරන්න කිඹරහ අිළ කිඹනහ. එක්ත් ජහති ඳක් යජඹ හරතේ 

1982 දී තභන් නළ තඟනහිය ඳශහතත් තහඳ විදුලි ඵරහහයඹක් 

ආයම්බ යන්න  තඹෝජනහ වුතණ්. නමුත් එදහ  ති.ආර්. 

ජඹර්ධන හි පු ජනහධිඳතිතුභහතේ හරඹ තුශදී ඒ ආයම්බ 

තශේ නළවළ. ඉන් ඳසු 1992 දී ආර්. තප්ර්ේභදහ හි පු 

ජනහධිඳතිතුභහතේ  හරතේදී දකුණු ඳශහතත් තහඳ විදුලි 

ඵරහහයඹක් ආයම්බ යන්න  තඹෝජනහ වුණහ. නමුත් ඒ යජඹ 

ඒ ක්රි(ඹහත්භ තශේ නළවළ. ආපු ඹම් ඹම් ඵරඳෆම් වමුතේ ඒහ 

වකුශහ ත්තහ. ඒ ඳහඳඹ  තභන් අඳ  මුහුණ තදන්න  සිදු වුතණ්. 

ඒ නිහ අතිරු භහින්ද යහජඳක් ජනහධිඳතිතුභහතේ නහඹත්ඹ 

තුශ තනොතයොච්තචෝතල් තහඳ විදුලි ඵරහහයඹ ආයම්බ යරහ, ඒ 

තහඳ විදුලි ඵරහහයඹ ක්රි(ඹහත්භ යන භන්,අිළ ඉතහභ තුටින් 

කිඹන්න  ඕනෆ, හම්පර් තහඳ විදුලි ඵරහහයඹ ආයම්බ කිරීතම් 

ගිවිසුභ  තම් න වි  විඹ බහය අභහතතතුමිඹ අත්න් තඵහ 

තිතඵන ඵ. තම්තත් විලහර බිල්තරක් භන්න  වදනහ. ඒ 

හම්පර් තහඳ විදුලි ඵරහහයඹ වයවහ අතප් ය   විලහර අහසිඹක් 

තනහඹ, තම් ම්ඵන්ධ ජනතහ  විලහර පීඩනඹක් ඇති 

තනහඹ කිඹරහ අද විඳක්ඹ බිල්තරක් භන්න  වදනහ. 

අමලි තඵොරු කිඹනහ.  

2015 න වි  තම් යතට් තත් තහඳ විදුලි ඵරහහය ඇති වුතණ් 

නළත්නම් තම් යතට් ජනතහ  අඳුතර් ඉන්න තනහ. අද ම් දනවු 

වයවහ විදුලිඹ රඵහ තදනහ. න ර්භහන්තලහරහ ඇති තනහ. ඒ 

හතේභ අද තවෝ ල් ර්භහන්තඹ යුණුණු තනහ. තම්හ  අලත 

විදුලිඹ රඵහ දීභ තම් යජතේ කීභක්. ඒ නිහ තහඳ විදුලි ඵරහහය 

තේහ, ජර විදුලි ඵරහහය තේහ, තනත් විදුලි ඵරහහය තේහ ඇති 

යරහ තම් යතට් ජනතහතේ විදුලි අලතතහ ම්පර්ණ කිරීභ තම් 

යජතේ; තම් ආණ්ක්තේ  කීභක් තරහ තිතඵනහ. එඹ ඉටු කිරීභ 

වහන් අිළ  ණුතු යන්තන්. එතවභ නළති තම්හ තුිතන් 

තනත් ආණ්ක්ර , තනත් යජඹන්ර , තනත් ය ර  

හසිදහඹ තත්ත්ඹන් ඇති යන්න  තනොතන්. අතප් යතට් 

ජනතහතේ ඹවඳත උතදහන් තම්හ ඇති යන්තන් කිඹන 

හයණඹ අිළ භතක් යන්න  ඕනෆ.  

විඳක්තේ රු භන්ත්රීරුන් තඵොරු ණනහක් කිේහ. තම්හ 

ඳසු ගිඹ හරඹ තුශදී ඹම  ඳශහතත් ජනතහ  කිේහ, භධතභ 

ඳශහතත් ජනතහ  කිේහ. නමුත් ඒ ජනතහ ඒහ  ඇහුම් න් 

දුන්නහද? තමුන්නහන්තේරහ ඳසු ගිඹ හරතේ -එක්ත් ජහති 

ඳක්තේ හි පු භළති ඇභතිතුභන්රහ, හි පු භන්ත්රීරුන් 

ඔක්තොභරහ තඳොයු ඵළ තන- ඹම ඳශහත  ඇවිල්රහ රැසවීම් 

ඳත්නහ අිළ දළක්හ. භධතභ ඳශහතත් ගිහින් රැසවීම් 

ඳළළත්වහ. ඒ හතේභ උතුරු ඳශහත  ගිඹහ. නමුත් ඒ කිඹපු 

තඵොරුර , ඒ කිඹපු තේල්ර , -තම් ආණ්ක්  ළඩ 

ිළිතතශක් නළවළ; ඹන්න භනක් නළවළ; තම් ආර්ථිඹ ඩහ 

ළටිරහන් තිතඵන්තන්; ඒ නිහ තම් ආණ්ක්  ඉයුරි භනක් නළවළන් 

කිඹරහ  කිේහ - ජනතහ ඡන්දඹ දීරහ තිතඵන්තන් තොතවොභද? 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, භභ හ තිතඵනහ- 

 
මරහනහරඪ භන්ත්රීතුභහ 
(மனமரங்கும்  உரப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

රු භන්ත්රීතුභහ, ඔඵතුභහතේ ථහ දළන් අන් යන්න. 

 
රු ලහන්ත ඵණ්ඩහය භවතහ 
(ரண்புறகு ெரந் தண்டர) 

(The Hon. Shantha Bandara) 

භ  විනහදි කිහිඳඹක් තදන්න, මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි.  

දළන් ඹම ඳශහතත් ඡන්ද ප්ර්තිපරඹ ළනත් විවිධ ථහ 

කිඹනහ, ඡන්ද තභච්චයක් අක් තරහ, අච්චයක් අක් තරහ කිඹරහ. 

ඡන්ද අක් තරහ නළවළ.  විතලේතඹන්භ අිළ තම් යතට් තේලඳහරනඹ 

ංන්දනහත්භන් ඵරන්තන්. තම් යතට් ප්ර්ධහන විඳක්ඹ 

වළටිඹ  එක්ත් ජහති ඳක්ඹත් භඟ අිළ ංන්දනහත්භ 

ඵරපුහභ ඡන්ද ප්ර්තිපරඹ  ඳළවළයුලිභ තභොද තරහ 

තිතඵන්තන්? භභ එඹ ඳවසු න්න  ප්ර්තිලතඹක් වළටිඹ  

කිඹන්නම්. 1999 දී අිළ එක්ත් ජනතහ නිදවස න්ධහනඹ වළටිඹ  

සිඹඹ  56.39 ඡන්ද ප්ර්තිලතඹක් රඵහ නිේදී, එක්ත් ජහති 

ඳක්ඹ රඵහ ත්තත් සිඹඹ  37.82න්. එහි තන සිඹඹ  

18.57න්.  

 
මරහනහරඪ භන්ත්රීතුභහ 
(மனமரங்கும்  உரப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ඔඵතුභහතේ ථහ දළන් අන් යන්න. 

රු ලහන්ත ඵණ්ඩහය භවතහ 
(ரண்புறகு ெரந் தண்டர) 

(The Hon. Shantha Bandara) 

භ  විනහදි කිහිඳඹක් තදන්න, මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි.  

 2004 දී අිළ සිඹඹ  59න්. එක්ත් ජහති ඳක්ඹ සිඹඹ  
37න්. එහි තන සිඹඹ  21න්. ඒ හතේභ 2009 දී අිළ රඵහ 

ත්තත් සිඹඹ  69න්. එක්ත් ජහති ඳක්ඹ සිඹඹ  28න් රඵහ 

ත්තත්. එහි තන සිඹඹ  41න්. ඒ හතේභ 2013 දී අිළ රඵහ 

ත්තත් සිඹඹ  66.43න්. එක්ත් ජහති ඳක්ඹ තම් යතට් ප්ර්ධහන 

විඳක්ඹ වළටිඹ  රඵහ ත්තත් සිඹඹ  24.21න්. එහි තන  

සිඹඹ  42න්. ඒ අනු අතප් ප්ර්තිතේ ප්ර්තිලතඹ 1999 දී  සිඹඹ  

18න්. 2004 න වි  එඹ සිඹඹ  21 දක්හ ළදි තරහ තිතඵනහ. 

2009 න වි  එඹ සිඹඹ  41 දක්හ ළදි තරහ ති තඵනහ. 2013 

න වි  එඹ සිඹඹ  42 දක්හ ළදි තරහ තිතඵනහ. ඒ නිහ භභ 

තමුන්නහන්තේරහ  විතලේතඹන්භ තම් හයණඹ කිඹන්න 

ළභළතින්.  

තමුන්නහන්තේරහතේ ඔඹ ථහ ඹම ඳශහතත් ජනතහ ඇහුහ 

නම්,  භධතභ ඳශහතත් ජනතහ ඇහුහ නම් තමුන්නහන්තේරහ  

තොන් ආහයතඹන්ද ඡන්දඹ තදන්තන්? උතුරු ඳශහත  තභොද 

වුතණ්? තම් යතට් ප්ර්ධහන විඳක්ඹ වළටිඹ  එක්ත් ජහති ඳක්ඹ 

උතුරු ඳශහතතන් ත්තත් ඡන්ද 3,062න්, ළයයුරහ ළයුච්ච ඒහත් 

එක්. උතුරු ඳශහතතන්භ ජනතහ විමුක්ති තඳයමුණ ත්තත් ඡන්ද 

288න්. තම් තභන් ළඵෆ තත්ත්ඹ. ඒ නිහ තමුන්නහන්තේරහ තම් 

තත්ත්ඹ වරිවළටි  වහ න්න. තම් තත්ත්ඹ වරිවළටි  වහ 

තන  ණුතු යන්න කිඹරහ අිළ විඳක්ඹ  භතක් ය තදන්න  

ළභළතින්. දළන්ත් ඹථහර්ථඹ තත්රුම් න්න කිඹරහ අිළ 

විඳක්තඹන් ඉල්රහ සිටිනහ. තඵොතවොභ සතුතින්. 

 
මරහනහරඪ භන්ත්රීතුභහ 
(மனமரங்கும்  உரப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

මීශඟ  රු (ආචහර්ඹ) වර් ද සිල්හ භන්ත්රීතුභහ. ඔඵතුභහ  

මිනිත්තු 5 හරඹක් තිතඵනහ. 
 
 

[අ.බහ. 4.55] 

 
රු (ආචහර්ඹ) වර් ද සිල්හ භවතහ 
(ரண்புறகு (கனரறற) யர்  ெறல்ர) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

තඵොතවොභ සතුතින්, මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි. ඹම 

ඳශහතත් ඳශහත් බහ භළතියණඹ ජඹග්රාවණඹ යන්න එක්ත් 

ජහති ඳක්තඹන් රළබුණු ලක්තිඹ ිළිතඵ රු ලහන්ත ඵණ්ඩහය 

භන්ත්රීතුභහ  ථහ යන්න අභත තන්න ඇති. භභ අද 

තභතළනදී ථහ යන්න තනොතන් ඵරහතඳොතයොත්තු වුතණ්. නමුත් 

1035 1036 

[රු ලහන්ත ඵණ්ඩහය භවතහ] 



2013 ඔක්තතෝඵර් 08 

ලහන්ත ඵණ්ඩහය භන්ත්රීතුභහ කිඹපු ඹම් කිසි තදඹක් නිළයයු කිරීතම් 

ඵරහතඳොතයොත්තුතන් තභන් භභ තම් විනහදි 5 හරඹ ඉල්රහ 

ත්තත්. 

ආණ්ක් ඳක්ඹ තන්න පුළුන්, විඳක්ඹ තන්න පුළුන් 

වුරු වරි තවො තදඹක් ශහ නම් ඒ තවො තේ තවොන් කිඹරහ 
කිඹන්න අඳ  ලක්තිඹක් තිතඵන්න  ඕනෆ. භභ අවතන රු 
භන්ත්රීතුභහ කිඹනහ, නළණ ර තහඳිතිඹ ඳ න් ත්තත් රු 
භහින්ද යහජඳක් ජනහධිඳතිතුභහතේ හරතේදීඹ, ඳශමුළනි නළණ 
ර කිරි තතවයදී තභන් ආයම්බ තශේ කිඹරහ. භභ දළක්හ ඡන්ද 
තහඳහයතේදීත් ඔඹ තේ කිඹ කිඹහ ගිඹහ. නමුත් තම් තතඹක් 
තනොතන්. තම් ම්පර්ණතඹන්භ මුහක්. තභොද, නළණ ර 
තහඳිතිඹ ඳ න් ත්තත් 2002, 2003 යර.  නළණ ර 

තහඳිතිඹ කිඹන්තන් "Telecentre" කිඹන එන්. එතුභහ කිේහ 
හතේ භ  ගිහිල්රහ ඒ තම් සිඹලුභ පුේරඹන්  අන්තර්ජහරඹ  
එතු තන්න පුළුන් "Telecentre" එක් වළටිඹ ,- 

 

රු ලහන්ත ඵණ්ඩහය භවතහ 
(ரண்புறகு ெரந் தண்டர) 

(The Hon. Shantha Bandara) 

Sir, I rise to a point of Order. 
 
මරහනහරඪ භන්ත්රීතුභහ 
(மனமரங்கும்  உரப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

Hon. Shantha Bandara, what is your point of Order? 
 

රු ලහන්ත ඵණ්ඩහය භවතහ 
(ரண்புறகு ெரந் தண்டர) 

(The Hon. Shantha Bandara) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, භභ රු වර් ද සිල්හ 

භන්ත්රීතුභහතන් අවන්න ළභළතින්, 2001 දී, 2002 දී එතුභන්රහ 

නළණ ර භධතසථහන ආයම්බ යපු තළන තොතවේද කිඹරහ. 
 
 

මරහනහරඪ භන්ත්රීතුභහ 
(மனமரங்கும்  உரப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

Hon. Member, that is not a point of Order.  You carry 

on, Hon. (Dr.) Harsha De Silva. 
 
රු (ආචහර්ඹ) වර් ද සිල්හ භවතහ 
(ரண்புறகு (கனரறற) யர்  ெறல்ர) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

තවොන්. එතතො  2002, 2003 දී, [ඵහධහ කිරීභක්] තොතවොභ 

නමුත් භභ වරිඹ භ ය දන්තන් නළවළ. තොතවොභ නමුත් 2003 

තන්න පුළුන්, 2004 තන්න පුළුන්. [ඵහධහ කිරීභක්] තඳොඩ්ලනඩක් 

අවතන ඉන්න. 2003 ඳභණ හර හනුතේදී විලස ඥහන 

තක්න්ද්ර் කිඹරහ තභන් ICT Agency එ වයවහ තම් තහඳිතිඹ 

ඳ න් ත්තත්. තම්තක් product name එ තභන් "Telecentre" 

කිඹන එ. රු භන්ත්රීතුභනි, තම්තක් brand name එ වුතණ් 

"විලස ඥහන තක්න්ද්ර்" කිඹන එ. තම් "විලස ඥහන තක්න්ද්ර்" - 

Global Knowledge Centre - කිඹරහ නම් තශේ සිංවර 

බහහතනුත්, තදභශ බහහත නුත් තම්තක් තත්රුභ දළන න්න 

පුළුන් නිහන්. නමුත් භහින්ද යහජඳක් භළතිතුභහ එ  විඳක් 

නහඹයඹහ වළටිඹ න් හිටිතේ. ඊ  ඳසු අභළති තරහ 

ජනහධිඳතියඹහ වළටිඹ  ඳත් වුණහ  ඳසතේ නළණ ර කිඹරහ 

product name එතක් brand name එ තනස ශහ. "විලස ඥහන 

තක්න්ද්ර்" කිඹන එ "නළණ ර" කිඹරහ නභ තනස ශහ. 

 
රු ලහන්ත ඵණ්ඩහය භවතහ 
(ரண்புறகு ெரந் தண்டர) 

(The Hon. Shantha Bandara) 

රු භන්ත්රීතුභහ, ආයම්බ යපු එ තළනක් කිඹන්න. 

රු (ආචහර්ඹ) වර් ද සිල්හ භවතහ 
(ரண்புறகு (கனரறற) யர்  ெறல்ர) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

වරි. රු භන්ත්රීතුභහ, භභ,- 

 
රු ලහන්ත ඵණ්ඩහය භවතහ 
(ரண்புறகு ெரந் தண்டர) 

(The Hon. Shantha Bandara) 

Sir, I rise to a point of Order. රු වර් ද සිල්හ 

භන්ත්රීතුභහ, තමුන්නහන්තේරහ ඳ න් ත්තහ නම් නළණ ර 

භධතසථහන ආයම්බ යන්න එඳහඹළ. 

 

රු (ආචහර්ඹ) වර් ද සිල්හ භවතහ 
(ரண்புறகு (கனரறற) யர்  ெறல்ர) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

වරි, තඳොඩ්ලනඩක් ඉන්න. ඒ point of Order එක් තනොතන්. 

 
රු ලහන්ත ඵණ්ඩහය භවතහ 
(ரண்புறகு ெரந் தண்டர) 

(The Hon. Shantha Bandara) 

ආයම්බ යපු එ තළනක් කිඹන්න. 

 
රු (ආචහර්ඹ) වර් ද සිල්හ භවතහ 
(ரண்புறகு (கனரறற) யர்  ெறல்ர) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

තඳොඩ්ලනඩක් භ  ථහ යන්න තදන්න. ඔඵතුභහ ථහ යන 

තො  භභ ඔඵතුභහ  disturb තශේ නළවළ තන්. භ  ථහ යන්න 

තදන්න. ඔඵතුභහ අවතන ඉන්න. 

 
මරහනහරඪ භන්ත්රීතුභහ 
(மனமரங்கும்  உரப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

රු වර් ද සිල්හ භන්ත්රීතුභහ, ඔඵතුභහ ථහ යතන 

ඹන්න. 

 
රු (ආචහර්ඹ) වර් ද සිල්හ භවතහ 
(ரண்புறகு (கனரறற) யர்  ெறல்ர) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

තවොන්. තම් තරෝ ඵළංකු තහඳිතිඹක්. භභ අතත 

තනතභන් කිඹන්තන්. තම් තරෝ ඵළංකු තහඳිතිඹක්. තඩොරර් 

මිලිඹන 60  තම් ඳ න් ත්තත් තරෝ ඵළංකු තහඳිතිඹක් 

වළටිඹ න්. තරෝ ඵළංකු තහඳිතිඹ අනු තභන් ICT Agency එ 

ඳ න් ත්තත්. ICT Agency එ වයවහ Telecentre තහඳිතිඹ 

තභන් යනිල් වික්රධභසිංව අභළතිතුභහතේ හරතේදී ඳ න් ත්තත්.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, ඡන්දඹ  ටි ද  ලින් 

තභතුභන්රහ කිඹහතන ගිඹහ; ඹහඳනඹ  ගිහිල්රහ කිේහ "තභන්න 

අිළ ඹහඳනඹ  නළණ ර තනහහ" කිඹරහ. භභ දන්නහ, ඹහඳනඹ 

bus stand එ ිළටිඳසතේ විලස ඥහන තක්න්ද්ර்ඹක් ආයම්බ ශහ. 

2003 තවෝ 2004 මුල් හරතේ Telecentre එක් ආයම්බ ශහ. 

තභතුභන්රහ කිඹන විධිඹ  කිරි තතවතයන් තනොතන් තම් 

ඳ න් ත්තත්. කිරි තතවතර් ඳ න් න්න ලින් ඹහඳනඹ bus 

stand එ ිළටිඳසතේත් විලස ඥහන තක්න්ද්ර்ඹක් - Telecentre - 

තිබුණහ. [ඵහධහ කිරීභක්] ඒ තනභ තදඹක්. ඔඵතුභන්රහ  ඕනෆ 

තදඹක් කිඹන්න පුළුන්. නමුත් භභ කිඹන්තන් ඇත්ත ථහ 

යන්න කිඹහන්. තම් තරෝ ඵළංකුතේ තහඳිතිඹක්. ණඹක් 

අයතන තභන් තම් තරෝ ඵළංකුතේ තහඳිතිඹ ක්රි(ඹහත්භ තශේ. 

තම් ක්රි(ඹහත්භ තශේ යනිල් වික්රධභසිංව අභළතිතුභහතේ 

හරතේදී. භහින්ද යහජඳක් ජනහධිඳතියඹහතේ හරතේදී 

තම්තක් නභ තනස කිරීභ විතයන් තශේ. නභ තනස කිරීභ 

ඕනෆභ තතනකු  යන්න පුළුන්. නභ තනස යපු ඳිතඹ  

ඒතක් ආයම්බ නිර්භහතියඹහ වළටිඹ  තභන්  ඳත් තන්න 
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ඳහර්ලිතම්න්තු 

ඵළවළ. එතවභ නම් අඳ  කිඹන්න පුළුන් තන්, වදරහ තිතඵන 

තළන නභ තනස යරහ අිළ තභන් ඒ තශේ කිඹරහ. ඒ 

ඕනෆභ තතනකු  යන්න පුළුන්. එතවභ නම් අතප් ආණ්ක් 

ආපු ද  භහින්ද යහජඳක් ගුන් තතොටුඳතශේ නභ "වර් ද 

සිල්හ ගුන් තතොටුඳශ" කිඹරහ තනස යරහ අඳ  කිඹන්න 

පුළුන් තන් වර් ද සිල්හ තභන් තම් ගුන් තතොටුඳශ වළදුතේ 

කිඹරහ. 

එතවභ යන්න ඵළවළ රු භන්ත්රීතුභහ. [ඵහධහ කිරීභක්] එතවභ 

යන්න ඵළවළ. නභ තනස ශහ  මිනිවහ මිනිවහභන්; 

තොඩනළඟිල්ර තොඩනළඟිල්රභන්; තහඳිතිඹ තහඳිතිඹභන්. නභ 

විතයන් තනස න්තන්. [ඵහධහ කිරීභක්] තඵොතවොභ සතුතින්, රු 

ලහන්ත ඵණ්ඩහය භතේ මි්රා භන්ත්රීතුභහ. භභ ඔඵතුභහ  තොඩක් 

රු යනහ. ඔඵතුභහ ඇත්ත ථහ යනහ තඵොතවෝ තරහ . 

අද තඳොදි ළරැදීභක් සිේධ වුණහ. භභ ඒ නිළරැයු ශහ.  

තඵොතවොභ සතුතින්, මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි.  

 
මරහනහරඪ භන්ත්රීතුභහ 
(மனமரங்கும்  உரப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

මීශඟ  රු තයෝවණ යුහනහඹ නිතඹෝජත අභහතතතුභහ.  

ඊ  තඳය වුරුන් තවෝ රු භන්ත්රීයතඹක් මරහනඹ වහ 

රු තභොවහන් ප්රිගඹදර්ලන ද සිල්හ භන්ත්රීතුභහතේ නභ තඹෝජනහ 

යන්න. 
 

රු ඳහඨලී චම්ිළ යණ භවතහ  
(ரண்புறகு தரட்டபற ெம்தறக க்க) 

(The Hon. Patali Champika Ranawaka) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, "රු තභොවහන් ප්රිගඹදර්ලන ද 

සිල්හ භන්ත්රීතුභහ දළන් මරහනඹ ත ණුතුඹ" න් භහ තඹෝජනහ 

යනහ.  

 
ප්ර්ලසනඹ විභන රයුන්, බහ ම්භත විඹ. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்ரக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
අනතුරු රු තලවහන් තේභසිංව භවතහ මරහනතඹන් ඉත් 

වතඹන්, රු තභොවහන් ප්රිගඹදර්ලන ද සිල්හ භවතහ මරහනහරඪ විඹ. 
அன் தறநகு, ரண்புறகு தெயரன் ரெெறங்க அர்கள் 

அக்கறரெணத்றணறன்ர அகனர, ரண்புறகு தரயரன் தறரறர்ண 

 ெறல்ர அர்கள்  மனம கறத்ரர்கள். 

Whereupon THE HON. SHEHAN SEMASINGHE left the Chair, 
and  THE HON. MOHAN PRIYADARSHANA DE SILVA took the 

Chair. 
 

 

[අ.බහ. 5.00] 

 
රු තයෝවණ යුහනහඹ භවතහ (ප්ර්හවන නිතඹෝජත 
අභහතතතුභහ) 
(ரண்புறகு ரரய றெரரக்க - ரதரக்குத்து தறற 

அமச்ெர்) 

(The Hon. Rohana Dissanayake - Deputy Minister of 

Transport) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, ඔඵතුභහ මරහනඹ  ඳළමිණි 

තරහතේ, අද දතේ හච්ඡහ  බහජන න විදතහ වහ 

තහක්ණඹ ළදියුණුණු කිරීතම් (ංතලෝධන) ඳනත් තටුම්ඳත 

ඹ තත් චනඹක්, තදක් ථහ යන්න අසථහ රළබීභ ළන 

භභ තඵතවවින්භ තුටු තනහ. විතලේතඹන් රු වර් ද සිල්හ 

භන්ත්රීතුභහ තම් වයුසිතේ දුතන දුතන ඇවිල්රහ අනුන්තේ 

ශභඹකු  උප්ඳළන්න තදන්න සදනම් වුණහ කිඹරහන් භහ හිතන්තන්. 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, එක්ත් ජහති ඳක්තේ 

නහඹතුභහත්, වර් ද සිල්හ භන්ත්රීතුභන්රහත් ඒ හතේ 

හයණහර  වරි දක්න්. තභොද, තභන්තේ කිඹරහ තදඹක් 

නළවළ; ආයම්බ යපු තළනක් නළවළ; යපු දක් නළවළ. ඒ ළන 

කිඹන්න ඵළවළ. දුතන දුතන ඇවිල්රහ එතුභහ පුදුභ 

උත්හවඹක් ත්තහ "නළණ ර" භධතසථහන ඔවුන්තේ 

තහඳිතිඹක් ඵ  ඳත් යන්න. තරෝ ඵළංකු තභන් තභඹ රඵහ 

දුන්තන්. වළඵළන්, තරෝ ඵළංකු රඵහ දුන්නු තේ ඉතහභ ක්රධභත් 

ය  පුයහ ක්රි(ඹහත්භ යන්න ජනහධිඳති අතිරු භහින්ද යහජඳක් 

භළතිතුභහ  ණුතු ශහ. එතුභහ අනුන්තේ ශභන්න්  උප්ඳළන්න 

තදන්තන් නළවළ. එතුභහ ඉතහභ ළදත් විධිඹ  ඒ  කීභ ඉටු 

ශහ ඳභණක් තනො, අද ය  පුයහ නළණ ර භධතසථහන ඇති ය 

තිතඵනහ. භහතතල් භතේ ආනතේත් නළණ ර භධතසථහන 

කීඳඹක්භ විිත යරහ තිතඵනහ. ප්ර්තේලතේ ජනතහ , ඳහල් 

ශිතඹන් , ිෂිහර්මිඹන් , හර්මිඹන් , ඒ හතේභ 

තනත් ක්තේ්රාර නිඹළලිරහ ඉන්න සිඹලු තදනහ  ඒහ 

ප්ර්තඹෝජනඹ  අයතන තරෝඹත් එක් එක්හසු තන්න, එතු 

තරහ ඒ  ණුතු යන්න අසථහ රළබුණහ නළණ ර 

භධතසථහනඹ නිහ. විතලේතඹන් අිළ ත්තතොත්, රේර 

ඳල්තල්ර ඉන්න භළණික් තහඳහරිඹහ  භළණි  ටිනහභක් 

රඵහ තදන්න වළකිඹහක් නළති තිබුණහ. නමුත් නළණ ර තුිතන් 

එතුභහ  අසථහක් රළබුණහ. ඒ හතේභ තභන් සුළු අඳනඹන 

නිසඳහදනඹ යන නිසඳහදඹහ  ඒ තුිතන් ටිනහභක් රඵහ 

දුන්නහ. අන්තර්ජහරඹත් එක් එක්හසු තරහ, හණු  එක්හසු 

තරහ -හ තරඹත් එක් එක්හසු තරහ- ඔවුන්  ඹම්කිසි 

ටිනහභක් රඵහ තදන්න නළණ ර භධතසථහන  ණුතු ශහ. 

රු වර් ද සිල්හ භන්ත්රීතුභනි, අිළ ඔඵතුභහ  කිඹන්න ඕනෆ, 

තම් තොතවන්ද ඳ න් ත්තත් කිඹරහ ඔඵතුභහ දන්තන් නළති 

ඵ. ඔඵතුභහ  කිඹන්න තදඹක් නළවළ. ඒ හතේ තඵොතවෝ 

තහඳිතිර  ඔඵතුභන්රහ අන්තිහසිම් කිඹන්න උත්හව යන 

තරහතේ විතලේතඹන් අඳ කිඹන්න ඕනෆ විදතහ වහ තහක්ණඹ 

යුණුණු යන්න ක්රි(ඹහත්භ යන තම් ළඩ ිළිතතශ ළන.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, අද අතිරු ජනහධිඳතිතුභහතේ 

නහඹත්ඹ ඹ තත්, තම් යතට් අලුත් ණුඹක් නිර්භහණඹ තරහ 

තිතඵනහ. විතලේතඹන් විඳක්තේ භන්ත්රීරු තඵොතවොභ රුණු 

හයණහ කිඹන්න ඳ න් ත්තහ තහක්ණඹ ළන. තම් යතට් 

තහක්ණඹ යුණුණු තරහ නළවළ, තම් යතට් ංර්ධනඹක් සිේධ 

න්තන් නළවළ, තම් යතට් ංර්ධනඹක් සිේධ වුණහ නම් තභළනි 

තත්ත්ඹ  ඳත් න්තන් නළවළ කිඹරහ ඔවුන් තනොතඹක් 

ආහයතඹන් තනොතඹක් ථහ කිඹන්න ඳ න්ත්තහ අද උතේ. 

විතලේතඹන් අිළ කිඹන්න ඕනෆ, අතප් ය  අවුරුදු 30ක් ඳස  ගිඹ 

ය ක් ඵ, අවුරුදු 30ක් විනහල තච්ච ය ක් ඵ, අවුරුදු 30ක් 

තබෞති ම්ඳත් විනහල තච්ච ය ක් ඵ, ජීවිත දවස ණනක් 

විනහල තච්ච ය ක් ඵ. ඒ ය   අලුතින් ජීඹ රඵහ තදන්න අතප් 

නහඹඹහ  ණුතු ශහ; විතලේතඹන් අතප් යජඹ  ණුතු ශහ. 

අද උතුය ව නළ තඟනහිය ප්ර්තේලර  ගිහින් ඵරන්න. ඳසු ගිඹ 

2009 භළන් භහතේ 18ළනි දහන්න් තභවහ ඳළත්ත ත්තතොත්, 

අවුරුදු වතය හරඹක් තුශ ඉතහභ තේතඹන් ඒ ප්ර්තේල 

ංර්ධනඹ යමින් තිතඵනහ. ත වුතණ් අවුරුදු වතයන්. හඳට් 

ඳහයක් තිබුතණ් නළති තම් යතට් ඉතහභ තේතඹන් අධිතේගි භහර් 

කිතරෝ මී ර් ණනක් වදරහ තදන්න  ණුතු ය තිතඵනහ. 

ඉයුරිතේදී ටුනහඹ-තොශම අධිතේගි භහර්ඹ විිත තනහ. 

විනහදි 25කින් ඒ භහර්තේ ඹන්න පුළුන්භ අඳ  තිතඵනහ. 

එළනි භහර් රඵහ තදන්න තඵොතවොභ තේතඹන්  ණුතු යන්න 

අඳ  පුළුන් වුතණ් තහක්ණඹත් ඉවල් ව නිහඹ කිඹරහ භභ 

හිතනහ.  

එදහ යජ ද අතප් යජරු තඹෝධ ඇශ ළනි භවහ හරිභහර් 

ක්රි(ඹහත්භ ශහ. රුන්ළලි ෆඹ, ථූඳහයහභඹ, ඉසුරුමුණිඹ ළනි 

භවහ දහ ළේ වදරහ භධත රක්ත තතෝයහ තන චඩහභහණිත 

තිඹරහ යජරු තභන්තේ වළකිඹහන් දක්ම් තඳන්වහ. ඒ 

1039 1040 

[රු (ආචහර්ඹ) වර් ද සිල්හ භවතහ] 
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හතේභ හරි ර්භහන්තඹ ත්තහභ භවහ ළේ වදරහ නිඹමිත තළන  

තොතයොේ තිඹරහ එදහ තම් යතට් හරිභහර් තහඳිති ක්රි(ඹහත්භ 

ශහ. ඒ ඉතිවහඹත් එක්, ඒ ඳන්නයඹත් එක් ඒ ආබහඹ  

රළබ අතප් ය  අද භවහ දළළන්ත තහඳහයර  මුර පුයරහ 

තිතඵනහ.  

ඳසු ගිඹ හරතේදී අධිතේගී භහර් ඳභණක් තනොතන්, අතප් 

තහක්ණඹ තඹොදහ තන භත්තර ගුන් තතොටුතඳොර, න 

යහඹල්, කුකුතල්ඟ ළනි හරිභහර් ඳේධතීන්, ඒ හතේභ ඉවශ 

තොත්භතල් ළනි ජරහල නිර්භහණඹ යමින් අතප්භ 

ඉංජිතන්රුතෝ, අතප්භ විදතහඥන්න්, අතප්භ විදතහතේදීන් ඉයුරිඹ  

ඳළමිණ අතප්භ ආයක්හ ය නිමින් තම්හ ක්රි(ඹහත්භ යන්න 

 ණුතු ශ ආහයඹ තම් අසථහතේ අිළ භතක් යන්න ඕනෆ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, තරෝඹ තද ඵළලුහභ ඒ 

ණුතේ ඇතරක්ළන්ඩර් ග්රාළවළම් තඵල්, ඇල්ඵට් අන්න්ස න්න්, 

අන්ළක් නිේ න්, සටීේ තජෝේස -ඇඳල් ආඹතනතේ 

නිර්භහතියඹහ- ඒ හතේභ බිල් තේට්ස ළනි නිර්භහඳන්න් හිටි 

ඵ තඳතනනහ. අද අතප් යතට් විලසවිදතහරලින්, ඳහල්ලින් 

ඉතනුභ රඵහ ිළ න දරුතෝ තද ඵළලුහභ භභ හිතන වළටිඹ  

තම් ය  තුිතන් අද අන්ළක් නිේ න්රහ දවස ණනක් නිර්භහණඹ 

තරහ තිතඵනහ. තම් ළඩ ිළිතතශ ක්රි(ඹහත්භ යන්න තභන් 

න තහක්ණ විදතහ ධහයහ තම් යතට් ඳහල් 200 අලුත් ළඩ 

ිළිතතශක් වළටිඹ  ක්රි(ඹහත්භ යන්න අතිරු 

ජනහධිඳතිතුභහතේ නහඹත්ඹ ඹ තත් අලත  ණුතු තශේ. රු 

වර් ද සිල්හ භන්ත්රීතුභහ, උතේ ඉරහ ථහ ශ රු 

භන්ත්රීතුභන්රහ  රැකිඹහ නළතිභ ළනන් ථහ තශේ. ඇත්ත රැකිඹහ 

තිබුතණ් නළවළ.  

එක්ත් ජහති ඳක් යජඹ හරතේදී 16/1 චක්රධතල්ඹ  නිකුත් 

ශහ.  එදහ 16/1 චක්රධතල්ඹ නිකුත් යරහ  එ රැකිඹහක්ත් 

තදන්න  ණුතු තශේ නළවළ.  ඒ ඇත්ත. එදහ රැකිඹහ විණුක්තිඹ 

සිඹඹ  27ක් ඵ  ඳත් වුණහ. අද ඒ සිඹඹ  5 දක්හ තතනන්න 

අලත  ණුතු යන්න අතප් අතිරු ජනහධිඳතිතුභහතේ යජඹ   

පුළුන් තරහ තිතඵනහ. තම් යතට් රැකිඹහ ක්තේ්රාඹ ත්තහභ 

යහජත තේතේ රක් 17  ඩහ රැකිඹහ යනහ. තම් යතට් 

ජනවනඹ ඵළලුතොත් රක් 207න්. ඒ 207න් රක් 14ක් යජතේ 

රැකිඹහ යනහ. වි්ර හමි යජතේ  නිරධහරින් රක් 8ක් ඳභණ 

සිටිනහ. භතේ ිළඹහත් වි්ර හමි යජතේ නිරධහරිතඹක්. රක් 14න් 

8න් ත්තහභ රක් 22ක්. රක් 207ක් සිටින යතට් රක් 22ක් 

කිඹන්තන් වළභ 10 තදතනකු භ එක් තතනක් තම් යතට් යජතේ 

තේතඹක්. ඉතිවහතේ එතවභ තිබුතණ් නළවළ. 

තමුන්නහන්තේරහ එතවභන්  ණුතු තශේ.  එදහ එ රැකිඹහක් 

තදන්න  ණුතු තනොශ හරඹ  ඩහ අද යජතේ තේඹන් ළදි 

තරහ තිතඵනහ. එඳභණක් තනොතන්. තේහන් ළදි යුණුණු 

යන්න අලත ළඩ ිළිතතශ ක්රි(ඹහත්භ ය තිතඵනහ.  

අද යතට් වළභ තළනභ විදහතහ භධතසථහන තිතඵනහ. විදහතහ 

භධතසථහන ළඩක් නළවළ කිේහ. භභ සිටින සුළු අඳනඹන තබෝ  

නිසඳහදනඹ යන ප්ර්තේලතේ; යදමුංගු, යහබු නළටි, ම්මිරිස, 

තොතෝහ, හයුක්හ, හහසි නිසඳහදනඹ යන ප්ර්තේලතේ; 

තොස, තදල්, තඳොල් ළනි තේල් නිසඳහදනඹ යන ප්ර්තේලතේ, 

දරිඹන්, අම ළනි ඳරතුරු නිසඳහදනඹ යන ප්ර්තේලතේ  තම් 

නිසඳහදඹහ අම ටි විජරනඹ යරහ, තේරරහ අද ජඳහනඹ  

ඹන්න චීනඹ  ඹන්න, ඒ තුිතන් විතේල විනිභඹ තතනන්න, 

තඩොරර්ලින් ආදහඹම් තතනන්න අලත ළඩ ිළිතතශ  විදහතහ 

භධතසථහනඹ වයවහ ක්රි(ඹහත්භ යනහ. තම් තිබුණු ඳහන් 

තේරිඹ අලුත් තහක්ණඹත් එක් තනිඹරහ ඒ අක් ්ර භඹකින් 

නිසඳහදනඹ යන්න, ගුණහත්භබහඹ ව ළදි ප්ර්භහණඹකින් 

ණුතු - quality and quantity - රඵහ තදන්න අලත ළඩ ිළිතතශ 

තම් නිසඳහදඹහ ක්රි(ඹහත්භ ය තිතඵනහ.  

රු අල්වහි ඒ.එච්.එම්. අසර් භවතහ 
(ரண்புறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
තම්ත් කිඹන එ තවොන්. තනොරි හතක්. 

 
රු තයෝවණ යුහනහඹ භවතහ 
(ரண்புறகு ரரய றெரரக்க) 

(The Hon. Rohana Dissanayake) 
තනොරි හතක්-රංහ තඳෝසිතල්න්. ඔඵතුභහ කිේහ හතේ 

තනොරි හතක්-රංහ තඳෝසිතල්න් ආඹතනඹ තරෝතේ තුන් න 

ිළඟන් නිසඳහදඹහ ඵ  ඳත් තරහ තිතඵනහ. 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, අතප් යතට් ග්රාළෂන්ට් තිතඵනහ; 

ග්රාළනන්ට් තිතඵනහ; ඉල්භනන්ට් තිතඵනහ; තඩොරභන්ට් 

තිතඵනහ; Feldspar  තිතඵනහ; හුණු - lime - තිතඵනහ.  අවුරුදු 

දවස ණන  ඒ නිධි තිතඵනහ.  භභ හිතන වළටිඹ  ඒහ  

ටිනහභක් - value-addition එක් - තදන්න ඕනෆ. Quartz  

හතේ තේලුත් තිතඵනහ. අද ගුන් ඹහනහර , ඒ හතේභ 

ඳරිණර  තම් නිජ ම්ඳත් උඳතඹෝගී ය න්නහ. ඒහ 

natural resources.  අන්න ඒහ  ටිනහභක් තදන්න අලත 

ළඩ ිළිතතශ අද තම් යජඹ ක්රි(ඹහත්භ ය තිතඵනහ. භභ 

හිතන්තන් ඒහ තභන් යජඹක් භඟින් සිදු තන්න ඕනෆ.  

අද තම් අඹ අධතක් ජනයහල් ඳදවිඹ ළන ථහ යනහ. 

අධතක් ජනයහල් ඳදවිඹ රඵහ තදන්න ඕනෆ. ය ක් යුණුණු 

නතො , ංර්ධනඹ නතො , ආඹතන යුණුණු නතො ,  

ඉන්න තේ ප්ර්භහණඹ, නිරධහරි ප්ර්භහණඹ  ළදි නතො   තම් 

තනතුරු නහභ තනස තන්න ඕනෆ. ඒ අඹ  ඉන්න තළන  ඩහ 

ඉවශ තළන  ගිහිල්රහ ඒහ ඳරිඳහරනඹ  කිරීතම්; ශභනහයණ 

කිරීතම් අසථහ රඵහ දීභ  ළඩ ිළිතතශක් ක්රි(ඹහත්භ යන්න 

ඕනෆ.  රු ඳහඨලී චම්ිළ යණ ඇභතිතුභහ, ඒ හතේභ එභ 

අභහතතහංලතේ තල්ම්තුමිඹ තඵොතවොභ  කීතභන් ඒ  ණුතු 

ඉස  යන ඵ අිළ දන්නහ. ඒ ිළිතඵ අිළ තුටු තන්න ඕනෆ. 

යජතේ ප්ර්ධහන අයමුණ, මලි අයමුණ ය  ංර්ධනඹ කිරීභ නම්, 

යතට් නිසඳහදන වහ තේහ ළදි යුණුණු කිරීභ නම් ඒ වහ භහමී 

භනක් ඹහතම් කීභ ඒ ඒ අභහතතහංලර , ඒ ඒ භළති 

ඇභතිරුන්  තිතඵනහ. ඒ හතේභ  යහජත නිරධහරින් ත් ඒ 

කීභ තිතඵනහ. ඒ කීභ තභන් අද තම් ඉස  යමින් 

ඳතින්තන්.  

නවීන තහක්ණඹ ිළිතඵ ආතර් සී. ක්රහක් ආඹතනඹ, 

ජහති ඳර්තේණ භධතසථහනඹ, ජහති විදතහ  ඳදනභ කිඹන  

ආඹතන තිතඵනහ.  එඳභණක් තනොතන්, තම් අභහතතහංලඹ  

අඹත් තනොවුණත් හර්මි වහ තහක්ණ ආඹතනඹ - ITI එ -,  

මලි අධතහඳන ආඹතනඹ - ISF එ -, ජහති ඉංජිතන්රු ශිල්ඳ 

ඳර්තේණ ව ංර්ධන භධතසථහනඹ - NERD එ -, ඒ 

හතේභ ජහති විදතහ වහ තහක්ණ තොමින් බහ - NASTEC 

එ- , ග්රාවතරෝහහයඹ, අනුකරතහ තක්තේරු ිළිතඵ ශ්රීත රංහ 

ප්ර්තීතන භණ්ඩරඹ - SLAB එ- ශ්රීත රංහ න 

නිඳළණුම්රුන්තේ තොමිභ - SLIC එ -  ශ්රීත රංහ ප්ර්මිති 

ආඹතනඹ - SLSI එ - ළනි ආඹතන ිළහිටුරහ තම් ළඩ 

ිළිතතශ ක්රි(ඹහත්භ යනහ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, ප්ර්හවනඹ ළන ථහ ශත් 

Global Positioning System - GPS - තහක්ණඹ තිතඵන නිහ 

අද  අධිතේගී භහර්ඹක් තුශ ඳභණක් තනොතන්, යතට් යුණුණු භහර් 

ඳේධතිඹත් එක් ඵස එක් තේතඹන් ඉයුරිඹ  තන ඹන්න 

පුළුන්භ තිතඵනහ. Pre-paid system එ, debit card, credit 

card  තේ තේල් අද  ය  පුයහ ක්රි(ඹහත්භ තනහ. යුණුණු න 

භහජඹ  තම්හ අලත තනහ. යුණුණු න ය   තම් 

අලත තරහ තිතඵනහ. අතිරු ජනහධිඳතිතුභහ නියන්තයතඹන්භ 

ථහ යනහ හතේ නයතේ තිතඵන ංර්ධනඹ භ  තන 
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ඳහර්ලිතම්න්තු 

ඹන්නත්, තම් නිර්තහජ ඵ, අතහජ ඵ ය  පුයහ ක්රි(ඹහත්භ 

යන්නත්  අලත ළඩ ිළිතතශ එතුභහ ඹ තත් තම් ය  පුයහභ  අද 

ක්රි(ඹහත්භ තනහ.  විතලේතඹන්භ තම්  ක්රි(ඹහත්භ ය තිතඵන  

ඒහතේ ප්ර්තිපර ුකක්ති විඳින භන් විඳක්තේ රු භන්ත්රීරු ඒහ 

විතේචනඹ යමින්  තම් ථහ යන්තන් තභොනහද  කිඹරහ අඳ  

තත්තයන්තන් නළවළ. ඔවුන්  තිතඵන්තන් ආණ්ක් තඳයී තම්  නතහඹ 

ඳ්රාඹ ඳභණන්. රු ලහන්ත ඵණ්ඩහය භන්ත්රීතුභහ කිේහ හතේ, 

යජඹ  ප්ර්තිඳත්තිඹක් නළවළන් කිඹන, යජඹ  ළඩ ිළිතතශක් 

නළවළන් කිඹන විඳක්ඹ   අද ළඩ ිළිතතශක් නළවළ. විඳක්ඹ අද 

ඳම හර ඳළ ලිරහ. විඳක්ඹ  ඒ ූලල් තඵෝරඹ ලිවහ තන 

එිතඹ  එන්න වළකිඹහක්  නළති ඉන්න තරහක්. ඔවුන්  

නහඹත්ඹක් නළවළ. විඳක්ඹ  නහඹතඹෝ කිහිඳ තදතනකු  - 

වතය ඳස තදනකු  - තඵයුරහ.  එභ ඳක්ඹ වතය ඳස ඳළත්ත  

තඵදුණහ  ඳසතේ ඔවුන් ය    තනොතන්, ඳශහත ත්, 

ප්ර්තේලඹ ත් නහඹත්ඹ තදන්තන් තොතවොභද? ප්ර්හතේශීඹ 

බහ භට් මින් ඵළලුහභ අද එළනි තත්ත්ඹක් මුළු ය  පුයහභ ඇති 

තරහ තිතඵනහ.  අවුරුදු ඳණවක්, වළ ක් ඇතුශත  තම් යතට් 

යහජත ඵරඹ රඵහ න්න හිතනහ නම් ඒ සිහිනඹක් ඳභණන්.  

වර් ද සිල්හ භන්ත්රීතුභහ  අිළ ඒ භතක් ය තදන්න ඕනෆ.  

 

රු විජඹරහ භතවේසයන් භවත්මිඹ 
(ரண்புறகு (றருற) றஜகனர ரகஸ்ன்) 

(The Hon. (Mrs.) Vijayakala Maheswaran) 

රඵන අවුරුේතේ එනහ. 

 
රු තයෝවණ යුහනහඹ භවතහ 
(ரண்புறகு ரரய றெரரக்க) 

(The Hon. Rohana Dissanayake) 

රඵන අවුරුේතේ ඔඵතුමිඹ අඳත් එක් එන්. අතිරු 

ජනහධිඳතිතුභහ ඹහඳනඹ  ගිඹහභ රඵන අවුරුේතේ ඔඵතුමිඹ 

එතුභහත් එක් එතු තන්. ඒ භභ දන්නහ. භභ ඒ 

තඳෞේලි දන්නහ. භභත් තයන්නර්ර  ගිහිල්රහ හිටිඹහ 

තන්. න්ට්සර  භභත් ගිහිල්රහ හිටිඹහ. ඔඵතුමිඹ අතිරු 

ජනහධිඳතිතුභහ  එන්න කිඹරහ තිබුණහ. භභ දන්නහ ඔඵතුමිඹ ඔඹ 

කිඹන විධිඹ භ - [ඵහධහ කිරීභක්] රඵන අවුරුේද න තතක් 

ඉන්තන් නළවළ, භවය වි  තම් තදළම්ඵර් භහඹ තන තො  -

තව  අනිේදහ තන තො - ඔඵතුමිඹ අිළත් එක් එන්. ඒ එන එ 

එ ෂුර්. රඵන අවුරුේතේ තතේ තතත් තම් අවුරුේතේ 

ඔඵතුමිඹ එන්.  

 
අිළ විතලේතඹන්භ කිඹන්න ඕනෆ තම් ළඩ ිළිතතශ 

ක්රි(ඹහත්භ යන තො  නවීන තහක්ණඹ ඳදනම් ය න්න 

ඕනෆ කිඹරහ. අිළ විතලේතඹන් කිේහ, IT තහක්ණඹ ළන. එදහ 

ආතර් සී. ක්රහක් භළතිතුභහ කිේහ, මුළු තරෝඹභ අතළඹුරක් තේ 

එ තළන  න්න පුළුන්; මි  තභොශහ න්න පුළුන් කිඹරහ. 

අද රංහතේ handphones ඳහවිච්ික යන ප්ර්භහණඹ ඵරන්න. අද 

හභහනත connections එක්තෝටි වළ ඳන්රක්ඹක් ඳභණ 

තිතඵනහ. අතප් භතවේසයන් භන්ත්රීතුමිඹ  හභහනතතඹන් 

connections තද තුනක්ත් ඇති. භ ත් connection එක් 

තිතඵනහ. අසර් භන්ත්රීතුභහ ත් connections තද තුනක්ත් 

ඇති. වළඵළන් තම්හතේ විභතහන් ඇති. ිවසථ ත ලිතෂෝන් - 

land phones - තිතඵනහ. CDMA තිතඵනහ. "යදයරස", 

"කුරුකුරුරස" කිඹන ඒහ තිතඵනහ. [ඵහධහ කිරීභක්] ඔඵතුමිඹත් 

SMS ඹනහ තන්. Megastar තයරදී SMS ඹනහ තන්. 

ඔඵතුමිඹන්රහ ඊතේ තඳතර්දහ SMS ඹළේහතන් අතප් දඹහසිරි 

ජඹතේය භව ඇභතිතුභහ . එතවභ තන් ද අසර් භන්ත්රීතුභහ? 

තභතුමිඹන්රහ SMS ඹළේහ තන්. අද තම් ඉන්න අම්භරහ, තම් 

ඉන්න ආච්ික අම්භරහ SMS ඹනහ. අද ඒ විධිඹ  අලුත් 

තහක්ණතඹන් ය  යුණුණු තරහ තිතඵනහ.  

රු අල්වහි ඒ.එච්.එම්. අසර් භවතහ 
(ரண்புறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

ආච්ික අම්භරහ සීඹරහ  ඹන්තන්,  SMS. 

 
රු තයෝවණ යුහනහඹ භවතහ 
(ரண்புறகு ரரய றெரரக்க) 

(The Hon. Rohana Dissanayake) 

අද යතට් තහක්ණඹ යුණුණු තරහ තිතඵනහ. විතලේතඹන්භ 

කිඹන්න ඕනෆ භහ නිතඹෝජනඹ යන භහතතල් යුසත්රි ක්ඹ ළන. 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, භහතතල් ආනඹ ත්තතොත් වළභ 

ඳහර භ ඳරිණ රඵහ තදන්න අඳ  පුළුන්භ රළබී 

තිතඵනහ. එදහ ඒහ තිබුතණ් නළවළ. වරිඹ  "ඵරඹ තිතඵන තො  

තභොශඹ නළවළ. තභොශඹ තිතඵන තො  ඵරඹ නළවළ" හතේ. අද 

තභතුභන්රහ කිඹනහ, "අිළ ශහ. අිළ තම්හ ශහ. තම්හ  

උප්ඳළන්න තදන්න ඹනහ" කිඹරහ. තභතුභන්රහ  ඵරඹ තිතඵන 

තො  ඒහ ක්රි(ඹහත්භ තශේ නළවළ. අද ඵරඹ තිතඵන අඹ ඒහ 

ක්රි(ඹහත්භ යන තො  එක්ත් ජහති ඳක්ඹ  ඒහ දයහ න්න 

ඵළවළ. තම් ංර්ධන ළඩ ිළිතතශ ක්රි(ඹහත්භ කිරීතම්දී අඳ  ඔඵ 

ළභතේ වතඹෝඹ, දහඹත්ඹ රඵහ තදන්න. තම්හ දකින්න. 

අය ණ ළසඵෆහ විඹ සිදුතයන් අව ඵරන්නහ හතේ අවුරුදු 

ණන  ඳසතේ තම්හ දකින්න එඳහ. තම් ප්ර්හතඹෝගි 

තත්ත්ඹන් දළරහ තම් ළඩ ිළිතතශ ක්රි(ඹහත්භ යන තො  ඒ 

වහ තමුන්නහන්තේරහතේ වතඹෝඹ, දහඹත්ඹ රඵහ 

තදන්න. මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, භ  තම් අසථහ රඵහ 

දීභ ළන ඔඵතුභහ  භහතේ සතුතිඹ පුද යමින් භහ නතිනහ. 

තඵොතවොභ සතුතින්. 

 
මරහනහරඪ භන්ත්රීතුභහ 
(மனமரங்கும்  உரப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

මීශඟ  රු අරුන්යු ප්ර්නහන්දු භන්ත්රීතුභහ. 

  
රු (ආචහර්ඹ) වර් ද සිල්හ භවතහ 
(ரண்புறகு (கனரறற) யர்  ெறல்ர) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

රු අරුන්යු ප්ර්නහන්දු භන්ත්රීතුභහ භ  විනහදිඹක් තදන්න. 

 
රු අරුන්යු ප්ර්නහන්දු භවතහ 
(ரண்புறகு அருந்றக்க தர்ணரந்து ) 

(The Hon. Arundika Fernando) 

විනහදිඹක් තනොතන්, තත්ඳයඹක් තදන්නම්.  

 
රු (ආචහර්ඹ) වර් ද සිල්හ භවතහ 
(ரண்புறகு (கனரறற) யர்  ெறல்ர) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

රු ඇභතිතුභනි, භහ ශඟ තිතඵනහ ICT Agency එ 

ඉයුරිඳත් ශ හර්තහක්. භහ ඒ බහත යනහ, ත 

තඳොඩ්ලනඩකින්. ඒතක් තිතඵනහ, 2003 විලස ඥහන තක්න්ද්ර் කිඹන 

තහඳිතිඹ ඳ න් ත්තහ; භහින්ද යහජඳක් භළතිතුභහ ජනහධිඳති 

වුණහ  ඳසතේ ඒතක් නභ නළණර වළටිඹ  තනස ශහ කිඹරහ. 

තම්හ ඳ න් ත්ත තළන් වළටිඹ  භවවිරච්ිකඹ තිතඵනහ,  

ඹහඳනඹ තිතඵනහ, භහතය තිතඵනහ. තම්හ ඳ න් අයතන 

තිතඵන්තන් 2003 දීන්. නළණල් -මී  ලින් විලස ඥහන තක්න්ද්ර்- 

100ක් ඳ න් අයතන තිතඵනහ. භහ ඒ document එ බහත 

යන්නම්. තඵොතවොභ සතුතින්. 

 
රු අල්වහි ඒ.එච්.එම්. අසර් භවතහ 
(ரண்புறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, භ  රීති ප්ර්ලසනඹක් තිතඵනහ. 
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මරහනහරඪ භන්ත්රීතුභහ 
(மனமரங்கும்  உரப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

රු අසර් භන්ත්රීතුභහ, තභොක්ද රීති ප්ර්ලසනඹ. 

 

රු අල්වහි ඒ.එච්.එම්. අසර් භවතහ 
(ரண்புறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, වර් ද සිල්හ භළතිතුභහ තම් 

විහදතේදී ථහ යරහ අහනන්. දළන් එතුභහ කිඹනහ, “I will 

table in a short while” කිඹරහ. එතවභ table යන්න ඵළවළ. රු 

භන්ත්රීතුභහ, තමුන්නහන්තේ දළන න්න ඕනෆ ථහ යන වි  

තල්න බහත යන්න. මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, සථහය 

නිතඹෝ අනු එතුභහ  දළන් ඒ table යන්න ඉඩ තදන්න ඵළවළ 

කිඹන එ භහ තමුන්නහන්තේතේ අධහනඹ  තතනනහ.  

 
මරහනහරඪ භන්ත්රීතුභහ 
(மனமரங்கும்  உரப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ඔඵතුභහ කියූ හයණඹ වරි. රු අරුන්යු ප්ර්නහන්දු භන්ත්රීතුභහ 

ථහ යන්න.  
 

රු තයෝවණ යුහනහඹ භවතහ 
(ரண்புறகு ரரய றெரரக்க) 

(The Hon. Rohana Dissanayake) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, ජනහධිඳතිතුභහ තදුය ත් 

නළණර භධතසථහන වදනහ. [ඵහධහ කිරීම්] 

 
මරහනහරඪ භන්ත්රීතුභහ 
(மனமரங்கும்  உரப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

රු අරුන්යු ප්ර්නහන්දු භන්ත්රීතුභහ ථහ යන්න. 

 
[අ.බහ. 5.17] 
 

රු අරුන්යු ප්ර්නහන්දු භවතහ 
(ரண்புறகு அருந்றக்க தர்ணரந்து ) 

(The Hon. Arundika Fernando) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, භ  තම් අසථහ රඵහ දීභ 

ළන භහ මුලින්භ ඔඵතුභහ  සතුතින්ත නහ. 

අද තම් අසථහ න තො  අිළ තම් යතට් ඳශහත් බහ  තුනක් 

වහ භළතියණඹක් ඳත්රහ, ඒ ඳශහත් බහ තුතනන් තදක් 

තම් ය  යන යජඹ ජඹග්රාවණඹ යරහ තිතඵනහ. 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, ඹම ඳශහතත් භළතියණ 

ජඹග්රාවණඹ තනුතන් දළළන්ත තතවක්, භවන්සිඹක්, ළඳ 

කිරීභක් ශ විතලේතඹන්භ තන්නප්පු භළතියණ තොට්ඨහඹ 

ප්ර්මු පුත්තරම් යුසත්රි ක්තේ ආදයණීඹ ජනතහ ඒ භළතියණතේදී 

දළක්වහ ව වතඹෝඹ  සතුති යන්න භහ තභඹ අසථහක් ය 

න්නහ. ඹම ඳශහතත් භළතියණ ජඹග්රාවණඹ වහ අද තම් ථහ 

යන භහතිහ  තවේතු භූත තරහ තිතඵන විදතහ වහ තහක්ණඹ 

උඳතඹෝගී යතන න ංර්ධන ප්ර්තේලඹක් යහ තම් යජඹ 

2005 දී ඳ න් ත්ත ඒ න භන් භඟ විලහර ලතඹන් තවේතු 

වුණහඹ කිඹරහන් අඳ  හිතතන්තන්. අද දළළන්ත ංර්ධනඹ  

අතප් ප්ර්තේලඹ රක් තරහ තිතඵනහ, මරහනහරඪ රු 

භන්ත්රීතුභනි. පුත්තරම් යුසත්රි ක්ඹ ත්තහභ පුත්තරම් යුසත්රි ක්ඹ 

විලහර ලතඹන් ධීය ර්භහන්තඹත් එක් ඵළඳුණු යුසත්රි ක්ඹක්.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි,  ඒ හතේභ තභන් ිෂි 

ර්භහන්තඹ ව ංචහය තහඳහයඹ. භහන ම්ඳත් ංර්ධනඹ 

ඳළත්ත ත්තත් භහ හිතන වළටිඹ  තම් යජඹ ඵරඹ  ඳත් වුණහ  

ඳසතේ දළළන්ත විධිඹ  තම් විදතහ වහ තහක්ණඹ උඳතඹෝගී 

යතන න ංර්ධන ප්ර්තේලඹක් යහ  අතප් යුසත්රි ක්ඹ තඹොමු 

ව ඵන්. ධීය ර්භහන්තඹ  න තහක්ණතඹන් වරිවළටි 

ප්ර්තඹෝජනඹක් න්න ඵළරි විධිඹ න් ඒ ක්තේ්රාඹ වදරහ තිතඵන්තන් 

කිඹන විතේචනඹ නිතයෝන් තඳතර්යහ භන්ත්රීතුභහ ථහ යේදී 

කිඹනහ භහ අවතන හිටිඹහ. නමුත්  ත්භන් ධීය ර්භහන්තඹ  

දළළන්ත විධිඹ  තහක්ණඹ එතු යතන තිතඵන ඵ අඳ 

කිඹන්න  ඕනෆ. අද ඹහන්ත්රි  තඵෝට්ටු, ඵහුයුන ඹහ්රාහ ව කුඩහයුන 

ඹහ්රාහ දළළන්ත විධිඹ  විදතහ වහ තහක්ණඹත් එක් නවීයණඹ 

තරහ තිතඵනහ. ඒ හතේභ විලහර ලතඹන් භත්තන්න් ඉන්න 

තළන් තොඹහ න්න පුළුන් ඹන්්රා හතේ තේල් අද ධීයන්න්තේ 

අත  ඳත් තරහ තිතඵනහ. අද ත්තහභ ධීයන්න්තේ ජීවිත 

ආයක් ඵහ ඳහ විදතහ වහ තහක්ණ ඳරීක්ණත් එක්න් 

එිතඹ  ඇවිල්රහ තිතඵන්තන්. පුත්තරම් යුසත්රි ක්ඹ  උදින් 

තිතඵන භන්නහයම් මුහුතේ අද න තො  විදතහ වහ තහක්ණඹ 

උඳතඹෝගී යතන දළළන්ත විධිඹ  තතල් තොඹහ ළීමතම් 

ළණීම් ආයම්බ යරහ තිතඵනහ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, අතප් ප්ර්තේලතේ තිතඵන 

දළළන්ත  හයඹ තුශ තිතඵන තේල් ඵරන්න පුළුන් විධිඹ  

ංචහය තහඳහයඹ විදතහ වහ තහක්ණඹත් එක් මුසු තරහ 

තිතඵනහ. ිෂි ර්භහන්තඹ ත්තහභ අද අඳ ඒ ළන පුදුභ 

තනහ. ිෂි ර්භහන්තතේ අසනු තනී භ හතේ හුඟක් 

තේල්ර  අද හම්ප්ර්දහන් ක්රධභ නළති විදතහ වහ තහක්ණි 

ක්රධභ උඳතඹෝගී තරහ තිතඵනහ. ඒ අනු ඵරන වි  තම් යජතේ 

දළළන්ත ංර්ධන ප්ර්තේලඹ  විදතහ වහ තහක්ණඹ තඵොතවෝ 

දුය   උඳතඹෝගී තරහ තිතඵනහ. 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, විතලේතඹන්භ අඳ තම් 

තරහතේ තම් හයණඹත් භතක් යන්න ඕනෆ. 1994 තඳොදුජන 

එක්ත් තඳයමුණු යජඹ ඵරඹ  එන තො   භවය තරහ  

දුයථනඹක් න්න ඵළරි අඳ විලහර ලතඹන් ළ ලු වත 

තත්ත්ඹන්ර හිටිඹ ඵ අඳ  භතන්. අද න තො  තතොයතුරු 

තහක්ණඹ යුණුණු තරහ අද විලහර ලතඹන් ජංභ දුයථන, 

තතොයතුරු තහක්ණඹ ම්ඵන්ධ අනිකුත් තභරම් ඇවිල්රහ 

තිතඵනහ. අද  අන්තර්ජහරඹ ත්තහභ කුඩහ දරුතෝ ඳහ 

අන්තර්ජහරඹත් එක් එක්හසු තරහ තිතඵනහ. අද 

ංන්දනහත්භ ඵළලුතොත් තඳතනනහ, 1994  ඉසතල්රහ 

ව 1994න් තභිළ  තතොයතුරු තහක්ණතේ දළළන්ත යුණුණුක් 

ඇති තරහ තිතඵන ඵ. විතලේතඹන්භ 2005න් තභවහ  විලහර 

ලතඹන් එහි ංර්ධනඹක් ඇති තරහ තිතඵනහ. වර් ද සිල්හ 

භළතිතුභනි, තමුන්නහන්තේතේ නහඹඹහ අවුරුදු තුන  නළණ ර 

තුනක්ත් ඉයු යරහ තිතඵනහ නම් අඳ තුටු නහ. ඒත් 

තරොකු තදඹක්.  නළණ ර තුනක් වදරහ තිතඵනහ නම් අක්භ 

ණතන් ඒ තෞයඹත් යනිල් වික්රධභසිංව භළතිතුභහ  තදමු. දළන් 

තමුන්නහන්තේරහ  විදතහ වහ තහක්ණතේ ටිනහභ ඕනෆ තන 

හරඹක්. තභොද, විදතහත්භ ප්ර්ලසනර  ිළිතතුරු තවීභ 

එතවභ නළත්නම් විදතහත්භ ළ ලු විහ ළීමතම් ඳහඩභ  භහ 

හිතන්තන් තමුන්නහන්තේරහ  අලුතින් කිඹහ තදන්න තරහ 

තිතඵනහ. අද නළණ ර භධතසථහන 500ක් ආයම්බ ශහ 

කිඹන්නතෝ. අද තමුන්නහන්තේරහ  විදතහ වහ තහක්ණතඹන් 

ළ ලු විහ න්න වළටි, ඒ කිඹන්තන් විදතහත්භ ක්රධභඹ තුිතන් 

ළ ලු විහ න්න ආහයඹ ිළිතඵ කිඹහ තදන්න තරහ 

තිතඵනහ. අඳ දන්නහ, තම් ය  නිර්භර බුේධ ධර්භඹත් එක් 

තඳෝණඹ වුණු ය ක් ඵ. බුදු දවතම්ත් තිතඵනහ, විදතහත්භ 

ප්ර්ලසන විහ න්න වළටි. අද තමුන්නහන්තේරහ  ඒ ප්ර්ලසන විහ 

න්න වළටි කිඹහ තදන්න තරහ තිතඵනහ. අද 

තමුන්නහන්තේරහතේ ඳක්ඹ ම්පර්ණතඹන්භ තෝත්රි  ණුඹ  

ගිහිල්රහ තිතඵනහ. තමුන්නහන්තේ රහතේ ඳක්ඹ, 

තමුන්නහන්තේරහ තෝත්රි  ණුඹ  ගිහිල්රහ තිතඵනහ. ප්ර්ලසන 

විහ න්තන් ඒ ක්රධභඹ   තනොතන්. විදතහත්භ ප්ර්ලසන විහ 

න්න.  
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ඳහර්ලිතම්න්තු 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, අද තම් තභො තවොත න වි  

විදතහතන් වහ තහක්ණතඹන් යන්න ඕනෆ ළඩ යහශිඹක් අඳ  

තිතඵනහ. භහ හිතනහ, තභත් අිළ එතළන  ඇවිත් නළවළන් 

කිඹරහ.ත ළඩ තො ස යහශිඹක් යන්න  තිතඵනහ. 

විතලේතඹන්භ තහක්ණි විඹ වඳුන්හ දීරහ අධතහඳනඹ 

ම්ඵන්ධතඹන් ශ තම් න තන  තම් යජඹ , අතිරු 

ජනහධිඳතිතුභහ  තරොකු තෞයඹක් හිමි න්න  ඕනෆ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, උස තඳශ විදතහ අංලතඹන් 

ඉතන තන වදත විදතහරඹ  ඹන්න ඵළරි වුණු දරුන්, උස 

තඳශ ණිත අංලතඹන් ඉතන තන ඉංජිතන්රු පීඨඹ  ඹන්න 

ඵළරි වුණු දරුන් අිළ දළරහ තිතඵනහ. ඒ හතේභ  

හභහනතතඹන් BSc උඳහධිඹ වහත් විලසවිදතහරඹ  ඹන්න ඵළරි 

වුණු දරුන් අිළ දළරහ තිතඵනහ. ඒ අඹ උත්භ දරුතෝ. 

හභහනත තඳශ විබහතඹන් උසභ ප්ර්තිපර රඵහ ත් දරුන් 

තභන් ණිත අංලඹ , ජී විදතහ අංලඹ  ඹන්තන්. ඳසු ගිඹ හරතේ 

ඒ දරුන්  විලසවිදතහරඹ , වදත විදතහරඹ , ඉංජිතන්රු 

පීඨඹ  ඹන්න ඵළරි වුණහභ ඒ දරුතෝ ම්පර්ණතඹන්භ අනහථ 

වුණහ. ඒ දරුන් තභන් තම් යතට් යුණුණු  එතු ය න්න ඕනෆ. 

ඒ දරුන් විදතහ වහ තහක්ණඹත් එක් මුසු ය න්න  ඕනෆ. 

ඒ ඳර්තේණ අංලර  ඒ දරුන් එතු ය න්න  ඕනෆ. භහ 

හිතන වළටිඹ  ඳසු ගිඹ හරතේ එළනි ළඩ ිළිතතශක් තිබුතණ් 

නළවළ. මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, අද න තො  න 

තහක්ණ විඹ ධහයහ වඳුන්හ දීභ භ ඉතිවහතේ අඳ  වුණු 

තරොකු ළරැේදක් නිළරැයු ය ළීමභක් වළටිඹ න් අිළ හිතන්තන්. ඒ 

ම්ඵන්ධතඹන් තම් අසථහතේදී කිඹන්න  ඕනෆ.  

අනික් හයණහ තභඹන්, මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි. 

උස තඳශ රහ විඹඹන්තන් අධතහඳනඹ වදහයහ, 

විලසවිදතහරඹ  ගිහින් රහ උඳහධිඹක්, එතවභ නළත්නම් විතලේ 

තෞය උඳහධිඹක් රඵහ ත් අඹ තභන් තඵොතවෝ වි  SLAS 

විබහර  තඳීම සි  ඳරිඳහරන තේඹ  ඳත් වුතණ්. ඳරිඳහරන 

තේ තේ තදොයටු විිත න්න  ඕනෆ, විදතහ වහ තහක්ණ උඳහධි 

රඵහ ත් අඹ න්. විදතහ වහ තහක්ණ දළනුභ තිතඵන අඹ  

ඳරිඳහරන තේතේ, යහජත තේතේ තදොයටු විිත න්න  ඕනෆ. 

තභොද, තරෝතේ අනික් ය ර යුණුණු වහ විදතහ වහ 

තහක්ණ දළනුභ තිතඵන අඹ විලහර ලතඹන් එතු ය තන 

තිතඵනහ. අතීතතේ අතප් යතට් තෞන්දර්ඹඹ , රහ  විලහර 

තළනක් තිබුණහ. ඒත් එක්භ අඳ  හිතන්න ඵළරි තහක්ණඹක් 

අඳ  තිබුණහ. අතප් යතට් හරි ර්භහන්තඹ ත්තහභ, අනිකුත් 

තොඩනළඟිලි නිර්භහණ ත්තහභ විලහර තහක්ණඹක් අඳ  තිබිරහ 

තිතඵන ඵ ඳළවළයුලින්. එභ නිහ එඹ  නිඹමිත තළන තදන්න  

ඕනෆ, විදතහ වහ තහක්ණඹ යුණුණු යන්න, විතලේතඹන් තම් 

යතට් ඳර්තේණ අංලඹ යුණුණු යන්න. අතප් යතට් න තොඹහ 

ළීමභක් ශහ  ඳසතේ තඵොතවෝ වි  න තොඹහ ළීමම් යන 

අඹ අයණ  නහ. එභ තොඹහ ළීමම් භව ඳහතර් තභන් 

තඳන්න්න  තරහ තිතඵන්තන්. ඒ න තොඹහ ළීමම් යන 

අඹතේ වති ඳ්රා ඵරන්තන් නළවළ. ඊතේ තඳතර්දහ අිළ දළක්හ, 

තතනක් හණු වඹ තුක්කුක් වදරහ තිතඵනහ. ඒ ක්රි(ඹහ 

ළරැයුන්. වළඵළන් එතළන තහක්ණඹක් තිතඵනහ. අක්භ ණතන් ඒ 

අඹ ම්ඵන්ධතඹන් ක්රධභතේදඹක් තිතඵන්න ඕනෆඹ කිඹරහන් අිළ 

කිඹන්තන්.  

රු ඇභතිතුභනි, ඔඵතුභහ  කිඹන්න  ඕනෆ විතලේ 

හයණහක් තිතඵනහ. ඒ තභන් ම්ඵන්ධීයණඹ. අද තෞත 

අභහතතහංලඹ ත්තතොත් තෞත අභහතතහංලතේ ඳර්තේණ 

යනහ. අිළ කුක් තයෝඹ ත්තතොත්, කුක් තයෝඹ නිහ 

ජනතහ විලහර ලතඹන් අයණ තරහ තිතඵනහ. ඔවුන්තේ 

රුධියඹ ිළරිසිදු ය ළීමභ - dialyzing - අක්භ ණතන් තිඹ  

තදයක් යන්න ඕනෆ. ඒ වහ රුිළඹල් 20,000ක් විතය ළඹ 

නහ. එළනි මුදරක් ඒ මිනිසුන් ශඟ නළවළ. ඒ ඳර්තේණ අංල 

ඳර්තේණ යනහ. ඒ ඳර්තේණ අංල යුණුණු යන්න  ඕනෆ. 

තෞත ඳළත්තතන් එතවභ යනහ. දළන් තහක්ණ වහ ඳර්තේණ 

අභහතතහංලඹ තිතඵනහ. රු ඇභතිතුභනි, භහ හිතන්තන් තම් සිඹලු 

තදඹභ ම්ඵන්ධීයණඹ න්න ඕනෆ තමුන්නහන්තේතේ 

අභහතතහංලඹ වයවහ කිඹරහන්. ඒ වහ තමුන්නහන්තේ  තරොකු 

ඵරඹක් තදන්න  ඕනෆ. අලත යන ප්ර්තිඳහදන තමුන්නහන්තේ  

තදන්න ඕනෆ. තහක්ණ වහ ඳර්තේණ අභහතතහංලඹ වයවහ තභන් 

තම් වළභ එක්භ ම්ඵන්ධීයණඹ න්න  ඕනෆ. අතප් යතට් 

ම්ඵන්ධීයණතේ තරොකු ළ ලුක් තිතඵනහ. භවය වි  එ 

එ අභහතතහංලඹ එ එ ඳර්තේණ යනහ. භවය වි  එ 

එ තදඳහර්තතම්න්තු තම් විඹ  අදහශ ඳර්තේණ යනහ. 

වළඵළන් ම්ඵන්ධීයණඹක් නළවළ. ඉතින් භහ හිතනහ, ඒ 

ම්ඵන්ධීයණඹ ඇති න්න  ඕනෆඹ කිඹරහ.  

ඒ විතයක් තනොතන්. තභහි භහධතතේයුන් ඉන්නහ. ඔවුන් ත් 

තරොකු  කීභක් තිතඵනහ. අද අතප් යතට් සින්දු කිඹන අඹ 

ප්ර්භහණත් තයම් ඉන්නහ. රු ඇභතිතුභනි, අද වළභ 

නහිතහභ සිංදු කිඹන, න න ළඩ වන් තිතඹනහ. එක්තෝ 

"Superstar" කිඹන්, එතවභ නළත්නම් "Megastar" කිඹන්. සින්දු 

කිඹන අඹ තම් ය   ඇති. සින්දු කිඹන අඹ බිහි යන, එතවභ 

නළත්නම් න න අඹ බිහි යන ළඩ වන් ඇති. අිළ කුඩහ 

හරතේ දළක්හ, "දළනුභ මිනුභ" ළඩ වන්. 

 භහධතතඹන් ඒහ   තරොකු තළනක් තදන්න   ඕනෆ. දළනුභ 

මිනුභ ළඩ වන්ර , විදතහත්භ ළඩ වන්ර  තළනක් 

තදන්න ඕනෆ.  Documentaries  තඳන්න්න ඕනෆ.  අඳ  ංගීතඹ 

වුභනහන්. අඳ  රහ වුභනහන්. අිළ විතනෝද න්න   ඕනෆ. 

අඳ  රහත් එක් න න්න, ඹන්න, විතනෝද තන්න 

අසථහ  තිතඵන්න  ඕනෆ.  වළඵළන්, අතප් යතට් දළන්  ඒහ ඉතහ 

ළදිතඹන් තඳන්නහ. ඒහ ප්ර්භහණඹ ඉක්භහ ගිහින් තිතඵනහ,  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි. ඒ තනු  අතප් යතට් 

විදතහඥඹන් බිහි යන්න, න ඳර්තේණත් එක් ඉයුරිඹ  එන 

අඹ  අත හිත තදන්න, ඒ ඳර්තේණ යන ආඹතනර  ලක්තිඹ 

තදන්න, ඒ ආඹතනර  අලත යන මරතභඹ ලක්තිඹ තදන්න 

ළඩ  ිළිතතශ ස තන්න ඕනෆ.  

අඳ  භතන්, ඉසය  අිළ තඳොදි හරතේ භවය භහධත 

ආඹතනත් එක් වළභ දහභත් ඵළඳිරහ හිටිඹහ. ඒ භහධතර අඳ  

සුදුසු  ළඩ වන් ප්ර්චහයඹ වුණහ. තඳොතත් තිතඵන දළනුභ  ඩහ අිළ 

ඒහ තුිතන් දළනුභ රඵහ ත්තහ. ඒ නිහ තනත්  ළඩ වන්ර  

තනොතන්, ඒ හතේ ළඩ වන්ර  ප්ර්මුතහ තදන්න ඕනෆ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි,  විදුලිඵර වහ ඵරලක්ති 

ඇභතිතුමිඹ  අද  තභතළන ඉන්නහ. එතුමිඹ දළළන්ත විධිඹ   

තහක්ණඹ, විදතහ මුසු ය තන තම් යතට් ප්ර්ලසන වින්න 

 ණුතු යනහ. තම් යතට් දළතන ප්ර්ලසනඹක් තභන් විදුලිඹ 

ප්ර්ලසනඹ; ඵරලක්ති අර්බුදඹ. ඵරලක්ති අර්බුදඹ විදන්න දළළන්ත 

ළඩ ිළිතතශක් යජඹක් වළ ටිඹ  ක්රි(ඹහත්භ යන තරහක් තම්. 

හම්පර් විදුලි ඵරහහයඹ ඳ න් න්න ඔන්න තභන්න කිඹහ 

තිතඵන්තන්. ඒ ගිවිසුභ අත්න් යරහ තිතඵන්තන්. අද 

තනො තයොච්තචෝතල් තහඳ විදුලි ඵරහහයඹ ක්රි(ඹහත්භ තනහ. 

යජඹක් වළටිඹ  අිළ ඒ තේල් ය තිතඵනහ.  

ඊශඟ , ගුන් තේඹ ඵරන්න. ජනහධිඳතිතුභහතේ ළඩ 

ිළ ිතතතශේ තිතඵනහ, තම් ය   ගුන් තේහ තක්න්ද්ර்සථහනඹක්, 

නහවු තක්න්ද්ර்සථහනඹක් යන්න  ණුතු යන ඵ. දළන් 

නහවු ක්තේ්රාඹ , ගුන් ක්තේ්රාඹ  තහක්ණඹ  මුසු ය තන 
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තිතඵනහ. ඒහ විලහර ලතඹන් යුණුණු යන්න ඕනෆ.  ඒ වහ 

තම් විදතහ වහ තක්ණඹ කිඹන තදඹ   තත් අතප් අ ධහනඹ 

තඹොමු න්න  ඕනෆ. අිළ තම්හ  අලත යන ලක්තිඹ විලහර 

ලතඹන් රඵහ තදන්න ඕනෆ.   

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, අහන ලතඹන්  කිඹන්න 

තිතඵන්තන් එ තදඹන්. අද තන තො  අතප් ය  ඉතහභ  තවො 

භහර්ඹ ඹනහ. අතප් ය   ශීඝ්රe යුණුණුක් වහ භන්  යන 

තරහක් තම්. අතප් යතට් යුණුණු  විදතහ වහ තහක්ණඹ එතු 

ය තන තිතඵන තරහක් තම්. ත තත් තම් අංලඹ  යුණුණු  

යරහ, තම් අංලඹත් එක් ඉන්න  පුේරඹන් යුණුණු යරහ, අතප් 

අධතහඳන ය හ තුශ  තම් අංලඹ තුශ ඉන්න පුේරඹන්  නිසි තළන  

රඵහ දී  ණුතු තශොත් අනහතඹ ඉතහභ  සුඵ තේවි  කිඹහ භහ 

හිතනහ. 

තඵොතවොභ සතුතින්. 
 

[අ.බහ. 5.33] 
 

රු ඳහඨලී චම්ිළ යණ භවතහ (තහක්ණ වහ 
ඳර්තේණ අභහතතතුභහ) 
(ரண்புறகு தரட்டபற ெம்தறக க்க - தரறல்தட்த, 

ஆரய்ச்ெற அமச்ெர்) 

(The Hon. Patali Champika Ranawaka - Minister of 

Technology and Research) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, විදතහ වහ තහක්ණඹ 

ළදියුණුණු කිරීතම් (ංතලෝධන) ඳනත් තටුම්ඳත ළන ඳභණක් 

තනොතන්, තඳොදුතේ විදතහ වහ තහක්ණ ක්තේ්රාඹ ිළිතඵ ඳක්, 

විඳක් තදඳළත්තතන්භ ඳශ යන රද අදවස සිඹල්රභ අඳ 

හදහන  අහ සිටිඹහ. ඉයුරිතේදී අඳ නු රඵන ිළඹයර  ඒ 

ළදත් විතේචන වසු ය න්නහ ඵ ප්ර්හල යන්න ඕනෆ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, ඒ  හතේභ තම් අසථහතේදී 

රුණු  තද තුනක් ිළිතඵ ඹම් නිළයයු කිරීභක් යන්න සිේධ 

තරහ තිතඵනහ.  එන්න් ප්ර්ධහන  හයණඹක් තභඹන්. රු සුනිල් 

වඳුන්තනත්ති භන්ත්රීතුභහ ප්ර්හල ශහ, කිරි ිළටි ම්ඵන්ධතඹන් 

ඇති තච්ච DCD ළ ලුතේදී යජඹ  ප්ර්තිඳත්තිඹක් තිබුතණ් නළවළ, 

විදතහත්භ ආඹතනර  ඒ ිළිතඵ ළඩ  ිළිතතශක් තිබුතණ් 

නළවළ කිඹරහ. 

මරහනහරුඪ රු භන්ත්රීතුභනි, DCD ඉතිවහඹ ළන 

කිඹනහ නම්,  DCD කිඹන ිත්රි භ යහඹනඹ මී  අවුරුදු තිව  

ලින් තභන් තොඹහ ත්තත්. Dicyandiamide  කිඹන තම්  

යහඹනඹ  ඳර්තේණ   ණුත්තක් වහ නසීරන්ත තොවීන් 

තඹොදහ තන තිතඵන්තන් 2004 අවුරුේතේ. අවුරුදු තුනක් 

ඳර්තේණ  ශහ, තම්හ තොවි බිම්ර  තඹදුහ  ඳසතේ,  

ආවහයදහභඹ  එතුතනහ ද  නළේද කිඹන එ සථිය ය ළීමභ 

වහ. 

ඒ ඇත්තන්තේ තතොයතුරු අනු, ඒ DCD ආවහය දහභඹ  එතු 

න්තන් නළවළ කිඹරහ නසීරන්ත යජඹ  විලසහඹක් ඇති වුණහ  

ඳසතේ, ඒ යතට් තොවීන්  අය දුන්නහ DCD තොවි බිම්ර  

තඹොදන්න. විතලේතඹන්භ වයකුන් සිටින තණ බිම්ර   තඹොදන්න 

අය දුන්නහ.  ඹන්තේ භර, මු්රා ආයුඹ භඟින් ංහ අඳවි්රා 

තරහ, ංහර ඇති තරහ තිබුණු  විලහර ඇල්ගී ප්ර්භහණඹ 

ඳහරනඹ කිරීභ ත්, මීතත්න් ළනි අහිතය හණු අව  නිකුත් 

වීතභන් තෝලීඹ උණුසුභ ඇතිවීභ ළශළක්වීතම් ක්රි(ඹහලිඹක් 

වළටිඹ ත් DCD තඹොදන්න නිඹභ වුණහ. ඒ හතේභ භහ තම් 

හයණඹත් කිඹන්න ඕනෆ. නරසීරන්තතේ ෆභ තොවිතඹක්භ 

තම් යහඹනඹ තඹොදහ නළවළ. නසීරන්තතේ අඳවි්රා ංහ තිතඵන 

ප්ර්තේලර  තොවීන්තන් ඹම් ිළරික් ඳභණන්  ඳභණක් තම්හ 

තඹොදහ තිතඵන්තන්.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, තම් DCD   ආවහය දහභඹ  

එතු න්තන් නළවළ කිඹරහ අවුරුදු තුනක් තිසතේ යන රද 

ඳර්තේණලින් නහථ තරුණත්, ඒහ ආවහය දහභඹ  එතු 

තරහඹ කිඹරහ 2012 තර්දී ළඹක් ඇති වුණහ. ඒ අනු 

නසීරන්ත යජඹ තභන්තේ  ඳට්ටිලින්,  බිම්ලින්, තිණ 

භූමිලින් රඵහ ත් හම්ඳර ඔසතේ 2012 ජුනි භහතේ සි  

තදළම්ඵර් භහඹ දක්හ ඳර්තේණ ශහ. තම් DCD යහඹනඹ 

වළභ තොවිතඹක්භ තඹදුතේ නළවළ. නමුත් තඹොදපු DCD කිරි 

ිළටිර  එතු තරහද, නළේද කිඹරහ තොඹන්න ඔවුන් 

ඳර්තේණ ශහ. ඒ  යන රද  ඳර්තේණර ප්ර්තිපරඹ 

නසීරන්ත යජඹ අඳ  රඵහ දී තිතඵනහ. ඒ අනු ඉතහභ 

ඳළවළයුලි ඒ ඳරීක්හ යපු හම්ඳල්ලින් සිඹඹ  20 DCD 

අඩංගු තරහ තිබුණහ.  ඒ නිහ නසීරන්ත කිරි ිළටිර කිසිභ 

ආහයඹකින්, දහත් DCD අඩංගු තරහ තිබුතණ් නළවළ කිඹරහ 

වුරු වරි කිඹනහ නම් ඒ අමලි අතතඹක්. තභොද, 

නසීරන්ත යජතේ අභහතතහංලඹ විසින්භ 2012 ජනි සි  

තදළම්ඵර් භහඹ දක්හ යපු ඳරීක්ණ අනු ඔප්පු තරහ 

තිතඵනහ, තම් හම්ඳල්ලින් සිඹඹ  20 DCD අඩංගු තරහ 

තිතඵන ඵ. ළදිභ DCD ප්ර්භහණඹක් අඩංගු වී ඇති ඵ තවිත 

වුතණ් 2012 ළප්තළම්ඵර් භහතේ යන රද ඳරීක්ණලින්. ඊ  

ඳසු නසීරන්ත යජඹ තීයණඹ ශහ,  DCD   තනොතඹොදහ කිරි ිළටි 

නිසඳහදනඹ යන්න ඕනෆඹ කිඹරහ. එතවභ භහ කීඳඹක් ගිඹහ  

ඳසතේ,  ජනහරි භහතේ ඒ අඹතේ තේ අඩවිතේ ඳශ ශහ 

ඔවුන්තේ කිරි ිළටිර DCD අඩංගු ඵ.  

ඊ  ඳසතේ තම් ප්ර්ලසනඹ ශ්රීත රංහ තුශත් භතු වුණහ.  ඊ  

ඳසතේ තෞත අභහතතහංලඹ  තරෝ තෞත ංවිධහනතඹන් 

අදවස විභසුහ, DCD නිහ ආයහවුරක් ඇති තනහද, තෞතඹ  

වහනිඹක් තනහද කිඹරහ.  DCD - Dicyandiamide - ඹන්තනහි   

"C" අකුතයන් අදවස න්තන් ඹනන්ඩ්ලන ඹන්නන්. DCD අණු 

තදක් එතු වුණහභ තභන් තභරභන්න් අණුක් වළතදන්තන්. 

තභරභන්න් නිහ 2008 දී චීනතේ දරුන් මිඹ ගිඹහ; දවස 

ණන  තයෝ ළරඳුණහ.  තම් ිළිතඵ තභත් නිලසිකත 

ඳරීක්ණඹක් තනොභළති වුණත්, තරොකු ළඹක් තිතඵනහ.  

ඇත්ත ලතඹන්භ මුල් අසථහතේදී තම් ිළිතඵ ඳරීක්හ 

යන්න අතප් හර්මි තහක්ණ ආඹතනඹ  DCD හම්ඳල් 

තිබුතණ් නළවළ. මුළු තරෝතේභ කිසිභ විදතහහයඹ DCD 

ම්ඵන්ධතඹන් ම්භත වදහ තිබුතණ් නළවළ. තභොද තභඹ 

අලුතින්භ භතු ව ප්ර්ලසනඹක් නිහ. ඒ නිහ, රංහතේ අිළ තම් 

ප්ර්ලසනඹ වින්න සුදහනභක් තිබුතණ් නළවළ කිඹන තචෝදනහතන් 

අිළ නිතදොස. තභොද, මුළු තරෝතේභ ඒ ිළිතඵ ම්භත ඇති 

තරහ තිබුතණ් නළති නිහ. ඒ ම්භතර  අනුකර අදහශ 

හම්ඳල් අතප් ITI එ රඵහ ත්තත් 2013 භළන් භහතේන්. ඒ න 

වි  යතට් විලහර භතඹක් තන ගිඹහ DCD කිරි ිළටිර අඩංගු 

නළවළ කිඹරහ. නමුත් 2012 ජලි භහතේදී අඳ  තඳන්න්න 

පුළුන් වුණහ කිරි ිළටි හම්ඳල්ර DCD අඩංගු ඵ. ඉන් ඳසු  

අිළත් ඒ හම්ඳල් ඳරීක්හ යරහ තිතඵනහ. ඒ ඳරීක්හතේදී  -අතප් 

හම්ඳල් ඳරීක්හතේදීත්-  තඳීම තොස තිතඵනහ හම්ඳල්ලින් 

සිඹඹ  21 ඳභණ DCD අඩංගු වී තිතඵන ඵ. විතලේතඹන්භ 

2012 තර් නිසඳහදනඹ යන රද කිරි ිළටිර DCD අඩංගු 

තරහ තිතඵනහ.  

තම් යතට් ඇතළම් ජනභහධත, ඇතළම් පුේරඹන්, විේතුන් 

කිඹන ඇතළම් අඹ, ඇතළම් ිත්තිඹ මිති තම් තත්ත්ඹ විිති 

ය හර්තහ යන්න ඳ න් ත්තහ. ඔවුන් එ ද DCD 

තිතඵනහඹ කිඹනහ. අනික් දතේ DCD නළවළන් කිඹනහ.  

තොම්ඳළනිලින් ල්ලි අයතනඹ කිඹනහ.  ඒ හතේ  තචෝදනහ 

නන්න ඳ න් ත්තහ. අිළ තඵොතවොභ ඳළවළයුලි කිඹනහ 2012 

ජනි භහතේ සි  තදළම්ඵර් දක්හ හරඹ තුශ නිසඳහදනඹ යපු 

කිරි ිළටිර DCD අඩංගු වීතම් වළකිඹහක් තිතඵන ඵ. 
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ඳහර්ලිතම්න්තු 

නසීරන්තඹ ජනහරි භහතේ සි  DCD තඹදීභ නළළත්තුහ. ජනි 

භහතේ සි   රංහ ඇතුළු ය ර  DCD අඩංගු කිරි ිළටි ඹළවීභ 

පුයහභ තවනම් ශහ. ඒ අනු, අද න වි  -ජනි භහතඹන් ඳසු- 

අතප් යතට් තතශ තඳොතශේ තිතඵන්න පුළුන් යජතේ ළබිනට් 

භණ්ඩරඹ අනුභත ය තිතඵන අනුහය බහතේ හර්තහ අනු,  

DCD අඩංගු නළවළ කිඹරහ ITI එ වති යපු හම්ඳල්ර 

අඩංගු කිරි ිළටි ඳභණන්. ඒ නිහ එතළන කිසිභ ළ ලුක් ඳළන 

නළඟී නළවළ; කුභන්්රාණඹක් සිේධ තරහ නළවළ. තම් යතට් 

ජනතහ  අන්තිඹක් තිතඵනහ DCD නළති කිරි ිළටි ඳහනඹ 

යන්න. ඒ අන්තිඹ අතප් විදතහත්භ ආඹතනඹ විසින් තවවුරු ය 

තිතඵනහ. ඒ ම්ඵන්ධතඹන් ජනභහධත වයවහ විවිධහහයතඹන් 

තන ගිඹ ප්ර්චහය සිඹල්රභ ඳයහජඹ යරහ අද තතඹ ජඹ තන 

තිතඵනහ.       

තභොද, නසීරන්තතේ යපු ඳරීක්ණන්, අතප් රංහතේ 

යපු ඳරීක්ණන්, තඵොතවොභ භහන ප්ර්තිපර රඵහ තදන්න  භත් 

තරහ තිතඵනහ.  ඒ අනු රංහතේ DCD ඳරීක්හ යන්න 

ඵළවළ,  ඒ වහ ඹන්ත්රාෝඳයණ නළවළ, වළකිඹහ නළවළ කිඹරහ 

ඇතළම් භහම්ර ඇත්තන් යපු ප්ර්හල අමලි අතතඹක් ඵ 

ඔප්පු තරහ තිතඵනහ.  ඒ ඇත්තන්භ ඒ ිළිතඵ ඳසු අතඳන් 

භහ අඹළදරහ තිතඵනහ.  

ඊශඟ , ආනික් ළ ලු.  කුක් තයෝඹ  තවේතුක්  

නහඹ කිඹන ආනික් ම්ඵන්ධතඹනුත් තරෝ තෞත 

ංවිධහනතඹන් ඳර්තේණ ශහ.  1982 දී තභන් ඳශමුළනි කුක් 

තයෝගිඹහ වමු වුතණ්. වඳුනහ තනොත් කුක් තයෝඹ 

ම්ඵන්ධතඹන් එදහ සි  ඳර්තේණ ණනහක් ය තිතඵනහ. 

නමුත් තම් තරෝ තෞත ංවිධහනඹ අහනඹ  ශ 

ඳර්තේණඹ තභන් ඒ ම්ඵන්ධතඹන් ශ විධිභත්භ ඳර්තේණඹ 

වුතණ්. එභ ඳර්තේණඹ  අයමුදල් ළඳණුතේ අතප් අභහතතහංලතේ 

ජහති විදතහ ඳදනභන්. ඒ ිළිතඵ දත්ත මීක්ණ වරි වළටි 

තනොදන්නහ ිළරිස - ඒ ිළිතඵ රුණු තනොදන්නහ ිළරිස -  

තනොතඹකුත් අදවස ඳශ ශහ , ඳසු ගිඹ දහ  ඵණ්ඩහයනහඹ 

අනුසභයණ ජහතතන්තය ම්භන්්රාණ ලහරහතේ දී රු තෞත 

ඇභතිතුභහතේ මලිත්තඹන් ඳළළති  වමු දී එභ ආඹතනතේ 

අධතක්ෂිහ ඇඹතේ තොඹහ ළීමම්  ප්ර්හලඹ  ඳත් ශහ.  ඒ 

දත්ත ඳේධතිඹ අඳ අත  දීරහ තිතඵනහ. ඒ අනු ඇඹ ඉතහ 

ඳළවළයුලි ප්ර්හල ශහ, අතප් යතට් ඳ වහ ම්ඵන්ධ  ආවහය 

දහභතේ ළඩ්ලනමිඹම් ඉතහ අධි ඵත්,  ඒ හතේභ තම් යතට් බහවිතහ 

යනු රඵන ඇතළම් යහඹනි තඳොතවොයර තම් ළඩ්ලනමිඹම් 

හන්ද්ර்ණඹ ඉතහ අධි ඵත්. ඇඹ ඉතහ ඳළවළයුලිභ තඳන්හ දී 

තිතඵනහ, ආනික් හන්ද්ර்ණඹ ඉතහ අධි ිෂි යහඹන ද්ර்ත 

වඹක් තිතඵන ඵ. තභඹ තදවිඹන් දුන් තදඹක් කිඹහ ඇතළම් ජන 

භහධත ප්ර්හල ශහ , නියවුල් විදතහත්භ ක්රධභතේදඹ අනු  තරෝ 

තෞත ංවිධහනඹ විසින් තොඹහතන තිතඵන්තනත් එභ 

හයණඹභන්. එභ නිහ ඒ  නිර්තේල ක්රි(ඹහත්භ යන්න  යජඹ 

විසින් තොමිටි තදක් ඳත් ශහ. ඒ තොමිටි තදතක් නිර්තේල 

ළබිනට් භණ්ඩරඹ  ඉයුරිඳත් ශහ.  ඒ තදතක්භ එතුතන් 

නිර්තේල 29ක් තිතඵනහ. එභ නිර්තේල 29 දළන් යජඹ එභ   

නිරධහරි භණ්ඩර වයවහ ක්රි(ඹහත්භ යතන ඹනහ.  

විදතහත්භ ආඹතන වළටිඹ  අතප් ආඹතනර  තිතඵන  

කීභ අිළ ඉයුරිතේ දී ඉටු යනහ. කිසිභ ිෂි යහඹනි 

භහභ , කිසිභ තඳොතවොය භහභ  අවුරුදු 30ක්, 40ක් 

තිසතේ ඳතින තම් ප්ර්ලසනඹ උග්රා කිරීභ  අඳ ඉඩ තදන්තන් නළවළ. 

 වි න්න අිළ ඉඩ තදන්තන් නළවළ. ඒ ිළිතඵ විධිභත් ක්රි(ඹහ 

භහර්ඹක් ිළඹතයන් ිළඹය ඉයුරිතේ දී අනුභනඹ යන්න 

තෞත අභහතතහංලඹ , ඒ හතේභ ිෂිර්භ අභහතතහංලඹ , අතප් 

අභහතතහංලඹ , අිළ වළතභෝ භ   කීභක් තිතඵනහ.  අිළ ඒහ ඉටු 

යමින් ඉයුරිඹ  ඹන ඵත් ප්ර්හල යන්න  ඕනෆ. ඒ හතේභ 

කිසිභ ආහයඹ ධන ඵරඹ  තවෝ තනත් ඵරතේඹ , 

විතේල ඵරතේඹ , ජහතතන්තය ඵරතේඹ  ශ්රීත රංහතේ 

ජනතහතේ තෞත, අතප් දරුන්තේ අනහතඹ අිළ ඳහහ 

තනොතදන ඵත් අිළ අධහයණතඹන් ප්ර්හල යනහ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, ඒ හතේභ විදහතහ භධතසථහන 

ඉතහභ ළදත් අදවක්. අතප් තිස විතහයණ ඇභතිතුභහ තේ 

හනුතේ දී තභන් තම් අදව ක්රි(ඹහත්භ තශේ. තම්හ තනත් 

ය රත් තිතඵනහ. විතලේතඹන්භ චීනඹ, ඉන්යුඹහ ළනි 

ය රත් තිතඵනහ. තම් ක්රි(ඹහ දහභඹ අද ය  තුශ ක්රි(ඹහත්භන්.  

තම්තන් පර රළබිරහ නළවළ කිඹරහ කිඹනහ. ඒ තඵො රුක්. තම් 

ය ඇතුශත විතයක් සඹං රැකිඹහ රහ ආන් තුන්දවක් තම් විදහතහ 

භධතසථහනලින් පර ප්ර්තඹෝජන රඵහතන තිතඵනහ.  තම් 

විදහතහ භධතසථහනර  තහක්ණඹ රඵහ තදන්න, අතප් සුළු වහ 

භධතභ ඳරිභහණ ර්භහන්තරුන් තොඩනඟන්න, ඒ අඹ 

තහක්ණතඹන් විතයක් තනොතන්, මුරත ම්ඳත අතිනුත්, ඒ 

හතේභ අතරවියණඹ ඳළත්තතනුත් දළනුත් කිරීභ වහ අිළ 

ඉයුරිතේ දී ලක්තිභත් ළඩ ිළිතතශක් තන ඹනහ. අිළ ඒ දළන් 

ආයම්බ යරහ තිතඵනහ. එ ඳළත්තකින් "තෞබහතහ" ගිණුභ 

භඟින් මරත වනහධහයඹ යජඹ විසින් රඵහ තදනහ. අතනක් 

ඳළත්තතන් අතඳන් තහක්ණඹ රළතඵනහ. අතරවියණතේ 

දළනුභ, හණිජයණතේ දළනුභ, අිළ ඒ අඹ  රඵහ තදනහ. ඒ අනු  

යජතේ රැකිඹහන් තොඹහ න්න නළති, තභන්තේභ  

ආත්භලක්තිඹ භත තදඳන්න් සි  ත් ලක්තිභත් සුළු වහ භධතභ 

ඳරිභහණ ර්භහන්තරුන් ද දවස ණනක් තම් ය  පුයහභ බිහි 

කිරීභන් ඒ විදහතහ භධතසථහනර අයමුණ න්තන්. ඒ අයමුණ ඉටු 

ය ළීමභ වහ අිළ ිළඹතයන් ිළඹය ඉයුරිඹ  ඹන ඵත් ප්ර්හල 

යන්න  ඕනෆ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, ඒ හතේභ විලහර න 

නිඳළණුම් ප්ර්භහණඹක් ය  තුශ ඇති තනහ. ඒ න 

නිඳළණුම්රුන්  අිළ අද අත්ළර ඳඹහ තිතඵනහ.  ඉයුරිතේ දී 

න නිඳළණුම්රුන් තම් යතට් තහඹ දහඹඹන් යන්තන් 

තොතවොභද? ඒ අද තරෝතේ තිතඵන ප්ර්ණතහක්.  ඒ  

කිඹන්තන් "DIY" - Do It Yourself.   එභ භතඹ අනු ඒ න 

නිඳළණුම්රුහ තහඹ දහඹතඹක් යන්තන් තොතවොභද?  

ඒ වහ අලත යන අයමුදල් ම්ඳහදනඹ යන්න, න 

නිඳළණුම්රුහ තහඹ දහඹතඹක් ඵ  ඳත් යන්න, භහ 

ලින් අදවස ශහ හතේ කුඩහ කුඩහ ආර්ථිඹන් තොඩනඟන්න, 

- ඒහ  අිළ කිඹනහ Bonsai Industries කිඹරහ. කුඩහ කුඩහ 

ආර්ථිඹන් ණනහක් ය  පුයහ තොඩනඟහ ළීමභ වහ න 

නිඳළණුම්රුන් එක්- තම් ළරසුභ අිළ  ක්රි(ඹහත්භ යනහ. ඒ 

හතේභ  න නිඳළණුම්රුනුන්, හණිජ තහඳහයන් අතය වමුක් 

අිළ ඉයුරිතේ දී ඳත්නහ. ඒ භඟින් අිළ උත්හව යනහ, තම් 

න නිඳළණුම්රුන්  හණිජ තහඳහය වම්ඵ යරහ දීරහ, හණිජ 

තහඳහයර  තිතඵන තහක්ණි ප්ර්ලසන තම් න 

නිඳළණුම්රුන්  දළනුම් දීරහ, න නිඳළණුම්රුන්තේ වි ඳුභ 

ඔවුන්  රඵහ දීරහ තම් අඹ එමුතු යන්න. ඒ තතශ 

තඳොශක්. න නිඳළණුම්රුතෝන්, තහඹතඹෝන් තදඳළත්තතන් 

ඇවිල්රහ, එ  වම්ඵ තරහ තභන්තේ ප්ර්ලසන ථහ යන තතශ 

තඳොශක්, හණිජ භධතසථහනඹක් ඇති යන්න අිළ ඉයුරිතේදී 

 ණුතු යනහ. ඒ තම් අවුරුේතේභ තනොළම්ඵර් භහතේදී 

ක්රි(ඹහත්භ වීභ  නිඹමිතන්.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, ඒ හතේභ අතප් ඳහල් 

දරුතෝ අතතර් විදතහ වහ තහක්ණ විඹඹන්  තිතඵන උනන්දු 

ළදි යුණුණු යන්න, ණිතඹ වහ විදතහ කිඹන විඹඹන් තද 

ළදි යුණුණු යන්න, අධතහඳන අභහතතහංලඹත් එක් එතු තරහ 

අිළ තඹෝධ ිළඹයක් ඉයුරිඹ  තඵරහ තිතඵනහ. විදතහ, 

විදතහත්භ ිකන්තනඹ, තහක්ණඹ ර්ධනඹ න ආහයඹ  න 

1051 1052 

[රු ඳහඨලී චම්ිළ යණ භවතහ] 



2013 ඔක්තතෝඵර් 08 

නිඳළණුම් ඇති කිරීභ වහ අිළ ිළඹය තඵරහ තිතඵනහ. මුළු ය  

පුයහභ ංගීත දර්ලන ඳත්මින් Megastar තතෝයන තො , අතප් 

න නිඳළණුම්රුන්තේ තොමිභ අතප් සහධීන රඳහහිනිඹ 

වයවහ අතප් ඳහල්ර දරුන් අතතර් න නිඳළණුම් තයහලිඹක් 

ඳළළත්තුහ. අිළ ඉතහභ තුටුන් කිඹන්න, ෆල්ර ප්ර්තේලතේ, 

භහනළල්ර භණුයඳහද විදතහරඹ ඒ න නිඳළණුම් තහඳහයතඹන් 

තොශම ඇතුළු අතනකුත් යුසත්රි ක්ර ඳහල් ඳයදරහ තඵොතවොභ 

විශිස  ජඹග්රාවණඹක් ශඟහ ය ත්තහ. තදතනි තළන  ආතේ 

ත්රි කුණහභරතේ, ශ්රීත තෝතන්ලසය හින්දු විදතහරඹ. තම්තන් අඳ  

තඳතනනහ,  කිසිභ තේදඹකින් තතොය අද යතට් ඳහල් දරුතෝ 

අතතර් තම් න නිඳළණුම් ිළිතඵ විලහර උනන්දුක් ජනනඹ 

යන්න තම් භහධත ජහරඹ ආ්ර තඹන් අඳ  වළකිඹහ රළබිරහ 

තිතඵනහ කිඹන එ. ඉයුරිතේදී අිළ ඵරහතඳොතයොත්තු නහ, 

ඳරිණ දත්ත ඳේධතිඹක් භඟින් අතප් යතට් සිටින, විතේල ය ර 

සිටින ෆභ න නිඳණුම්රුතක්භ  ජහරත යරහ ඔවුන්තේ 

දළනුභ අතනක් අඹත් එක් තඵදහ න්න,  ඔවුන්තේ අක් ඳහක් 

අතනක් අඹතේ දළනුතභන් පුයහ ළීමතම් විධි ක්රධභඹ  ඉයුරිතේදී 

භන් යන්න. තම් සිඹල්තල්භ අයමුණ න උත්ඳහදන 

ආර්ථිඹක්; න හර්මි විප්රඹ  ය  සදහනම් කිරීභක්. ඒ 

හතේභ අනහතතේ අතප් ය  , අනහත තරෝඹ එක් තය 

යන්න පුළුන් ආර්ථි ලක්තිඹත්, භහජයීඹ ලක්තිඹත් රඵහ 

ළීමභක්. ඒ විතයක් තනොතන්, තම් ය  තුිතන් බිහි න අතප් 

විදතහඥන්න් , අතප් ඉංජිතන්රුන් , අතප් නිර්භහණරුන්  

තදඳඹ තිතන් තඵහ තන ඉන්න පුළුන් භ බිභක් ය  තුශ ඇති 

කිරීභන් අතප්  කීභ; අතප් ඵරහතඳොතයොත්තු.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, ඒ හතේභ අනහතතේදී 

ආවහය සුයක්ෂිතතහ තේහ, භහජයීඹ සුයක්ෂිතතහ තේහ, ඒ 

හතේභ තනත් ඳරිය සුයක්ෂිතතහක් තේහ, තම් වළභ 

ඳළත්තකින්භ අලත යන තත්ත්ඹ  අතප් විදතහහය ඳත් 

යන්න  අිළ  ණුතු යනහ. ජරඹ ඳරීක්හ යන්න, හණු 

ඳරීක්හ යන්න, ආවහය ඳරීක්හ යන්න, ඒ ෆභ ලක්තිඹක්භ අිළ 

ශඟහ ය තන තිතඵනහ. ඒ හතේභ ඳයභහණු ඵරලක්ති 

ක්තේ්රාතේ ඵරලක්තිඹ වළරුණහභ අතනක් ෆභ තහක්ණඹක්භ 

තම් තදළම්ඵර්  31 න තො  අතප් ය   අත්තරහ තිතඵන ඵ 

භභ තුටින් ප්ර්හල යනහ. නතසටි තහක්ණතේ තිතඵන ඒ 

තඹදවුම් සිඹල්රභ අිළ තම් ය   අද න තො  තනළල්රහ ඉයන්. 

අිළ ආඩම්ඵයතඹන් කිඹනහ, තම් තඳොදුයහජත භණ්ඩරයීඹ  යහජත 

නහඹන්න්තේ රැසවීතම්දී  කිසිභ  යහජත නහඹතඹකු  කිසිභ 

ආහයඹකින් වහනිඹක් යන්න  අඳ ඉඩ තිඹන්තන් නළති ඵ. 

තරෝඹ පුයහ එළනි තචෝදනහ ඇති තරහ තිතඵනහ. රතින් 

ඇතභරිහතේ හිණුතෝ චහතේස මිඹ ගිඹහ. ක්රි(සටිනහ ඳර්නළන්ඩස  

තභොශතේ ආඵහධඹක් ඇති යරහ තිතඵනහ. ඒ හතේභ ලරහ ද 

සිල්හ  ිළිතහක් ඇති තරහ තිතඵනහ. යහජත නහඹන්න්  

නතසටි ප්ර්වහය තනොදළනුත්භ එල්ර යරහ, විකියණ ප්ර්වහය 

එල්ර යරහ ඔවුන්  ිළිතහ වදනහ; තරඩ වදනහ; භයනහ 

කිඹරහ තචෝදනහක් තිතඵනහ. ඒ නිහ එළනි තදඹක් සිදු තනොන 

විධිඹ  තඳොදුයහජත භණ්ඩරයීඹ යහජත නහඹඹන්තේ රැසවීතම්දී 

යහජත නහඹඹන්  විකියණ ආයක්හ ඳඹන්නත් අද අතප් තම් 

පුංික ශ්රීත රංහ රළවළසතින්. තභොද, ඒ තහක්ණඹන් වළභ එක්භ 

අිළ ඉයුරි හරතේදී යුණුණු යනහ. යුණුණු යරහ අන්තර් ජහති 

භට් තම් නතසටි තහක්ණි ලක්තිඹක් ඇති ය න්න අිළ 

ඉයුරිතේදී  ණුතු යනහ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, ඒ නිහ තම් ආහයඹ  Nano 

තහක්ණඹ තේහ, ඉයුරිතේදී එන Femto තහක්ණඹ තේහ, 

නතසටි තහක්ණඹ තේහ, ජහන තහක්ණඹ තේහ, තම් ෆභ 

ක්ස්රාඹභ ඉයුරි ිළම්භ  අලත යන ඳසු බිභ අිළ ස ය 

තන ඹනහ; ඒ ිළිතඵ ළරසුම් ස ය තන ඹනහ. ඒ වහ 

තම් ඳනතත් ඇති ශ කුඩහ ංතලෝධනඹත් ිළටුවරක් න ඵ 

අඳ  ඳළවළයුලින්. ඒ වහ වතඹෝඹ දීභ ිළිතඵ ඳක් විඳක් 

සිඹලු තදනහ භ සතුතින්ත තමින් ඔඵ සිඹලු තදනහතේභ අදවස, 

විතේචන ඉයුරි හරතේ  අතප් භන් භඟ  අිළ තඹොදහ න්නහ ඵ 

ඳළවළයුලි ප්ර්හල යමින් තම් භවජන නිතඹෝජිත භණ්ඩරඹ භ 

සතුතින්ත තමින් භභ නිවඬ නහ.  

 
ප්ර්ලසනඹ විභන රයුන්, බහ ම්භත විඹ. 
ඳනත් තටුම්ඳත ඊ  අනුකර තද න ය කිඹන රදී.   
 

றணர றடுக்கப்தட்டு, ற்ரக்தகரள்பப்தட்டது. 

அன்தடி, ெட்டபனம் இண்டரம் பமநரக றப்தறடப்தட்டது. 
 

Question put, and agreed to. 

Bill accordingly read a Second time. 

 
භතු ඳශන තඹෝජනහ බහ ම්භත විඹ.: 
 
''ඳනත් තටුම්ඳත පර්ණ ඳහර්ලිතම්න්තු හය බහ  ඳළරිඹ 
ණුතු ඹ.'' --[රු ඳහඨලී චම්ිළ යණ භවතහ] 
 

லர்ரணறக்கப்தட்டது. 

"ெட்டபனம் பழுப் தரரளுன்நக் குழுவுக்குச் ெரட்டப் 

தடுரக"  [ ரண்புறகு தரட்டபற ெம்தறக க்க] 

Resolved: 

"That the Bill be referred to a Committee of the whole Parliament." 
- [The Hon. Patali Champika Ranawaka] 

 
හය බහතහිදී රහ ඵරන රදී. 
[මරහනහරඪ භන්ත්රීතුභහ මරහනහරඪ විඹ.] 
 

குழுறல் ஆரப்தட்டது. 

[மனமரங்கும் உரப்தறணர் அர்கள் மனம 

கறத்ரர்கள்.] 
 

Considered in Committee. 

[MR. PRESIDING MEMBER  in the Chair.] 
 

1  සි  3 තතක් න්ති ඳනත් තටුම්ඳතතහි තො ක් වළටිඹ  
තිබිඹ ණුතුඹන් නිතඹෝ යන රදී. 

1ஆம் ரெகத்றலிருந்து 3ஆம் ரெகம் ம ெட்டபனத்றன் 

தகுறரக இருக்க ரண்டுதணக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Clauses 1 to 3  ordered to stand part of the Bill. 
 

ප්ර්ඥප්ති  න්තිඹ ව නහභඹ ඳනත් තටුම්ඳතතහි තො ක් 
වළටිඹ  තිබිඹ ණුතුඹන් නිතඹෝ යන රදී.  

ඳනත් තටුම්ඳත, ංතලෝධන යහිත හර්තහ යන රදී.  
 

ெட்டரகு ரெகபம் மனப்பும் ெட்டபனத்றன் தகுறரக இருக்க 

ரண்டுதணக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

ெட்டபனம் றருத்றன்நற அநறக்மக தெய்ப்தட்டது. 
 

Enacting Clause and Title ordered to stand part of the Bill.  
Bill reported without Amendment. 

 

රු ඳහඨලී චම්ිළ යණ  භවතහ 
(ரண்புறகு தரட்டபற ெம்தறக க்க) 

(The Hon. Patali Champika Ranawaka) 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, " ඳනත් තටුම්ඳත දළන් 

තුන්න ය කිඹවිඹ ණුතුඹ" න් භහ තඹෝජනහ යනහ.   

                                         
ප්ර්ලසනඹ විභන රයුන්, බහ ම්භත විඹ. 
ඳනත් තටුම්ඳත ඊ  අනුකර  තුන්න ය කිඹහ ම්භත 

යන රදී.  
 

றணர றடுக்கப்தட்டு, ற்ரக்தகரள்பப்தட்டது. 

அன்தடி, ெட்டபனம் பன்நரம்பமநரக றப்தறடப்தட்டு 

றமநரற்நப்தட்டது. 
 
Question put, and agreed to. 

Bill accordingly read the Third time, and passed. 
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ඳහර්ලිතම්න්තු 

 ල්තළබීභ 
எத்றமப்பு 

ADJOURNMENT 

 
රු ඩේලිේ.ඩී.ති. තතනවියත්න භවතහ (යහජත ඳරිඳහරන 
වහ සතේල  ණුතු අභහතතතුභහ)  
(ரண்புறகு டதறள்பெ.டி.ரஜ. தெதணறத்ண - ததரது றருரக, 

உள்ரட்டலுல்கள் அமச்ெர்) 

(The Hon. W.D.J. Senewiratne - Minister of Public 

Administration and Home Affairs)  
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, "ඳහර්ලිතම්න්තු දළන් ල් 

තළබිඹ ණුතුඹ"න් භහ තඹෝජනහ යනහ. 

 
ප්ර්ලසනඹ බහභිමු යන රදී. 
றணர டுத்றம்தப்ததற்நது. 

Question proposed. 

 
මරහනහරඪ භන්ත්රීතුභහ 
(மனமரங்கும்  உரப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

බහ ල් තඵන අසථහතේ තඹෝජනහ රු නලින් ඵණ්ඩහය 

ජඹභව භවතහ.  

 
තෝෝඩ්ලනරන්ඩ්ලනන්ස ජර විදුලි තහඳිතිඹ  
புரரட்னன்ட்ஸ் லர்றன் கருத்றட்டம் 

BROADLANDS HYDROELECTRICITY PROJECT 
 

රු නලින් ඵණ්ඩහය ජඹභව භවතහ 
(ரண்புறகு லின் தண்டர ஜய)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි,  බහ ල් තඵන අසථහතේ 

භහ ඳවත වන් තඹෝජනහ ඉයුරිඳත් යනහ: 
"ඵරලක්ති අලතතහඹ පුයහ ළීමභ වහ රහබදහයී විදුලි තහඳිති ඇති 

කිරීභ ඳළසුභ  රක් විඹ ණුතු වුද, කිතුල්ර තෝෝඩ්ලනරන්ඩ්ලනස ජර  විදුලි 

තහඳිතිඹ ක්රි(ඹහත්භ කිරීතම්දී එහි උඳතේලත්ඹ, ළරසුභ වහ 

තොන්්රාහත්තු එභ ආඹතනඹක් තත රඵහ දීභ එකී තහඳිතිතේ 

විලසීමඹත්ඹ  තතයහි ඵයඳතශ අදහනභක් ඇති විඹ වළකි ඵ 

තඳන්හ යුඹ වළකිඹ. තනොතයොච්තචෝතල් ල් අඟුරු ඵරහහයඹ තභඹ  

තවොභ උදහවයණඹ තර දළක්විඹ වළකිඹ. එඹ නිතය නිතය  ආඳදහ  රක් 

න අතය, උඳරිභ හර්ඹක්භතහඹ  තන ඒභ ද  තභතතක් තනොවළකි 

වී ඇත. එඵළවින් නිසි ක්රධභතේදඹක් හිත විනිවිදබහඹක් වහ කීභක් 

හිත භවජනතහ  උඳරිභ ප්ර්තිරහබ  රළතඵන අණුරින් කිතුල්ර 

තෝෝඩ්ලනරන්ඩ්ලනස ජර විදුලි තහඳිතිතේ ඉයුකිරීම්  ණුතු සිදු කිරීභ  භළයුවත් 

න තභන් රු බහ  තඹෝජනහ යමි." 

  

රු (ආචහර්ඹ) වර් ද සිල්හ භවතහ 
(ரண்புறகு (கனரறற) யர்  ெறல்ர) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, රු නලින් ඵණ්ඩහය ජඹභව 

භන්ත්රීතුභහ විසින් ඉයුරිඳත් යන රද එභ තඹෝජනහ භහ සථිය 

යනහ.  

      
රු නලින් ඵණ්ඩහය ජඹභව භවතහ 
(ரண்புறகு லின் தண்டர ஜய)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි,  ශ්රීත රංහතේ  විදුලිඵර  

ක්තේ්රාඹ ළන ඵරනතො   ජර විදුලිඹ  අඳ  භවත් ආශිර්හදඹක් 

තරහ තිතඵනහ. විතලේතඹන්  1950 දතේ සි  අතප් යතට් 

විදුලි ඵර අලතතහඹ ඉටු යන්න ළරණි ඟ ආශ්රිරත 

තතවල්මු ඔඹ, භසතිත ඔඹ ආශ්රිරත විදුලි ඵර තහඳිති 

ආයම්බ වුණහ.  රක්ඳහන ජර විදුලි ඵරහහයඹ,  විභරසුතර්න්ද්ර் 

ජර විදුලි ඵරහහයඹ, තඳොල්ිළටිඹ,  තනෝ න්බ්රිරි ආදී ජර විදුලි 

ඵරහහය  වයවහ ද ණනහ සි  භවළලි තහඳිතිඹ එන්න 

ලින් අතප් යතට් ඵරලක්ති අලතතහඹ ඉස  තශේ  ළරණි 

ඟ ආශ්රිරත තිතඵන  ප්ර්ධහන අතු ංහ තද න තතවල්මු 

ඔඹ, භසතිත ඔඹ ආශ්රිරත තඳෝ ප්ර්තේලතඹනුන්.  මිර ශ 

තනොවළකි තේඹක්, මිර ශ තනොවළකි ටිනහභක් හිත 

විදුලිඵර ඳේධතිඹක් ඒ ංහ  තද ආශ්රිරත  අඳ  රඵහ දී 

තිතඵනහ. තම් ංහ  තද ආශ්රිරත අඳ  ඉයු යන්න පුළුන් 

අහන     ජරවිදුලි තහඳිතිඹ  විධිඹ  තභන් අඳ  තෝෝඩ්ලනරන්ඩ්ලනස 

ජර විදුලි තහඳිතිඹ වඳුන්න්න  පුළුන් න්තන්. තභහ තොට් 

35 ධහරිතහක්. හභහනතතඹන් අිළ ණනඹ යපු  විධිඹ   තම් 

තහඳිතිඹ  තනොකිරීභ  නිහ ඳසුගිඹ හරඹ තුශ  ය  රුිළඹල් 

මිලිඹන 1386ක් තයම්   මුදරක් අහිමි තරහ තිතඵනහ. තම්, මී  

ලින් ශ ණුතු තිබුණු තහඳිතිඹක්. ඒ නිහ තම් තහඳිතිඹ 

වළකි තයම් ඉක්භනින් යනහ නම්  තභන්  ඒ අතප් ය    ඩහත් 

පරදහයී තදඹක් විධිඹ  අඳ  දකින්න පුළුන් තන්තන්.   

තම් තහඳිතිඹ  අදහශ ගිවිසුභ අත්න්  ය තිතඵන්තන්, EPC 

contract එක් විධිඹ න්. ඒ කිඹන්තන්, ඉංජිතන්රුභඹ  

හර්ඹඹන්, ප්ර්ම්ඳහදනඹ ව ඉයු කිරීභ එභ භහභ  තභන් 

බහය දී තිතඵන්තන්.  අිළ දන්නහ විධිඹ  ඒත් චීන භහභ  

තභන්  ඵහය දී  තිතඵන්තන්. ඒ තභන් අඳ  තිතඵන  ළ ලු. 

අඳ  තම් ිළිතඵ තවො උදහවයණඹක් තිතඵනහ.  

තනොතයොච්තචෝතල් විදුලි ඵරහහයඹ ම්ඵන්ධතඹනුත් තභළනිභ 

ගිවිසුභක් තභන්  ඇති තරහ තිබුතණ්. ඒ,  EPC contract  එක්. 

තනොතයොච්තචෝතල් විදුලි ඵරහහයඹ  ආයම්බ යරහ   අද නතො  

ය තදක් තයම්  හරඹක් ත තරහ තිතඵනහ. එඹ  නිතය 

අර්බුදර  රක් තන, එතවභ නළත්නම් නඩත්තු  ණුතුර  

බහජනඹ තන විදුලි ඵරහහයඹක් ම්ඵන්ධතඹන් තභන් අඳ  එඹ 

වඳුන්න්න පුළුන් තන්තන්. භහ තදක් තයම් හරඹක් එඹ 

හ දභහ තිතඵනහ.  

 

මරහනහරඪ භන්ත්රීතුභහ 
(மனமரங்கும்  உரப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

Order please! වුරු තවෝ රු භන්ත්රීයතඹක් රු උයුත් 

තරොකුඵණ්ඩහය භන්ත්රීතුභහතේ නභ මරහනඹ වහ තඹෝජනහ 

යන්න. 

 
රු ඳවි්රාහතේවී න්නිආයච්ික භවත්මිඹ (විදුලිඵර වහ 
ඵරලක්ති අභහතතතුමිඹ) 
(ரண்புறகு (றருற) தறத்ரரற ன்ணறஆச்ெற - லு, 

ெக்ற அமச்ெர்) 

(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi Wanniarachchi - Minister of 

Power and Energy)  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, "රු උයුත් තරොකුඵණ්ඩහය 

භන්ත්රීතුභහ දළන් මරහනඹ ත ණුතුඹ"න් භහ තඹෝජනහ යනහ. 
 
ප්ර්ලසනඹ විභන රයුන්, බහ ම්භත විඹ. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்ரக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
අනතුරු තභොවහන් ප්රිගඹදර්ලන ද සිල්හ භවතහ මරහනතඹන් 

ඉත් වුතඹන්, රු උයුත් තරොකුඵණ්ඩහය භවතහ මුරහනහරඪ විඹ. 
 

அன் தறநகு, ரண்புறகு தரயரன் தறரறர்ண  ெறல்ர 

அர்கள் அக்கறரெணத்றணறன்ர அகனர, ரண்புறகு உறத் 

தனரக்குதண்டர அர்கள்  மனம கறத்ரர்கள். 
 

Whereupon THE HON. MOHAN PRIYADARSHANA DE SILVA 

left the Chair, and  THE HON. UDITH LOKUBANDARA  took the 

Chair. 
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රු නලින් ඵණ්ඩහය ජඹභව භවතහ 
(ரண்புறகு லின் தண்டர ஜய)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

අන්න ඒ නිහ තභන් අිළ අධහනඹ තඹොමු යන්න ඕනෆ. 

තභොද ප්ර්ථභ අසථහ  තභන් අිළ ජර විදුලි තහඳිතිඹක් EPC 

contract එක් විධිඹ  රංහතේ ක්රි(ඹහත්භ තන්තන්. අිළ දන්නහ 

විධිඹ  නම් මී  තඳය සිදු වුණු ඒහ EPC contract එක් විධිඹ  

තනොතන් සිදු වුතණ්. ප්ර්ධහනභ ළ ලු තභන් චීන භහභ  

තම් ඳළරීභ. තවො අත් දළකීම් ඇති චීන භහම් තිබුණත් තභභ 

භහභ එදු විතේල ය  තවෝ ඉයුකිරීභක් යපු භහභක් 

තනතන් කිඹන එ තභන් අඳ  හර්තහ තන්තන්. කිසිභ ජර විදුලි 

තහඳිතිඹක් ඔවුන් විතේල ය  යරහ නළවළ. තභන්තේ යතට් ජර 

විදුලි තහඳිති කිහිඳඹක් යරහ තිතඵනහ. ඒ නිහ තම් භහතම් 

අත් දළකීම් ිළිතඵ විලහර ළ ලුක් තිතඵනහ. ඊ  අභතය තම් 

භහභ ම්ඵන්ධ  ණුතු කිරීතම්දී අඳ  රු ඇභතිතුමිඹ  

තභතවභ තඹෝජනහක් යන්න පුළුන්. රංහ විදුලිඵර 

භණ්ඩරඹ  අභතය තනභ උඳතේල භහභක් තඹොදහ න්න 

පුළුන් නම් භභ හිතන්තන් තම් තහඳිතිතඹන් සිදු න ඹම් කිසි 

අහසිඹක් එතවභ නළත්නම් තභහි ගුණහත්භබහඹ ිළිතඵ 

තිතඵන ළ ලු නියහයණඹ ය න්න පුළුන්ඹ කිඹහන්. ඒ 

හසිදහඹ තනහ. ඒ හතේභ තම් තහඳිතිතඹන් අිළ තඵොතවොභ 

තුටු තන්න ඕනෆ හයණඹක් තිතඵනහ.  

ඳරියඹ  හිතදහයී Clean Development Mechanism ඹ තත් 

ලිඹහ ඳයුංිකඹ වයවහ අඳ  තරොකු හසිඹක් තනහ. වළඵළන් අඳ  

තඳොදි ළ ලුක් තිතඵනහ. තභොද ය  හඵන් 

ඩතඹොක්න්ඩ්ලන ත ොන් 88,616ක් ඳරියඹ  මුදහ තනොවළරීතම් හසිඹ 

අඳ  තම් තහඳිතිතඹන් න්න පුළුන්. වළඵළන් ඒ ගිවිසුතම් 

හඵන් මුදහ තනොවළරීභ නිහ හඵන් ත ොන් එ  රළතඵන මුදර 

තරෝතේ තම් දසර තිතඵන මිර ණනුත් එක් ප්ර්භහණත්ද 

කිඹන ප්ර්ලසනඹ අඳ  තිතඵනහ. අන්න ඒ ළන අිළ අධහනඹ තඹොමු 

යනහ, රු ඇභතිතුමිඹතේ. විතලේතඹන්භ තභඹ ළරණි 

 තේ තතව ල්මු ඔතේත් ඒ හතේභ භසතිතඹ ඔතේත් යන 

අහන ජර විදුලි තහඳිතිඹ. තම් තහඳිතිතඹන් ඳසතේ තම් ජරඹ 

ළරණි ඟ ඔසතේ රහ ඵසිනහ. අඳ  කිසිදු ජර විදුලි 

තහඳිතිඹ  තඹොදහ න්න ඵළවළ. ඒ හතේභ තම් ජරඹ හරි 

ර්භහන්තඹ  තඹොදහ ළීමභත් සිඹඹ  දලභ ණනක් තභන් 

යන්න පුළුන්. ඊ  අභතය ඳහීමඹ ජර තහඳිති වහ බහවිතහ 

යනහ. විතලේතඹන්භ තොශම ප්ර්තේලතේ ව තදහන්න 

ප්ර්තේලර ඳහීමඹ ජර අලතතහ ඉස  යන්න ළරණි  තේ ජරඹ 

බහවිතහ තනහ. නමුත් තම් ළරණි  තේ විලහර ජර ප්ර්භහණඹක් 

මුහුද  රහ ඵසිනහ. 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, අඳ  ඉයුරිතේදී ඹම් කිසි 

ද සිේධ තන්, තම් ළරණි ඟ භවළලි ඟ  වයන්න. තම් 

ළරණි ඟ භවළලි ඟ  වයන්න පුළුන් අසථහක් භභ 

තඳන්රහ තදන්නම්. තම් ළශණි ඟ තනෝ න්බ්රිරි ජරහලතඹන් 

අඳ  වයන්න පුළුන්, භවළලි  තේ අතු ංහක් න වළ න් 

ඔඹ . වළ න් ඔඹ  වළයවීභ වයවහ අඳ  තභහ තොට් 18  

ආන්න ජර විදුලි නිසඳහදනඹක් රඵහ න්න පුළුන්. ඒ හතේභ 

රු ඇභතිතුමිඹනි, අඳ  ඹම් කිසි ද විලහර ඳහීමඹ ජර ව 

ිෂිර්භඹ  අලත ජර හිඟතහක් විතලේතඹන් ඹම ඳශහතත් 

ඇති තන්න පුළුන්. තම්  විඳුභක් භභ තඹෝජනහ යනහ. ඒ 

හතේභ එභ තඹෝජනහ භභ බහත යනහ. අඳ  භවළලි ඟ 

ළ තේ තභොරතොඩ කිඹන ප්ර්තේලතඹන් දළදුරු ඔඹ  වයන්න 

පුළුන්. එතළනදීත් තභහ තොට් 18 හතේ විදුලි ප්ර්භහණඹක් 

නිසඳහදනඹ යන්න පුළුන්. වළඵළන් අඳ  ඒ වයවහ තනෝ න්බ්රිරි 

ජරහලතඹන් ඳල්තරවහ තිතඵන තඳොල්ිළටිඹ ජර විදුලි තහඳිතිඹ 

ව තෝෝඩ්ලනරන්ඩ්ලනස ජර විදුලි තහඳිතිතේ නිසඳහදන ධහරිතහ ඹම් 

කිසි ප්ර්භහණඹකින් අක් තනහ. නමුත් අඳ  ත ය 20කින් තවෝ 

තම් තඹෝජනහ ක්රි(ඹහත්භ යන්න තන්. තභොද ඉයුරිතේදී අඳ  

ඳහීමඹ ජරඹ ව ිෂිර්භඹ  මලිත්ඹ දීරහ තභන් ජර විදුලි 

නිසඳහදනර  මලිත්ඹ තදන්න තන්තන්. ඒ නිහ භතේ තම් 

proposal එ ඩහ තවො ලතතහ අධතඹනඹ  ඔඵතුමිඹතේ 

අධහනඹ තඹොමු කිරීභ වහ බහත* යනහ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, ඒ නිහ භහ විතලේතඹන්භ 

අතප් රු ඇභතිතුමිඹතන් ඉල්රන්තන් තම් ඉතහ ටිනහ 

තහඳිතිඹ පරදහන් ය ළීමභ  නම් තම් තහඳිතිඹ බහය  

තොන්්රාහත් භහතම් ප්ර්මිතිඹ, ඔවුන්තේ design එ ළන තොඹහ 

ඵරන්න කිඹරහන්. තභොද, චීන භහම් තඵොතවෝ වි  තරෝ 

ම්භත ප්ර්මිතීන්  තනොතන් ඵරහහය ඉයු යන්තන්. ඒ  අඳ  

තිතඵන තවොභ උදහවයණඹ තභන් තනොතයොච්තචෝතල් ල් අඟුරු 

ඵරහහයඹ. අිළ දන්තන් නළවළ, තම් භහභ තම් ඉයු කිරීම් 

යන්තන් තරෝ ම්භත ප්ර්මිතීන්  අනුද, එතවභ නළත්නම් චීන 

ම්භත ප්ර්මිතීන්  අනුද  කිඹරහ.  ඒ නිහ තම් ඵරහහයඹ ඩහත්භ 

හර්ඹක්භ කිරීභ  තභන්භ තම් ඵරහහයතඹන් ඩහ තවො 

තේඹක් ය  , භතු ඳයපුය  රඵහ ළීමභ  නම් ශ ණුතු තවොභ 

තේ න්තන්, තනත් තවො උඳතේල භහභ තේඹ රංහ 

විදුලිඵර භණ්ඩරඹ වයවහ රඵහ ළීමභන්.   

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, ඒ හතේභ තම්තක් අක් ඳහක් 

කිහිඳඹකුත් භහ තඳන්න්නම්. විතලේතඹන් තම් තහඳිතිඹ 

ගිවිසුම්ත තරහ තිතඵන්තන් හණිජ ගිවිසුභක් විධිඹ න්. තභඹ 

තඩොරර් මිලිඹන 82 ආතඹෝජනඹක්. තභන්න් සිඹඹ  85ක්  චීන 

ණඹ ඹ තත්න් රළතඵන්තන්. චීන ඵළංකුකින් රඵහ ත්තු හණිජ 

ණඹක්.  සිඹඹ  තුනක්  ළනි අධි තඳොලිඹ න් ඒ ණඹ රඵහ 

තන තිතඵන්තන්. ඉතිරි සිඹඹ  15 තේශීඹ ආඹතනලිනුන් 

අයතන තිතඵන්තන්.  සිඹඹ  11ක් තේශීඹ ඵළංකුකින් අයතන 

තිතඵනහ. ඒ ළන ප්ර්ලසනඹක් නළවළ, තේශීඹ ඵළංකුකින් න්න 

ණඹ ප්ර්තිරහබඹ ය   එතවභ නළත්නම් අතප් ඳහරිතබෝගිඹන්  

රළතඵන නිහ. නමුත් චීන ඵළංකුතන් රඵහ ත්ත ණඹ ප්ර්භහණඹ 

සිඹඹ  තුනක් ළනි අධි තඳොලිඹක් හිත ණඹ මුදරක් නිහ  තම් 

තහඳිතිඹ  රළතඵන ණඹ ප්ර්භහණඹ ආයණඹ යන්න අඳ   

ය 20  ළදි හරඹක් ත තනහ කිඹහන් භහ හිතන්තන්. ඒ 

හතේ අක් ඳහක් කිහිඳඹක් තිතඵනහ. භහ හිතන විධිඹ  ඒ  අතප් 

රු ඇභතිතුමිඹ  කි ණුතු නළවළ. ඔඵතුමිඹ තභභ අභහතතහංලඹ 

බහය න්න  ලින් තභභ අභහතතහංලඹ බහය  ණුතු ශ රු 

ඳහඨලී චම්ිළ යණ ඇභතිතුභහතේ හරතේදීන් තභඹ 

ගිවිසුම්ත වුතණ්. නමුත් තම් තහඳිතිතේ තිතඵන 

ගුණහත්භබහඹ ළදි කිරීභ  තම් රුණු, විතලේතඹන් තම් 

උඳතේල භහභ ම්ඵන්ධතඹන් තිතඵන ළ ලු ඔඵතුමිඹතේ 

විතලේ අධහනඹ  තඹොමු යනහ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, ඒ හතේභ ඒ ප්ර්තේලතේ 

ඳහරිරි ඳේධතිතේත් ළ ලු කිහිඳඹක් තිතඵනහ.  විතලේතඹන් 

කිතුල්ර ප්ර්තේලඹ ංචහය ර්භහන්තතේ අධහනඹ  රක් වුණු 

ප්ර්තේලඹක්; ංචහයඹන් water rafting කිඹන ක්රීධඩහතේ නියත න 

ප්ර්තේලඹක්. ංචහයන්න් විලහර ිළරික් තම් ප්ර්තේලඹ  

ආර්ණඹ නහ. අිළ ඒ ළනත් අධහනඹ තඹොමු යන්න ඕනෆ. 

විතලේතඹන් ඉයු කිරීම් සිදු න හරතේදී ජරඹ අිළරිසිදු තනොවී, 

ජර වළයවුභ නිසි අණුරින් යන්න පුළුන් නම් ඒත් ංචහයන්න් 

අඳවසුතහ  රක් තනොවීභ  තවේතු නහන් කිඹන එ භහ තම් රු 

බහ  අධහයණඹ  ය සිටිනහ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, ඒ හතේභ තම් තහඳිතිතේ 

අන්තිරු න්තන් රංහ විදුලිඵර භණ්ඩරඹන්. රංහ විදුලිඵර 

භණ්ඩරඹ කිඹන්තන් විතලේතඹන් ජර විදුලි තහඳිති  ම්ඵන්ධ 

ඉතහ දක් ඉංජිතන්රුන් සිටින ආඹතනඹක්.  තනොතයොච්තචෝතල් 
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————————— 
*  පුසතහරතේ තඵහ ඇත. 
*  தணறமனத்றல் மக்கப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 



ඳහර්ලිතම්න්තු 

තහඳිතිඹ අතප් යතට්  ල් අඟුරු ඵරහහයඹක් ඉයු කිරීතම් ප්ර්ථභ 

තහඳිතිඹ නිහත්, ඒ ම්ඵන්ධතඹන් විදුලිඵර භණ්ඩරතේ 

ඉංජිතන්රුන්තේ අත්දළකීම් භයුභ නිහත් තනොතඹක් ළ ලු  

ආහ. නමුත් රංහ විදුලිඵර භණ්ඩරතේ ඉන්න ඵහුතයඹක් 

ඉංජිතන්රුන් ජරවිදුලි තහඳිති ම්ඵන්ධ තඵොතවොභ දක්න්න්. 

ඒ නිහ ඒ අඹතේ තේඹ ළදිපුය රඵහ තන ඔඵතුමිඹ  පුළුන් 

තභහි පරදහන්තහ තත් ළදි ය න්න. විතලේතඹන් ඒ 

ඉංජිතන්රුන් ළදි ිළරික් තම් තහඳිතිඹ  තඹතදේතොත් අඳ   

ඒ චීන භහතම් ඹම්කිසි ළ ලුක් තිතඵනහ නම් ඒහ වඳුනහ 

න්න පුළුන්. ඔඵතුමිඹ  උඳතේල භහභක් විධිඹ  තනභ 

ආඹතනඹක් තඹොදහ න්න ඵළරි නම්, අත්දළකීම් තිතඵන 

ඉං ජිතන්රුන් ළදි ප්ර්භහණඹක් තභඹ ඉයු කිරීම් හරතේදී 

තඹතදේතොත් - විතලේතඹන් තොත්භතල් ජරවිදුලි තහඳිතිතේ 

 ණුතු සිඹඹ  99ක්භ දළන් නිභ තරහන් තිතඵන්තන්. එහි  ණුතු 

ශ අත් දළකීම් තිතඵන ඉංජිතන්රුන් ඉන්නහ- තම් තහඳිතිතේ 

පරදහන්තහ ළදි ය න්න, ගුණහත්භබහඹ ළදි ය න්න  

පුළුන් තේවිඹ කිඹරහ භහ ඔඵතුමිඹ  ඉතහභ අධහයණතඹන් 

ප්ර්හල ය සිටිනහ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, ඒ හතේභ තභහි ළඩ 

ඉක්භනින් නිභ ය ළීමතම් අලතතහ තිතඵනහ. තභොද, භහ 

ලින් ප්ර්හල ශ ඳරියු, තම් තහඳිතිඹ  අිළ ඉටු තනොකිරීභ නිහ 

රුිළඹල් මිලිඹන 1,380 විදුලිඹ නිඳදවීභක් ය  අඳ  අහිමි 

තනහ. ඒ හතේභ carbon ඳරියඹ  මුදහ තනොවළරීභ තවේතුතන් 

රළතඵන carbon credit එ; ඒ අතිතර් ආදහඹභ රඵහ න්න අඳ  

ත හරඹක් ඹනහ. තභොද, තම් ඉයු කිරීම් අන් යරහ තම් 

ජහති විදුලිඵර ඳේධතිඹ  ම්ඵන්ධ ශහ  ඳසතේන් අඳ  ඒ 

ආදහඹභ රළතඵන්තන්. විතලේතඹන් තොරිඹහනු භහභක් භඟන් 

අදහශ ගිවිසුම්ර  එශළඹිරහ තිතඵන්තන්. ඒ නිහ ඒ රඵහ න්න 

නම් අිළ තම් තහඳිතිඹ ඉක්භනින් අන් ශ ණුතුන්. තභන්න තම් 

හයණහ රු බහ  තඹෝජනහ යමින් භතේ ථහ අන් 

යනහ. තඵොතවොභ සතුතින්. 

 

රු අල්වහි ඒ.එච්.එම්. අසර් භවතහ 
(ரண்புறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, අතප් න භන්ත්රී රු නලින් 

ඵණ්ඩහය භළතිතුභහ  භභ ආශිර්හද යනහ. භභ හිතන විධිඹ  

එතුභහතේ ප්ර්ථභ බහ ල් තළබීතම් තඹෝජනහන් අද යුන ඉයුරිඳත් 

තශේ. එතුභහ  තවො අනහතඹක් තේහන් කිඹන ඳළතුභ අිළ 

න්තතෝතඹන් එක් කිරීභ  ළභළතින්. ඒ හතේභ භභ ඒ හිස ව 

ආනඹ ළනත් වන් යන්න  ඕනෆ. රු නලින් ඵණ්ඩහය 

භන්ත්රීතුභහ ඳළමිණිතේ අිළ භඟ දත් හද විහද ශ, එක්ත් 

ජහති ඳක්තේ සිටි අ ආත තරුණ නහඹ රු දඹහසිරි ජඹතේය 

භළතිතුභහ ඉල්රහ අසවීතභන් ඳසුන්. එදහ ජඹතේය භන්ත්රීතුභහ  ඒ 

ඳළත්තත් ඉන්න වි  තම් ආතරෝඹ තඳනුණහ. ඒ නිහ තභන් 

විඳක්ඹ අත් වළයරහ තම් ඳළත්ත  ඇවිල්රහ ඉතහභත්භ එදිතය 

භළතියණඹ  මුහුණ දීරහ, ඳශහත් බහ භළතියණ ඉතිවහතේ 

ප්ර්ථභ ය  අේනියු ආසිඹහතේ අතිවිලහර ඡන්ද ංතහක් රඵහ 

තන -333,000  ළදි ප්ර්භහණඹක් රඵහ තන- භහින්ද 

ිකන්තනඹ තඳය  තන ඹහතම්  තහඳහයතේ තරුණ තඹෝධතඹකු 

ලතඹන් දළන් ඹම ඳශහතත් න භව ඇභතිතුභහ ලතඹන් ජඹ 

ඳළන් තඵොන්තන්. එතුභහ  අතප් ශුබහශිංනඹ ිළරිනභනහ. [ඵහධහ 

කිරීභක්] නළවළ, භභ කිේතේ එදහභ එතුභහ  ඒ ආතරෝඹ තඳනුණහ 

කිඹරහ. තමුන්නහන්තේ  දළන් තප්න්තන් නළවළ. න භන්ත්රීතුභහ 

තන්. අිළත් එක් වළප්තඳන්න ඒ තයම් සුදුසු නළවළ කිඹරහ අිළ 

තමුන්නහන්තේ  කිඹනහ. ඒ වුණත් හරඹක් ඹන වි  

ඳහර්ලිතම්න්තු ම්ප්ර්දහඹ තුශ ඕහ නියහඹහතඹන්භ ඇති න සිේධි 

තනහ. අිළ නළත හයඹක් රු දඹහසිරි ජඹතේය භළතිතුභහ  

සුඵ ඳතනහ. දළන් එතුභහ සිඹලු තදනහභ එක්හසු ය තන ඹම 

ඳශහත -කුරුණෆර යුසත්රි ක්ඹ ව පුත්තරභ යුසත්රි ක්ඹ- 

යුණුණුතන් යුණුණු යහ තන ඹහභ වහ ක්රි(ඹහ යනහ. එදහ 

අතිරු ජනහධිඳතිතුභහත් ඳළසුහ, යුසත්රි ක් තදක් තිතඵනහ, 

කුරුණෆර යුසත්රි ක්තඹන් තත්රී ඳත් වුණහ  පුත්තරභ 

යුසත්රි ක්ඹ ළනත් ඵරන්න  ඕනෆඹ කිඹන හයණඹ. ඒ 

කිඹන්තන් ඳශහතක් ලතඹන් ත්තහභ ඒ තුශ තිතඵන  සිඹලුභ 

යුසත්රි ක්ර  භව ඇභතිතුභහ ලතඹන් ළඩ ශ ණුතු ඵ 

ඳළසුහ. එතුභහ ඒ ඒ ආහයතඹන්භ ිළිතත්තහ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, ඒ හතේභ අතප් තු   ඳශ 

යන්න  ඕනෆ, භධතභ ඳශහතත් හි පු භව ඇභති යත් 

ඒනහඹ භළතිතුභහ . නළත හයඹක් එතුභහ ඒ ඳදවි ප්ර්හප්තිතඹන් 

ශ්රීත විභූතිඹ ඳෆ ඵ භභ තම් බහතේදී ප්ර්හල යනහ. එතුභහ 

ඉතහභත්භ දක්න්, නිවතභහීම, එදිතයන්. සිඹලු තදනහ භඟ 

හභහමී  ණුතු යනහ. සිඹලුභ අංලර , සිඹලුභ ජන 

තො සර  -ද්ර்විඩ, මුසලිම් සිඹලුභ තදනහ - ඒහහරී රහ 

තේඹ කිරීතම් අසථහ එතුභහ රඵහ තන තිතඵනහ. එතුභහ   

අඳතේ ශුබහශිංන පුද යනහ. 

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, ඒ හතේභ විතලේතඹන්භ 

අතප් අතිරු ජනහධිඳතිතුභහ එදහ රු ඳවි්රාහ ඇභතිතුමිඹත් භඟ 

උතුරුයඹ  ගිහින් පුනරින්ර විදුලිඹ තඵදහ දීතම් භධතසථහනඹ 

විිත ශහ. හභඹ ඇති කිරීතභන් තම් යජඹ තභොන තයම් දුය  

ජනතහ හිතහමී ළඩ යනහද කිඹන එ ඵරන්න. එදහ අඳුතර් 

තිබුණු ඹහඳනඹ  විේතන්සයන් භළතිතුභහ ඳළමිණීභ  තඳය අතප් 

අතිරු ජනහධිඳතිතුභහ ආතරෝඹ රඵහ දුන්නහ . භහින්ද ිකන්තනඹ 

අනු "උතුරු න්තඹ" ඇති ශහ.  

ரகு ஜணரறதற அர்கள் "டக்கறன் ெந்ம்" 

ரமனத்றட்டத்றன் பனரக, ட தகுற க்களுக்கும் இந் 

அெரங்கத்றன் உறகள் கறமடக்க ரண்டும் ன்தம் 

ரரக்கத்துடன் றன்ெரம் ற்ரம் ண்லர் ெறகமபபெம் 

தரடெரமனக் கட்டிடங்கள், ருத்து மணகள் ஆகற 

ற்மநபெம் ற்தடுத்றக் தகரடுத்றருக்கறநரர். உனகறலுள்ப 

ெறநந் தரமகபறல் என்நரக அமரண்டும் ணத் 

றட்டறட்டு  A9 தரமமப் புணமத்றருக்கறநரர்.   

கடந் ரகர ெமதத் ரர்லில் தற்குடன் 

என்நறமந்து ஏர் க்கற இனங்மகம உருரக்குற்கு 

ட ரகர க்கள் து ரக்குப்தனத்மப் 

தறரரகறத்றருக்கறநரர்கள். இற்கரக அர்களுக்கு ரம் ன்நற 

தரறறத்துக்தகரள்பக் கடமப்தட்டிருக்கறன்ரநரம். ட 

ரகர ெமதறன் பனமச்ெரகத் தரறவுதெய்ப் 

தட்டிருக்கும் ரண்புறகு ெற.ற. றக்கறரணஸ்ன் ர 

அர்கள் ல்னர். அர் பன்ணரள் உச்ெ லறன்ந லறெர் 

ன்தது ங்கள் ல்ரனரருக்கும் ன்நரகத் தரறபெம். ெற.ற. 

றக்கறரணஸ்ன் ர அர்கள் ரர்ல் கரனத்றல் 

பன்தக்குப்தறன் பரண ெறன கருத்துக்கமபத் தரறறத் 

றருக்கனரம்.  கரம், அருக்கு அெறல் புற தரடம்.  

இருப்தறதம், அர் அெறலிலும் கற்ரத் ரர்ந்து உச்ெ 

றமனம அமடரர் ன்தறல் ந்ற ெந்ரகபம் இல்மன. 

அமறட, இங்கு குநறப்தறடரண்டி றக பக்கறரண 

றடம் ெற.ற. றக்கறரணஸ்ன் ர அர்கள் தகரழும்புக்கு 

ந்து அனரற ரபறமகறரன ரகு ஜணரறதற அர்கள் 

பன்ணறமனறல் றழ் தரறறரன ெத்றப்தறரம் 

தெய்றருப்ததுரன். அர் இந் ரட்டின் இமநமமக் 

கரப்தரகவும் து ரட்டிலுள்ப ெட்டங்கமப றப்தரகவும் 

ெத்றப்தறரம் தெய்றருக்கறநரர். ரலும், "ரட்டுப் 

தறரறறமணக்கரக ந்றத்றலும் Directly or indirectly - 

ரடிரகரர அல்னது மநபகரகரர தெற்தட 

ரட்ரடன்" ன்தம் தறறக்மஞம அர் தெய்றருப்தது றக்க 

கறழ்ச்ெறக்குரற றடரகும். அர் ரலும், "ரங்கள் டபுன 
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க்கபறன் அதறனரமகமபத் லர்த்துக்தகரள்ற்கரகப் 

தறரற்ரரரம்" ன்ரம் தரறறத்ரர். இது எரு ல்ன 

ஆம்தம்.  

ட ரகரத்றலிருந்து 75,000 பஸ்லிம் க்கள் 

தங்கரறகபரல் றட்டிடிக்கப்தட்டம அமணருக்கும் 

தரறந் றடம். அந்க் கரனத்றல் ரழ்ப்தரத்றலுள்ப பர் 

வீறறரன இருந் வீடுகள் அமணத்தும் உமடக்கப்தட்டண. 

அங்கறருந் எஸ்ரணறர தரடெரமன, கலஜர தரடெரமன, 

ரதநறஞர் .ம்..அலஸ் அர்கள் தறநந் வீடு ஆகற 

அமணத்தும் இன்ர அறந் றமனறலுள்பண. ணர, 

அற்மநப் புணர்றர்ரம் தெய்ற்கும் து புற 

பனமச்ெர் அர்கள் உ ரண்டும். அர் அங்கு ரழ்ந் 

பஸ்லிம் க்கமப அர்கள் பன்பு ரழ்ந் இடங்கபறல் லபக் 

குடிர்த்ற, அர்களுக்கறருந் அந்ஸ்மத் றரும்தவும் 

ங்குற்கு உவுரதண ரன் றமணக்கறன்ரநன். 

அெறடம் றழ் க்களுக்குரற உரறமகமபக் ரகட்கறன்ந 

அரரமபறல், ற்தநரரு ெறரதரன்ம இணத்ர்கபரகற 

பஸ்லிம் க்களுமட உரறமகமபபெம் ரழ்ரரங் 

கமபபெம் ரகட்டுப் ததற்ரக்தகரடுக்க அர் பன்ரண்டும் 

ண ரண்டிக்தகரள்கறன்ரநன்.  

Sir, the Broadlands Hydropower Project, as my young 

Friend, the Hon. Nalin Bandara Jayamaha mentioned 

now, is a run-of-the-river type power development 

planned to be built in the Kelani River Basin with the 

objective of harnessing the hydro potential downstream of 

the existing Polpitiya Power Station. The project will 

have an installed capacity of 35 megawatts and expects to 

generate 126 gigawatt-hours of electrical energy annually. 

The main worksites of the project are located about 95 

kilometres east of Colombo near the Kitulgala Town.  

In those days, Sir, when the Norochcholai Coal Power 

Plant was mooted, there were protests; of course, there 

were protests from both sides. It was through ignorance. 

You see, if we had not signed the agreement on the 

Sampur Coal Power Station, I think this Island would sink 

in darkness once again by 2025. The President saw it; the 

Government saw that the future is bleak. Therefore, we 

are very happy that the young, dynamic lady, the Hon. 

Pavithradevi Wanniarachchi, the Minister in charge, 

signed the agreement in the presence of the Hon. Salman 

Khurshid, Foreign Minister  of India. It is a hallmark 

agreement; it is a historic occasion. We must welcome 

that.  

I am very happy that this type of very laudable 

Motions are moved in this House, which are beneficial to 

the common man, the farmer. The farmers want 

electricity. In India, even for the banana plantations, they 

draw water using electricity.  அர்கள்  கரற்நரடி பனரகர 

றன்ெரத்ம உற்தத்ற தெய்கறன்நரர்கள்.  There are small 

agricultural units which are highly developed. I would 

also propose to the Hon. Minister to visit Tamil Nadu one 

day because they are a model unto our country and other 

countries, where the small farmer uses electricity even to 

draw water from the wells to the fields.  

Then, Sir, the Cabinet have also given approval for 

the Broadlands Hydropower Project. The total cost of the 

project is US Dollars 82 million and 85 per cent of the 

cost is lent by the Industrial and Commercial Bank of 

China - ICBC - and the remaining 15 per cent is lent by 

the Hatton National Bank - HNB. The financial 

agreement with the ICBC and the CEB was signed in mid

-January, 2013 and the agreement with the HNB was 

signed in June, 2013. The other agreement was signed at 

the Presidential Secretariat by the Hon. Minister and the 

Indian Foreign Minister.  

Sir, all in all, this is the road to prosperity which the 

Mahinda Rajapaksa regime has started. When compared 

to all the countries in South-East Asia, we are far ahead. 

Next month, you will see Heads of 53 nations assemble 

in the City of Colombo and they will see the beauty of the 

City of Colombo.  They will visit the Diyawanna Oya 

and recall, if they can, the "Selalihini Sandeshaya" 

describing its beauty and its surroundings. As His 

Excellency the President said the other day, the village 

revival is being taken into the City now. Go to the 

Viharamahadevi Park, the Independence Square and the 

area along Reid Avenue or Philip Gunawardena Mawatha 

and see the development. Also, there are paddy fields 

now behind the Parliamentary Complex. Mr. Presiding 

Member, you and your daddy also appreciated that. So, 

that is the path to prosperity, and we will have a very 

good and prosperous nation in the future. 

Thank you very much.   

මරහනහරඪ භන්ත්රීතුභහ 
(மனமரங்கும்  உரப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

තඵොතවොභ සතුතින්, රු භන්ත්රීතුභනි. ඊශඟ  ිළිතතුරු ථහ, 

රු ඳවි්රාහතේවී න්නිආයච්ික ඇභතිතුමිඹ. 
 
 

 

රු ඳවි්රාහතේවී න්නිආයච්ික භවත්මිඹ (විදුලිඵර වහ 
ඵරලක්ති අභහතතතුමිඹ) 
(ரண்புறகு (றருற) தறத்ரரற ன்ணறஆச்ெற - லு, 

ெக்ற அமச்ெர்) 

(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi Wanniarachchi - Minister of 

Power and Energy)  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, අතප් න ඳහර්ලිතම්න්තු 

භන්ත්රීයඹකු න නලින් ඵණ්ඩහය භන්ත්රීතුභහ  බහ ල් තඵන 

අසථහතේදී තභභ තඹෝජනහ ඉයුරිඳත් කිරීභ ම්ඵන්ධ භභ 

තඵොතවොභ න්තතෝ නහ.  මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, 

විතලේතඹන්භ භතේ ඳහර්ලිතම්න්තු ඉතිවහතේදී භහ දළක් තේ 

තභන්, බහ ල් තඵන අසථහතේදී  ළදිතඹන්භ තඹෝජනහ 

ඉයුරිඳත් ශ විඳක්තේ භන්ත්රීරු තභන් ඉක්භනින්භ තම් 

ඳළත්ත  ආතේ කිඹන එ. ඒ නිහ ඔඵතුභහත් ඔඹ ඳළත්තත් 

ඉරහ බහ ල් තඵන අසථහතේදී ළදිපුය තඹෝජනහ ඉයුරිඳත් 

ය ඊ  ඳසතේ ඔඵතුභහතේ ආදයණීඹ හිතතහ න දඹහසිරි 

ජඹතේය හි පු භන්ත්රීතුභහ හතේ ය   ඹභක් යන්න පුළුන් 

පුයළසිතඹකු විධිඹ  ඒ හර්ඹ බහයඹ ඉටු යන්න ඔඵතුභහ ත් 

ආණ්ක් ඳක්ඹ  එක් න්න රළතේහ කිඹරහ භභ වදතින් සුඵ 

ප්ර්හර්ථනහ යනහ. 
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ඳහර්ලිතම්න්තු 

විතලේතඹන්භ තභභ තඹෝජනහතේදී ඔඵතුභහ වන් ශ 

හයණහ කීඳඹක් තිතඵනහ. එක් තභන්, තම් තෝෝඩ්ලනරන්ඩ්ලනස ජර 

විදුලි තහඳිතිඹ ම්ඵන්ධතඹන් උඳතේල තේහ රඵහ ළීමභ 

වහ ආඹතනඹක් ඳත් යන්න කිඹන රුණ. භභ හිතන වළටිඹ  

ඔඵතුභහ  වරිඹ  තතොයතුරු රළතඵන්න නළති ඇති. ඔඵතුභහතේ 

තඹෝජනහතේ වන් ආහයඹ  ඩහ ඳ වළනි ආහයඹ න් තභභ 

තෝෝඩ්ලනරන්ඩ්ලනස ජර විදුලි තහඳිතිතේ  ණුතු සිේධ න්තන්. තභභ 

තෝෝඩ්ලනරන්ඩ්ලනස ජර විදුලි තහඳිතිතේ උඳතේල තේහ භධතභ 

ඉන්ජිතන්රු උඳතේල හර්ඹහංලඹ - CECB ආඹතනඹ- විසින් 

ඉටු යනු රඵනහ. එඹ අතප් ය තට් තිතඵන රහංකි ආඹතනඹක්. 

එභ නිහ භධතභ ඉන්ජිතන්රු උඳතේල හර්ඹහංලඹ - CECB - 

විසින් තභහි උඳතේල තේහ ඉටු යන නිහ ඔඵතුභහ විසින් 

ඉයුරිඳත් යන රද බහ ල් තඵන අසථහතේ  තඹෝජනහතේ 

තිතඵන රුණු ඔඵතුභහ  රළබුණු ළයයු තතොයතුරු අනු ඉයුරිඳත් 

යරහ තිතඵනහ කිඹරහන් භභ විලසහ යන්තන්. උඳතේල 

තේහක් නළවළ කිඹන එ තභන් ඔඵතුභහතේ තඹෝජනහතේ 

තිතඵන්තන්. ඔඵතුභහතේ තඹෝජනහතේ ඳළවළයුලි වන් තරහ 

තිතඵන්තන් "උඳතේලත්ඹ, ළරසුභ වහ තොන්්රාහත්තු එභ 

ආඹතනඹක් තත රඵහ දීභ එකී තහඳිතිතේ විලසීමඹත්ඹ 

තතයහි ඵයඳතශ අදහනභක් ඇති විඹ වළකි ඵ තඳන්හ යුඹ 

වළකිඹ." කිඹරහන්.  ඔඵතුභහතේ තඹෝජනහතේ තිතඵන ආහයඹ  

කිසිතේත්භ උඳතේලත්ඹ, ළරසුභ ව තොන්්රාහත්තු අිළ 

එභ ආඹතනඹ  රඵහ දීරහ නළවළ. උඳතේල තේහ රඵහ දීරහ 

තිතඵන්තන් CECB ආඹතනඹ න්. එතවභ නළත්නම් රංහතේ 

තිතඵන භධතභ ඉන්ජිතන්රු උඳතේල හර්ඹහංලඹ න්. ඒ නිහ 

තභඹ හදත තඹෝජනහක්. ඒත් එක්භ ඔඵතුභහතේ 

තඹෝජනහතේදී වන් තශේ උඳතේලත්ඹ එභ ආඹතනඹ  

රඵහ දුන්නහ කිඹරහන්. නමුත් ඔඵතුභහතේ ථහතේදී වන් තශේ 

ඒ උඳතේල තේහ වහ තනත් ආඹතනඹක් නම් ය න්න, 

නළත්නම් රඵහ න්න කිඹරහන්. නමුත් එළනි තදඹ අලතතහක් 

ඇති න්තන් නළවළ. තභොද, තම් න වි  අිළ උඳතේල තේහ  

ආඹතනඹක් තඹොදහ තන තිතඵනහ. ඒ හතේභ ඔඵතුභහතේ 

තඹෝජනහ හදත තඹෝජනහක්. තම් හයණහ තුනභ  එභ 

ආඹතනඹ  අිළ රඵහ දීරහත් නළවළ.  

ඒ හතේභ ඔඵතුභහ තභහිදී විනිවිදබහඹ ම්ඵන්ධතඹන් 

වන් ශහ. තෝෝඩ්ලනරන්ඩ්ලනස ජර විදුලි තහඳිතිතේ ත න්ඩර් 

ළවීභ තරෝ ම්භතඹන්  අනුන් අිළ තශේ කිඹන රුණ 

තභහිදී භතක් යන්න ඕනෆ. එහිදී competitive bidding process 

එක් අනුන් අිළ  ණුතු තශේ. එතවභ නළත්නම් අිළ තයහරී 

ත න්ඩර්ර න් ගිතේ. භතේ භතතේ වළටිඹ  එහිදී එ 

ත න්ඩර්රුතක් ඇතභරිහනු තඩොරර් මිලිඹන 142ක්,  ත 

තතනක් ඇතභරිහනු තඩොරර් මිලිඹන එසිඹ තිස ණනක් 

ඉයුරිඳත් යරහ තිබුණහ. තත් තතනක් ඇතභරිහනු තඩොරර් 

මිලිඹන 122ක් ඉයුරිඳත් යරහ තිබුණහ. අක්භ මිර ඉයුරිඳත් තශේ 

ඇතභරිහනු තඩොරර් මිලිඹන 82ක් ඉයුරිඳත් ශ ආඹතනඹන්. ඒ 

නිහ තභන් අිළ එභ ආඹතනඹ  ත න්ඩයඹ රඵහ දුන්තන්. ත න්ඩර් 

භණ්ඩරඹදී රහ ඵරන සිඹලුභ තහක්ණි හයණහ ව එහි 

වන් තොන්තේසිර  අනුත තච්ච සිඹලු හයණහ, ත න්ඩර් 

භණ්ඩරඹ ඵරහතඳොතයොත්තු න හයණහ තභන්භ අක්භ මිර රහ 

ඵරහ, ඇතභරිහනු තඩොරර් මිලිඹන 82ක් ඉයුරිඳත් ශ ආඹතනඹ  

තභන් ඒ ත න්ඩයඹ දීරහ තිතඵන්තන්. ඒ නිහ  විනිවිදබහතේ කිසිදු 

ප්ර්ලසනඹක් තිතඵනහඹ කිඹරහ හ ත් ථහ යන්න 

පුළුන්භක් නළවළ. 

      

රු නලින් ඵණ්ඩහය ජඹභව භවතහ 
(ரண்புறகு லின் தண்டர ஜய)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

ත න්ඩර් ඉයුරිඳත් යන රද අතනකුත් භහම් චීන භහම්ද? 

රු ඳවි්රාහතේවි  න්නිආයච්ික භවත්මිඹ 
(ரண்புறகு (றருற) தறத்ரரற ன்ணறஆச்ெற) 

(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi  Wanniarachchi) 

 ඒ භහම් ිළිතඵ තභහි වන් තිතඵනහ. Consortium 

of China Gezhouba Group Company Limited and China 

National Machinery and Equipment Import and Export 

Corporation කිඹන භහභ තිතඵනහ. China National Electric 

Equipment Corporation  කිඹන භහභ තිතඵනහ. Farab Co./ 

Farab International FZE කිඹන භහභ තිතඵනහ. Sinohydro 

Corporation Limited කිඹන භහභ තිතඵනහ. Hydrochina 

Corporation කිඹන භහභ තිතඵනහ. ඒ හ අතරින් CNEEC 

කිඹන භහභ තභන් තත්රුතණ්. 
 

 
රු නලින් ඵණ්ඩහය ජඹභව භවතහ 
(ரண்புறகு லின் தண்டர ஜய)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

එතතො , ත න්ඩර් ප්ර්දහනතේදී මිර විතයද රහ ඵළලුතේ? 

ඔවුන්තේ අත්දළකීම්  රහ ඵළලුතේ නළේද? 
 
 

රු ඳවි්රාහතේවි  න්නිආයච්ික භවත්මිඹ 
(ரண்புறகு (றருற) தறத்ரரற ன்ணறஆச்ெற) 

(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi  Wanniarachchi) 

භතේ ථහතේදී ඒ ළන කිේහ. ත න්ඩර් තොන්තේසිර  

අනු අලත අතනකුත් සිඹලුභ හයණහ රහ ඵළලුහ. ත න්ඩර් 

ඳත්රි හතේ වන් යරහ තිතඵන සිඹලුභ හයණහර ත් අනුකර 

න, ළිළරිඹ ණුතු සිඹලුභ හයණහ පුයහලිඹ වළකි, ඒ හතේභ 

මිරත් රහ ඵරරහ තභන් අක්භ  මිර ඉයුරිඳත් යපු භහභ  

ත න්ඩයඹ තදන්න තීයණඹ තශේ. 

 ඔඵතුභහ ත හයණඹක් ඉයුරිඳත් ශහ, හඵන් ප්ර්තිලතඹ 

ළන. අිළ තඵොතවොභ න්තතෝතඹන් කිඹන්න ඕනෆ, රංහතේ 

ඇති යපු ප්ර්ථභ තහඳිතිඹ තභන් හඵන් ප්ර්තිලතඹ ඵළලිඹ වළකි 

තභභ තහඳිතිඹ. ඒ අනු, හඵන් විතභෝචන ඹහන්්රාණඹ ලිඹහ 

ඳයුංික කිරීතභන් රංහ  ඒ මුළු තහඳිති විඹදමින් සිඹඹ  10ත්, 

සිඹඹ  15ත් අතය ආදහඹභක් රඵහ න්න  පුළුන් තනහ. තභඹ 

රංහතේ තිතඵන වි ලහරතභ ව රංහ විදුලිඵර භණ්ඩරඹ භඟින් 

ශ හඵන් විතභෝචන ඹහන්්රාණඹ භඟින් මුදල් රළතඵන ඳශමු 

තහඳිතිඹන්. ඒ නිහ ''ත තම්හ තිබුණහ නම් තවොන්, අය 

තිබුණහ නම් තවොන්, තම් තිබුණහ නම් තවොන්'' කිඹනහ  ඩහ 

ඔඵතුභන්රහ තම් ළන තුටු තනහ නම් තවොන් කිඹරහ භහ 

විලසහ යනහ. තභොද,  ඳශමුළනි තහ  හඵන් විතභෝචන 

ඹහන්්රාණඹ ලිඹහ ඳයුංික යරහ එභඟින් මුළු තහඳිතිතේ විඹදමින් 

සිඹඹ  10ත්, 15ත් අතය රඵහ න්න අඳ  පුළුන් තරහ තිතඵන 

නිහ. 

 ජරඹ අිළරිසිදු වීභක් ළන ඔඵතුභහ රුණු ඉයුරිඳත් ශහ. 

කිසිතේත්භ ඒ ජරඹ අඳවි්රා තන්තන් නළවළ. ඒ හතේභ water 

raftingර තඹයුරහ ඉන්න අඹ  අලත ජරඹ රඵහ දීභ ත් අිළ 

යජඹක් විධිඹ   ණුතු යන්න  ප්ර්තිඳත්තිභඹ ලතඹන් 

තීන්දුක් අයතන තිතඵනහ. ඒ නිහ  ඒ ළන කිඹන්න තම් රු 

බහතේ හරඹ නහසති ශ ණුතු නළවළ කිඹහන් භභ හිතන්තන්. 

විතලේතඹන්භ තනොතයොච්තචෝතල් තහඳිතිඹ ළනත් ඔඵතුභහ 

වන් ශහ. Poyry Energy Limited කිඹන Swedish භහතම් 

උඳතේලනඹ ඹ තත්න් අිළ තනොතයොච්තචෝතල් ඵරහහයඹ ඉයු 

තශේ. අිළ වළභ තරහතේභ ළයයු දකින්තන් නළතු  රුණු 

තත්රුම් න්න  ඕනෆ. තම් යතට් ල් අඟුරු ඵරහහය ඉයු විඹ ණුතු 

තිබුතණ් මී  තඳයන්. 1982 න වි  ජරතඹන් විදුලිඹ නිඳදවිඹ 

වළකි රංහතේ ප්ර්ධහනභ ජර තහඳිතිර ළඩ අන් වුණහ. 
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ඊ  ඳසු යතට් ඇති න විදුලිඹ ඉල්ලුභ  රිරන තේ ල් අඟුරු 

විදුලි ඵරහහය ඳ න් ත ණුතු තිබුණහ. 1982 දී ති.ආර්. 

ජඹර්ධන භළතිතුභහ එළනි ඵරහහයඹක් ත්රි කුණහභරතේ ඳ න් 

න්න උත්හව ත්තහ. ඒ සිඹලු  ණුතු රළවළසති තරහ තිබිඹදී 

ඳරියතේදීන්තේ විරුේධත්ඹ  එතුභහ ඹ ත් වුණහ. 1992 දී 

තප්ර්ේභදහ භළතිතුභහ භහළල්තල් ල් අඟුරු ඵරහයඹක් වදන්න 

උත්හව ශහ. ඒ  ධීයතඹෝ විරුේධ වුණහඹ කිඹරහ, 

ඳරියතේදීන්, එන් ජීඕ අඹ විරුේධ වුණහඹ කිඹරහ එතුභහ ඒ 

ඵරහහයඹ වළදීභ නළළත්වහ. අඳ  තම්හ අරුභඹක් තනොතන්. 

ප්ර්බහයන් ඉයුරිතේ කිහිඳ තහක් දණ ළස අඹ  තභභ  ණුතු 

යන්න ආත්භ වධර්ඹක් තනොතිබීභ ළන අිළ එච්චය පුදුභ 

න්තන් නළවළ. ඒ හතේභ  1999 දී ත න්ඩර් ළහ  JICA 

Project  එ ඹ තත් ල්ලිත් රළබුණහ  ඳසතේ ඹම් ඹම් අඹ 

විරුේධ වුණහඹ කිඹහ චන්ද්රිනහ ඵණ්ඩහයනහඹ භළතිනිඹ තම් 

ඳ න් ත්තත් නළවළ.  

ජර විදුලිඹ වළය, විදුලි ඒඹක් නිඳදන්න අක්භ විඹදභ 

තිතඹන්තන් ල් අඟුරුලින් . තම් ඵරහහය 1980, 1990 

ණන්ර ඳ න් ත්තහ නම් අද න වි  රංහතේ විදුලිඵර 

අර්බුදඹක් ඇති න්තන් නළවළ. එතවභ ශහ නම් ඉතහ අක් මිර  

මිනිසුන්  විදුලිඹ රළතඵනහ. ඳසු ගිඹ අවුරුේතේ අිළ  විදුලිඹ 

සිඹඹ  70ක් නිඳදවතේ ඉන්ධන දවනඹ යරහ. ඒ නිහ විදුලි 

ජනනඹ වහ ඉතහ අධි විඹදභක්  දයන්න සිදු වුණහ.  

මරහනහරඪ රු භන්ත්රීතුභනි, ඒ හතේභ තම් යතට් 

ජනවනතඹන් සිඹඹ  25  තභන් අිළ විදුලිඹ තදන්තන්. 

හභහනතතඹන් ඉන්ධනලින් විදුලි ඒඹක් නිඳදන්න රුිළඹල් 

තිස ණන් වතිතස ණන් ගිඹත්,  ල් අඟුරුලින් ඒඹක් 

වදන්න රුිළඹල් 23.50ක් ඹනහ.  අිළ  විදුලි ඒඹක් රුිළඹල් 

23.50  වදරහ යතට් ජනවනතඹන් වතතයන් එ   තදන්තන් 

රුිළඹල් 3.00 . තත් වතතයන් එ  ඒඹක් තදන්තන් 

රුිළඹල් 4.70 . යතට් ජනවනතඹන් බහඹකින්  

ම්පර්ණතඹන්භ විඹදතභන් වතඹන් වතතන් ඳංගුක් විතය  තභන් 

අඹ යන්තන්.  විදුලිඹ ම්ඵන්ධතඹන් යතට් විලහර අර්බුදඹක් 

තිතඵනහ. තත ලතඹන්භ 1980 ණන්ර, 1990 ණන්ර 

ල් අඟුරු ඵරහහය ඳ න් ත්තහ නම් තම් ප්ර්ලසන කිසි  තදඹක් 

උේත න්තන් නළවළ. ඒ හතේභ, යතට් ආර්ථිඹ විලහර 

යුණුණු  තතනන්න තිබුණහ.   භහින්ද යහජඳක් භළතිතුභහ 

ජනහධිඳති ධුයඹ  ඳත් වුණහ  ඳසතේ, අභිතඹෝර  මුහුණ තදන, 

වධර්ඹන්ත තුන් ල් දකින නහඹඹකු නිහ තභොන ප්ර්ලසන 

ආත් තනොතයච්තචෝතල් ඵරහහයඹ ඳ න් න්න තීන්දු  ශහ. ඒ 

නිහ තභන් අද ත් රංහතේ විදුලිඹ ඳන්තන් නළතු ඉන්න 

පුළුන්භ රළබිරහ තිතඵන්තන්.  

ඉන්යුඹහ ඇතුළු දකුණු ආසිඹහ රහඳතේ තන්ඳහරඹ, 

ඵංේරහතේලඹ ආදී ෆභ ය භ ඳළඹ වත අ  දවඹ තදොශව විදුලිඹ 

ඳනහ. අඳ  භතන් 1980 ණන්ර 1990 ණන්ර යු භ 

විදුලිඹ ළප ඵ. 1987, 1989, 1990, 2001, 2002 කිඹන 

හරතේත් විදුලිඹ ළපුහ. එතුභහ 2005 දී ජඹග්රාවණඹ රළබ 

භන්භ ඉන්යුඹහ  ගිඹ තරහතේ, ඉන්යුඹහතේ අභළතිතුභහ භඟ 

හම්පර් ල් අඟුරු ඵරහහයඹ ිළිතඵ අතඵෝධතහ ගිවිසුභ 

අත්න් ශහ. භ  තම් අභහතතහංලඹ රළබිරහ ඉතහභ තටි 

හරඹදී භ  පුළුන්භ රළබුණහ ල් ඇයු ඇදී ගිඹ 

තෝෝඩ්ලනරන්ඩ්ලනස තහඳිතිඹ ඳ න් න්න. ඒ හතේභ ල් ඇදී ඇදී 

ගිඹ හම්පර් ගිවිසුභ ක්රි(ඹහත්භ කිරීභ වහ අලත සිඹලු  ණුතු 

ශහ.  

උතුයත් දකුණත් ඹහ යන ම්තප්ර්ේණ ඳේධතිඹ එල්ටීටීඊ 

ංවිධහනඹ ම්පර්ණතඹන් විනහල යරහන් තිබුතණ්. ඹහඳනතේ 

මිනිසසු වළභ දහභ රක්ඳහන විදුලිඹ ඉල්ලුහ. උතුතර් මිනිසුන්  

තළනින් තළන වපු තජනතර් ර් භඟින් විදුලිඹ ඳ ඳහ තභන් 

විදුලිඹ තදන්න සිදු වුතණ්. ඒ මිනිසුන්තේ අධතහඳන  ණුතු ඇතුළු 

සිඹලු  ණුතු ය න්න ඵළරිභක් ඇති තරහ තිබුණහ. නමුත් 

අතිරු ජනහධිඳතිතුභහ ණුේධඹ ඉය ශහ  ඳසතේ,  බිම් තඵෝම්ඵ 

භළේතේ විදුලිඵර භණ්ඩරතේ තේතඹෝ ඉතහභ අඳවසුතන් 

දකුතණ් ඉරහ නළත ම්තප්ර්ේණ ඳේධතිඹ ඉයු ශහ. භ  ඒ 

 ණුතු දිනම් යන්න වළකිඹහ රළබුණහ. ඳසු ගිඹ භහතේදී 

අතිරු ජනහධිඳතිතුභහ උතුයත් දකුණත් ඹහ යන විදුලි 

ම්තප්ර්ේණ ඳේධතිඹ ජනතහ අන්තිඹ  ඳත් ශහ. ඒ තුිතන් දකුතණ් 

ජනනඹ යන විදුලිඹ උතුය  ඹහ න්න අඳ  පුළුන්භ 

රළබුණහ. විඳක්ඹක් විධිඹ  ය   න තම් තවො ළන 

ඔඵතුභන්රහ න්තතෝ විඹ ණුතුන් කිඹහ භහ විලසහ යනහ.  

ළදිඹ හරඹ හ දළමීභ අලත  නළති නිහ භහ හිතනහ, භතේ 

ිළිතතුරු ථහතේදී රු භන්ත්රීතුභහ  අලත යන ිළිතතුය රළබුණහ 

කිඹරහ. ඔඵතුභහ  නළත තහක් සුඵ ප්ර්හර්ථනහ යමින් භභ 

නිවඬ තනහ.  

 
ප්ර්ලසනඹ විභන රයුන්, බහ ම්භත විඹ. 
றணர றடுக்கப்தட்டு ற்ரக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
ඳහර්ලිතම්න්තු ඊ  අනුකර අ. බහ. 6.31 , 2013 ඔක්තතෝඵර් 

09 න ඵදහදහ අ. බහ. 1.00  න තතක් ල් ගිතේඹ. 
அன்தடி தற.த. 6.31 றக்கு தரரளுன்நம், 2013  எக்ரரதர் 

09, புன்கறம தற.த. 1.00 றம எத்றமக்கப்தட்டது. 

Adjourned accordingly at 6.31 p.m. until 1.00 p.m. on Wednesday, 

09th October, 2013.  
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දහඹ මුදල් : ඳහර්ලිතම්න්තු විහද හර්තහර හර්ෂි දහඹ මිර රු. 2178කි. ිළ ඳතක් තන්හ ළීමභ අලත  
නම් හසතු රු. 18.15කි. තළඳළල් හසතු රු. 2.50කි. තොශම 6, කිරුශඳන, ඳහභංඩ ඳහය, අං 102, 
ිළඹසිරි තොඩනළගිල්තල් යජතේ  ප්ර්හලන  හර්ඹහංලතේ  අධිහරී  තත  ෆභ  ර්ඹභ  තනොළම්ඵර්           
30 දහ   ප්ර්ථභ දහඹ  මුදල් තහ ඉයුරි ර්තේ දහඹත්ඹ රඵහ තන විහද හර්තහ රඵහත වළකිඹ.  

නිඹමිත යුතනන් ඳසු  එනු රඵන දහඹ ඉල්ලුම් ඳත් බහය නු තනොරළතේ. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ெந்ர ; யன்ெரட் அறகர அநறக்மகறன் ருடரந் ெந்ர ரூதர 2,178. யன்ெரட் ணறப்தறற ரூதர 18.15. தரற் 

தெனவு ரூதர 2.50. ருடரந் ெந்ர பற்தரக அத்றட்ெகர், அெரங்க தபறபட்டலுனகம், இன. 102, 

தறெறநற கட்டிடம், தரன்கமட வீற, கறருபப்தமண, தகரழும்பு 6 ன்ந றனரெத்றற்கு அதப்தற தறறகமபப்  

ததற்ரக்தகரள்பனரம். எவ்ரரரண்டும் ம்தர் 30 ஆந் ரறக்கு பன் ெந்ரப்தம்  

அதப்தப்தட ரண்டும். தறந்றக் கறமடக்கும் ெந்ர றண்ப்தங்கள்  

ற்ரக்தகரள்பப்தடரட்டர. 
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     ඳහර්ලිතේන්තු කටයුතු පිළිඵ කහයක බහ: හභහජිකතඹකු ඳත් කිරීභ 

ප්ර ලසනරට හචික පිළිතුරු 

ශ්රීන රාකහ ප්ර තිපඳත්තිප ධධයාඹන යඹතනඹ (ාතලෝධන) ඳනත් තකටුේඳත: 

     ඳශමුන ය කිඹන රදී 
නීතිපඹ වහ හභඹ පිළිඵ උඳතේලක කහයක බහ 

තඳෞේගලික භන්ත්රීළන්තප ඳනත් තකටුේඳත්: 

     ධල්භනහර් විදුවර (ාසථහගත කිරීතේ) – ගරු හුතනයිස ෂහරුක් භවතහ  ]- ඳශමු න ය කිඹන රදී] 

     භහන හිමිකේ ාවිධහනඹ (ාසථහගත කිරීතේ) - ගරු හුතනයිස ෂහරුක් භවතහ  ]- ඳශමු න ය කිඹන රදී[ 

ක්ර තභෝඳහඹ ාර්ධන යාහඳිතිප ඳනත:  

    නිතේදනඹ 

ධන්තර්ගත ප්ර ධහන කරුණු 

தறரண உள்படக்கம் 

ANNOUNCEMENTS: 

 Committee on Parliamentary Business: Nomination of Member 
 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 

INSTITUTE OF POLICY STUDIES OF SRI LANKA (AMENDMENT) BILL: 

 Read the First time 
 

CONSULTATIVE COMMITTEE ON LAW AND ORDER 
 

PRIVATE MEMBERS’ BILLS: 

 Al Manar College (Incorporation) - [The Hon. Hunais Farook] - Read the First time 

 Human Rights Organization (Incorporation) - [The Hon. Hunais Farook] - Read the First time 
 

STRATEGIC DEVELOPMENT PROJECTS ACT:  

 Order 
 

ADJOURNMENT MOTION: 

 Appreciation to Government for holding Provincial Council Election in the North  

PRINCIPAL  CONTENTS 

அநறறப்புகள்: 

 தரரரன்ந அரேல்கள் தற்நற குரோ: உரப்தறணர் றணம் 

றணரக்கரக்கு ரய்பன றகடகள் 

இனங்கக தகரள்ககக் கற்கககள் றரகம் (றருத்ம்) சட்டபனம்: 

 பன்பகந   றப்தறடப்தட்டது 

சட்டபம் எரோங்கும் தற்நற ஆரனரசகணக் குரோ 

ணற உரப்தறணர் சட்டபனங்கள்: 

 அல்ணரர் கல்ரைரற (கூட்டிகத்ல்) - [ரண்புறகு யளகணஸ் தரரூக்] – பன்பகந   றப்தறடப்தட்டது 

 ணற உரறககள் அகப்பு (கூட்டிகத்ல்)-[ரண்புறகு யளகணஸ் தரரூக்] – பன்பகந றப்தறடப்தட்டது 

தசல்தணுக்க அதறறருத்றக் கருத்றட்டங்கள் சட்டம்: 

 கட்டகப 

எத்றகப்புப் தறரக: 

 ட ரகர சகதத் ரர்கன டத்றகக்கு அசுக்குப் தரரட்டு 
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ධ. බහ. 1.00ට ඳහර්ලිතේන්තු රැස විඹ.  

කථහනහඹකතුභහ [ගරු චභල් යහජඳක් භවතහ] මූරහනහරඪ විඹ. 

தரரரன்நம் தற.த. 1.00 றக்குக் கூடிது.  

சதரரகர்  அர்கள்  [ரண்புறகு சல் ரஜதக்ஷ] கனக 

கறத்ரர்கள். 

The Parliament met at 1.00 p.m.,  
MR. SPEAKER [THE HON. CHAMAL RAJAPAKSA] in the Chair. 

 
 

 

නිතේදන 
அநறறப்புக்கள் 

ANNOUNCEMENTS 

 
ඳහර්ලිතේන්තු කටයුතු පිළිඵ කහයක බහ :  

හභහජිකතඹකු ඳත් කිරීභ 
தரரரன்ந அரேல்கள் தற்நற குரோ:  உரப்தறணர் 

றணம் 
COMMITTEE ON PARLIAMENTARY BUSINESS :  NOMINATION 

OF MEMBER 

 
කථහනහඹකතුභහ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 
සථහය නිතඹෝග 106ධ ප්ර කහය, තත්රීේ කහයක බහ විසින් 

ගරු ධජිත් පී. තඳතර්යහ භවතහ ඳහර්ලිතේන්තු කටයුතු පිළිඵ කහයක 

බහතේ තේඹ වහ ඳත් කය ඇතිප ඵ දන්නු කළභළත්තතමි. 

 
ලිපි තල්ඛනහදිඹ පිළිගළන්වීභ 

சர்ப்தறக்கப்தட்ட தத்றங்கள் 
PAPERS PRESENTED 

 
ගරු දිතන්ස ගුණර්ධන භවතහ (ජරේඳහදන වහ 
ජරහඳවන ධභහතයාතුභහ ව යණ්ඩු ඳහර්ලසත  ප්ර ධහන 
ාවිධහඹකතුභහ) 
(ரண்புறகு  றரணஷ் குர்ண - லர்ங்கல், 

டிகரனகப்பு அகச்சரும் அசரங்கத் ப்தறன் 

பற்ரகரனரசரதம்)  

(The Hon. Dinesh Gunawardena - Minister of Water Supply 

and Drainage and Chief  Government Whip) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, ධග්රාහභහතයාතුභහ ව බුේධ ලහන වහ 
යගමික කටයුතු ධභහතයාතුභහ තනුතන් භභ 2012 ර්ඹ වහ 

භවජන ඵළාකුතේ හර්ෂික හර්තහ ඉදිරිඳත් කයමි.  

තභභ හර්තහ මුදල් වහ ක්ර භේඳහදන කටයුතු පිළිඵ 

උඳතේලක බහට තඹොමු කශ යුතු ඹළයි භභ තඹෝජනහ කයමි. 
 

ප්ර ලසනඹ විභන රදින්, බහ ේභත විඹ. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்ரக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
(i)  2012 ර්ඹ වහ යගභන වහ විගභන තදඳහර්තතේන්තුතේ ඳහරන 

හර්තහ; 

(ii)  2012 ර්ඹ වහ මුදල් වහ ක්ර භේඳහදන ධභහතයාහාලත  නීතිප 
කටයුතු තදඳහර්තතේන්තුතේ කහර්ඹ හධන හර්තහ; 

(iii)  2012 ර්ඹ වහ මුදල් වහ ක්ර භේඳහදන ධභහතයාහාලත  ජහතිපක 
ක්ර භේඳහදන තදඳහර්තතේන්තුතේ කහර්ඹ හධන හර්තහ; ව 

(iv)  2012 ර්ඹ වහ මුදල් වහ ක්ර භේඳහදන ධභහතයාහාලත  යහජයා 
යාහඳහය තදඳහර්තතේන්තුතේ කහර්ඹ හධන හර්තහ.- [ධග්රාහභහතයාතුභහ 
ව බුේධ ලහන වහ යගමික කටයුතු ධභහතයා ගරු දි.මු. ජඹයත්න 
භවතහ තනුට ගරු දිතන්ස ගුණර්ධන භවතහ] 

 

බහතේඹ භත තිපබිඹ යුතුඹයි නිතඹෝග කයන රදී. 
சதரபீடத்றல் இருக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 

2012 ර්ඹ වහ විතේල කටයුතු ධභහතයාහාලත  හර්ෂික කහර්ඹ හධන 

හර්තහ.- [විතේල කටයුතු ධභහතයා ගරු (භවහචහර්ඹ) ජී. එල්. පීරිස  භවතහ 

තනුට ගරු දිතන්ස ගුණර්ධන භවතහ] 

 

බහතේඹ භත තිපබිඹ යුතුඹයි නිතඹෝග කයන රදී. 
சதரபீடத்றல் இருக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 

 
ගරු දිතන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்புறகு  றரணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථහනහඹකතුභනි, ළවිලි කර්භහන්ත ධභහතයාතුභහ 

තනුතන් භභ 2011 ර්ඹ වහ කුඩහ තත් තු ාර්ධන 

ධධිකහරිත  හර්ෂික හර්තහ ඉදිරිඳත් කයමි.  

තභභ හර්තහ ළවිලි කර්භහන්ත කටයුතු පිළිඵ උඳතේලක 

කහයක බහට තඹොමු කශ යුතු ඹළයි භභ තඹෝජනහ කයමි. 
 
ප්ර ලසනඹ විභන රදින්, බහ ේභත විඹ. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்ரக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
ගරු දිතන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்புறகு  றரணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, ඳශහත් ඳහරන වහ ඳශහත් බහ 
ධභහතයාතුභහ තනුතන් භභ 2011 ර්ඹ වහ ඳශහත් ඳහරනඹ 

පිළිඵ ශ්රීන රාකහ යඹතනත  හර්ෂික හර්තහ ඉදිරිඳත් කයමි.  

තභභ හර්තහ ඳශහත් ඳහරන වහ ඳශහත් බහ කටයුතු පිළිඵ 

උඳතේලක කහයක බහට තඹොමු කශ යුතු ඹළයි භභ තඹෝජනහ 

කයමි. 
 

ප්ර ලසනඹ විභන රදින්, බහ ේභත විඹ. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்ரக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
2012 ර්ඹ වහ කිෂිකර්භ ධභහතයාහාලත  කහර්ඹ හධන හර්තහ. - 

[කිෂිකර්භ ධභහතයා ගරු භහින්ද ඹහඳහ ධතවර්ධන භවතහ තනුට ගරු 

දිතන්ස ගුණර්ධන භවතහ]  

 
බහතේඹ භත තිපබිඹ යුතුඹයි නිතඹෝග කයන රදී. 
சதரபீடத்றல் இருக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 
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ඳහර්ලිතේන්තු 

ගරු දිතන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்புறகு  றரணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථහනහඹකතුභනි, ජනභහධයා වහ ප්ර ිත්තිප ධභහතයාතුභහ 

තනුතන් භභ 2010 ර්ඹ වහ ශ්රීන රාකහ ගුන් විදුලි 
ාසථහතේ හර්ෂික හර්තහ  ඉදිරිඳත් කයමි.  

තභභ හර්තහ ජනභහධයා වහ ප්ර ිත්තිප කටයුතු පිළිඵ 
උඳතේලක කහයක බහට තඹොමු කශ යුතු ඹළයි භභ තඹෝජනහ 
කයමි. 
 

ප්ර ලසනඹ විභන රදින්, බහ ේභත විඹ. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்ரக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
2011 ව 2012 ර් වහ තේකර්භහන්ත තදඳහර්තතේන්තුතේ හර්ෂික 

කහර්ඹ හධන හර්තහ. - [කර්භහන්ත වහ හණිජ කටයුතු ධභහතයා ගරු රිහ් 

ඵදියුදීන් භවතහ තනුට ගරු දිතන්ස ගුණර්ධන භවතහ]  

  
බහතේඹ භත තිපබිඹ යුතුඹයි නිතඹෝග කයන රදී. 
சதரபீடத்றல் இருக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 

 
ගරු දිතන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்புறகு  றரணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, සිවිල් ගුන් තේහ ධභහතයාතුභහ 
තනුතන් භභ 2011/2012 ර්ඹ වහ ශ්රීනරාකන් 
එඹහර්රයින්සහි හර්ෂික හර්තහ ඉදිරිඳත් කයමි.  

තභභ හර්තහ සිවිල් ගුන් තේහ කටයුතු පිළිඵ උඳතේලක 
කහයක බහට තඹොමු කශ යුතු ඹළයි භභ තඹෝජනහ කයමි. 

 

ප්ර ලසනඹ විභන රදින්, බහ ේභත විඹ. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்ரக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
2012 ර්ඹ වහ නජීවී ායක්ණ තදඳහර්ත තේන්තුතේ කහර්ඹ හධන 

හර්තහ. - [ගරු  ගහමිණී විජිත්  විජඹමුණි ද තොයිහ භවතහ]  

 
බහතේඹ භත තිපබිඹ යුතුඹයි නිතඹෝග කයන රදී. 
சதரபீடத்றல் இருக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 
 

 

තඳත්ේ 
தக்கள் 
PETITIONS 

 

කථහනහඹකතුභහ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ගරු චන්දිභ වීයක්තකොඩි භවතහ - ඳළමිණ නළත. 
ගරු ගහමිණී තරොකුතප භවතහ - ඳළමිණ නළත. 
ගරු තකතවළිඹ යඹුක්ළල්ර භවතහ - ඳළමිණ නළත. 
ගරු කුභහය තල්ගභ භවතහ - ඳළමිණ නළත. 
 

ගරු හසුතේ නහනහඹක්කහය භවතහ (ජහතිපක බහහ වහ 
භහජ ඒකහඵේධතහ ධභහතයාතුභහ) 
(ரண்புறகு ரசுர ரரக்கர - ரசற தரறகள், 

சபக எருகப்தரட்டு அகச்சர்) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara - Minister of National 

Languages and Social Integration) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි,  හේදු, තේයගභ ඳහය, ධාක 21 දයන 
සථහනතඹහි ඳදිාචි පී.යර්.ඒ. තඳතර්යහ භවතහතගන් රළබුණු 
තඳත්භක්  භභ පිළිගන්මි. 

කථහනහඹකතුභහ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ගරු ජඹයත්න තවේයත් භවතහ - ඳළමිණ නළත. 
ගරු වීයකුභහය දිහනහඹක භවතහ - ඳළමිණ නළත. 

 

ගරු ධනුය දිහනහඹක භවතහ 
(ரண்புறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි,  භල්හන, කළුතකොඹහ, ඵටුතවේන 
භහත, ධාක 2/129 දයන සථහනතඹහි ඳදිාචි එේ.ඩී.එස.පී. ගාගනහථ 
භවතහතගන් රළබුණු තඳත්භක් භභ පිළිගන්මි.  

 

ගරු න්ත ධලුවිවහතර් භවතහ 
(ரண்புறகு சந் அரேறயரர) 

(The Hon.Wasantha Aluwihare) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, භභ ඳවත වන් තඳත්ේ තුන 
පිළිගන්මි. 

(1)   භහතතල්, මිල්රහන ඳවරගභ ඳදිාචි තේ.එස. විතේතේකය 
භවතහතගන් රළබුණු තඳත්භ; 

(2)   නහඋර, ධයාගරත්ත, ධාක 149/14 දයන සථහනතඹහි 
ඳදිාචි යර්.එේ. තනවියත්න ඵණ්ඩහය භවතහතගන් රළබුණු 
තඳත්භ; ව 

(3)  ධකුයේතඵොඩ, කිරිඔරු ධාක 62/2 දයන සථහනතඹහි ඳදිාචි 
ජී.එස.සී. ගල්තවේන භවතහතගන් රළබුණු තඳත්භ. 

 
කථහනහඹකතුභහ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ගරු ජින් ද හස ගුණර්ධන භවතහ - ඳළමිණ නළත. 

ගරු භන නහනහඹක්කහය භවතහ   - ඳළමිණ නළත. 
 

ඉදිරිඳත් කයන රද තඳත්ේ  භවජන තඳත්ේ පිළිඵ කහයක 
බහට ඳළරිඹ යුතු ඹයි නිතඹෝග කයන  රදී. 

சர்ப்தறக்கப்தட்ட தக்ககபப் ததரதுதக் குரோவுக்குச் சரட்டக் 

கட்டகபறடப்தட்டது. 

Petitions ordered to be referred to the Committee on Public 

Petitions. 
 
 

ප්ර ලසනරට හචික පිළිතුරු 
றணரக்கரக்கு ரய்பன றகடகள் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 

කථහනහඹකතුභහ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ප්ර ලසන ධාක 1-3013/'12-(1), ගරු බුේධික ඳතිපයණ භවතහ. 

 
ගරු බුේධික ඳතිපයණ භවතහ 
(ரண்புறகு புத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ගරු කථහනහඹකතුභනි, භහ එභ ප්ර ලසනඹ ධවනහ. 

 
ගරු දිතන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்புறகு  றரணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, ධග්රාහභහතයාතුභහ ව බුේධ ලහන වහ 
යගමික කටයුතු ධභහතයාතුභහ තනුතන් භහ එභ ප්ර ලසනඹට පිළිතුරු 
දීභ වහ භහඹක කහරඹක් ඉල්රහ සිටිනහ.  

 

ප්ර ලසනඹ භතු දිනකදී ඉදිරිඳත් කිරීභට නිතඹෝග කයන රදී. 
றணரக ற்தநரரு றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 
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කථහනහඹකතුභහ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ප්ර ලසන ධාක 3-3358/'12-(1), ගරු පී. වළරින් භවතහ. 

 
ගරු පී. වළරින් භවතහ 
(ரண்புறகு பீ. யரறசன்) 

(The Hon. P. Harrison) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, භහ එභ ප්ර ලසනඹ ධවනහ.  

 
ගරු දිතන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்புறகு  றரணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, ඉදිකිරීේ, ඉාජිතන්රු තේහ, නිහ වහ 
තඳොදු ඳවසුකේ ධභහතයාතුභහ තනුතන් භහ එභ ප්ර ලසනඹට පිළිතුරු 
දීභ වහ තිප තදකක කහරඹක් ඉල්රහ සිටිනහ.  

 

ප්ර ලසනඹ භතු දිනකදී ඉදිරිඳත් කිරීභට නිතඹෝග කයන රදී. 
றணரக ற்தநரரு றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 

භදුතයයිහි  මිහින් රාකහ ගුන් තේහ  කහර්ඹහරඹට 
ඳවය දීභ : විසතය 

துகறல் றயறன் னங்கர றரண ரசக 

அரேனகத்றன்லரண ரக்குல் : றதம் 
ATTACK ON MIHIN LANKA OFFICE IN MADURAI : DETAILS 

3721/’13 

7.  ගරු ධනුය දිහනහඹක භවතහ 
(ரண்புறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

විතේල කටයුතු ධභහතයාතුභහතගන් ඇස ප්ර ලසනඹ - (1):   

(ධ) (i) 2013 භහර්තු 6 ළනි දින තවෝ ඊට යන්න දිනකදී 
තමිල්නහඩුතේ, භදුතයයිහි පිහිටි මිහින් රාකහ ගුන් 
තේහ භහගතේ කහර්ඹහරඹකට කිසිඹේ පිරික් 
විසින් ඳවය දී තිපතවද; 

 (ii) එහිදී සිදු ව තේඳශ වහනිත  ටිනහකභ 
තකොඳභණද; 

 (iii) එභ කහර්ඹහරඹට ඳවය දීභ පිළිඵ විතේල කටයුතු 
ධභහතයාහාලඹ ගනු රළබ පිඹය කතර්ද; 

 (iv) ඒ පිළිඵ ඉන්දිඹහනු යජතඹන් ඳරීක්ණඹක් කය 
තිපතවද; 

 (v) එභ ඳරීක්ණත  තතොයතුරු විතේල කටයුතු 
ධභහතයාහාලඹ තත දන්හ තිපතව ද; 

 ඹන්න එතුභහ තභභ බහට දන්න්තනහිද? 

(ය) තනො එතේ නේ,  ඒ භන්ද? 
 

தபறரட்டரேல்கள்  அகச்சகக் ரகட்ட றணர: 

(அ) (i) 2013 ரர்ச் ரம் 06ஆம் றகற அல்னது அற்கு 

அண்றதரரு றகறறல் றழ்ரட்டின் 

துகறல் அகந்துள்ப றயறன் னங்கர 

றரணக் கம்தணறறன் அரேனகதரன்கநச் 

சறனர் ரக்கறபெள்பரர்கபர ன்தகபெம்; 

 (ii) இத்ரக்குரன்ரதரது ரசரண தசரத்துக் 

கபறன் ததரற ரதன்தகபெம்; 

 (iii) குநறத் அரேனகம் ரக்குரேக்குள்பரணக 

தரடர்தரக தபறரட்டரேல்கள் அகச்சு 

டுத்துள்ப டடிக்கககள் ரக ன்தகபெம்; 

 (iv) இது தரடர்தரக இந்ற அசறணரல் றசரக 

தரன்ர டத்ப்தட்டுள்பர ன்தகபெம்; 

 (v) குநறத் றசரகறன் கல்கள் தபற 

ரட்டரேல்கள் அகச்சுக்கு அநறறக்கப்தட் 

டுள்பர ன்தகபெம்; 

 அர் இச்சகதறல் அநறறப்தரர? 

(ஆ) இன்ரநல், ன்? 
 

asked the Minister of External Affairs:  

(a) Will he inform this House -  

 (i) a certain group of people has launched an 

attack on an office belonging to Mihin 

Lanka Airline in Madurai, Tamil Nadu on 

or around 06th, March 2013; 

 (ii) the value of the property damaged in that 

incident; 

 (iii) the steps taken by the Ministry of External 

Affairs with regard to the attack on that 

office; 

 (iv) whether an investigation was conducted by 

the Indian Government in this regard; and 

 (v) whether details of that investigation has 

been sent to the Ministry of External 

Affairs? 

(b) If not, why? 

 
ගරු දිතන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்புறகு  றரணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, විතේල කටයුතු ධභහතයාතුභහ 

තනුතන් භහ එභ ප්ර ලසනඹට පිළිතුය තදනහ. 

(ධ) (i) 2013 භහර්තු 06 ළනි දින භදුතයයිහිදී කරවකහරි 

පිරිකතප ප්ර වහයඹට රක් වුණු කහර්ඹහරඹ, "මිහින් 

එඹහර්"හි දකුණු ඉන්දිඹහතේ තභතවයුේ කටයුතු සිදු 

කයන හභහනයා තේහ නිතඹෝජිත භහගභ - GSA - 

න සීභහහිත ට්රාහන්ස රාකහ පුේගලික භහගභ 

ඉන්දිඹහනු තතශ භහගභකට ධඹත් තේ. 

ඉන්දිඹහනු ඵරධහරින් විසින් සිදු කයන රද විභර්ලන 

කටයුතුලින් ධනතුරු ධනහයණඹ න රේතේ 

එක්ත් ජනඳදත  ධනුග්රාහවකත්තඹන් ඉදිරිඳත් 

තක රුණු ශ්රීන රාකහ පිළිඵ එක්ත් ජහන්න්තප 

භහන හිමිකේ තකොභහරිසරිඹතප 

තඹෝජනහලිඹට වහඹ දක්න තර ඉන්දිඹහනු 

යජතඹන් ඉල්රහ සිටිමින් 2013 තඳඵයහරි/භහර්තු 

භහරදී තමිල්නහඩුතහි ඳළතිප උේතඝෝණරදී 

තමිල්නහඩුතේ ධන්තහදී කුඩහ කණ්ඩහඹේ විසින් 

තභභ ප්ර වහයඹ සිදු කයන රද ඵයි. 

 (ii) තභහිදී සිදු ව වහනිඹ ඉන්දිඹහනු රුපිඹල් මිලිඹන 

එකකට යන්න න ඵ ඉන්දිඹහනු තතශ 

භහගභ ඇසතතේන්තු කය තිපතව. තකතේ වුද, 

යක්ණ භහගභ ඉන්දිඹහනු රුපිඹල් 68,000ක් න්දි 

මුදල් රඵහ දී ඇත. 

  ඇසතතේන්තුගත වහනිත  ේපර්ණ මුදල් යක්ණ 
යයණඹ ඹටතත් ධඹ කය ගළනීභ වහ සීභහහිත 

ට්රාහන්ස රාකහ යඹතනඹ ව යක්ණ භහගභ ධතය 

තදුයටත් හකච්ඡහ ඳළළත්තේ.  
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ඳහර්ලිතේන්තු 

 (iii)  තභභ කහයණඹ, ඉන්දිඹහතේ විතේල කටයුතු 
ධභහතයාහාලත  තජයාසන නිරධහරින්තප කඩිනේ 
ධධහනඹට තඹොමු කයන රද ධතය මිහින් රාකහ 
සිේධිඹ පිළිඵ ඔවුන් තත නිර ලතඹන් දළනුේ 
දීභක්ද කයන රදී. තමිල්නහඩු හි පිහිටි ශ්රීන රාකහ වහ 
ේඵන්ධ යඹතනරට ඳඹහ ඇතිප යයක්හ 
තදුයටත් තය කිරීභට ඉන්දිඹහනු ඵරධහරින් විසින් 
පිඹය ගන්නහ රදී. යයක්හ ේඵන්ධතඹන් 
ඳතිපන ගළටලු පිළිඵ ශ්රීන රාකහ යජඹ, භධයාභ 
යජත  ඵරධහරින් තත තභන්භ තමිල්නහඩු ප්ර හන්ත 
යජත  ඵරධහරින් තත කරුණු දක්හ සිටි ධතය 
තමිල්නහඩුතේ සිටින ශ්රීන රහාකිකඹන්ට ව එහි 
පිහිටි ශ්රීන රාකහ වහ ේඵන්ධ යඹතනරට 
ප්ර භහණත් ධන්දමින් යයක්හ තය කිරීභට 
ඉන්දිඹහනු ඵරධහරින් විසින් පිඹය ගන්නහ රදී. 

 (iv)  ප්ර වහයඹට රක් ව ඉවත වන් කයන රද 
සීභහහිත ට්රාහන්ස රාකහ පුේගලික යඹතනඹ තේ 
ේඵන්ධතඹන් භදුයහසි හි ඉන්දිඹහනු තඳොලීසිත  
ඳශමු ප්ර ිත්තිප හර්තහක් තගොනු තකොට ඇත. 
ළකකරුන් 30ක් ධත් ධඩාගුට ගනු රළබ ධතය 6 
තදතනකු යක්ෂිත ඵන්ධනහගහයගත කයන රදී.  

  නීතිපවිතයෝධී ඒක යහශි වීභ  ව හඳයහධී  කටයුතු 
සිදු කිරීභ  ඹන තචෝදනහ භත  ඉන්දිඹහනු ඵරධහරීන් 
විසින් පුේගරඹන් 6 තදතනකුට එතයහි  නඩුක් 
තගොනු කයන රද ධතය, එභ නඩු තේ න විට 
භදුයහසි ධධිකයණත  දී විබහග තකතර්. 

 (v)    තභභ  ක්රිදඹහලිඹ  ධතයතුය,  ඉන්දිඹහනු ඵරධහරීහු 
ධලයා න ෆභ ධ   සථහකදීභ ශ්රීන රාකහ 
ඵරධහරීන්  භග නියන්තයතඹන්  එක් කටයුතු 
කශව. 

(ය)  ඳළන  තනො නඟී. 

 

ගරු ධනුය දිහනහඹක භවතහ 
(ரண்புறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථහනහඹකතුභනි,   ඳළවළදිලි පිළිතුයක් රඵහ දීභ ගළන ගරු 

ඇභතිපතුභහට සතුතිපන්ත තනහ.  

විතලේතඹන් භට එක කහයණඹක් ඳළවළදිලි නළවළ. තඳොලීසිඹට  

ප්ර ිත්තිප නිතේදනඹක් නිකුත් තකොට තිපතඵනහඹ  කිේහ. 

ඳළමිණිල්රක් තන්නට ඇතිප තන්ද?  

 
ගරු දිතන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்புறகு  றரணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ඒක භවයවිට ඉාග්රීsසි චනඹ සිාවරඹට දළමේතේදී ඹේ කිසි 

ධර්ථ නිරඳණ ගළටලුක්  තිපතඵන නිහ - 

 

ගරු ධනුය දිහනහඹක භවතහ 
(ரண்புறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඉාග්රීsසිතඹන් තකොතවොභ ද  තිපතඵන්තන්? 

 
ගරු දිතන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்புறகு  றரணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ඔඵතුභහ විසින් නඟන රද කහයණඹ නිහ  ඩහත් ඳළවළදිලි 

න්නට  කිඹන්නේ. ඉාග්රීsසිතඹන් තභතේ වන් තනහ. 

“The said affected Company M/s Trans Lanka 

Limited, registered a First Information Report (FIR) with 

the Indian Police in Madurai.” 

 ඒක තභයි 'ප්ර ිත්තිප හර්තහක්' කිඹහ සිාවරට දභහ 

තිපතඵන්තන්. 

 
ගරු ධනුය දිහනහඹක භවතහ 
(ரண்புறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 
තවොයි. ගරු කථහනහඹකතුභනි, භතප ඳශමුන ධතුරු ප්ර ලසනඹ 

තභඹයි. එක ධසථහකදී තමිල්නහඩුතේදී මිහින් රාකහ 

යඹතනත  කහර්ඹහරඹ   තේ විධිත   ඳවය දීභකට රක් වී තිපබුණහ. 

ඒ හතපභ භික්ෂු නභක් ඳවය දීභකට රක් වී තිපබුණහ.  ඒ හතපභ 

න්දනහ නඩඹක් ඳවය දීභකට රක් වී තිපබුණහ. ඒ හතපභ එහි පිහිටි 

නිතඹෝජිත තහනහඳතිප කහර්ඹහරඹ ඉදිරිපිට ඹේ කරවකහරී සිේධිඹක් 

ඇතිප වී තිපබුණහ. ශ්රීන රාකහතේ පුයළසිඹන්ට වහ ශ්රීන රාකහතේ 

යඹතනරට තමිල්නහඩු ප්ර  තේලත දී  දිගින් දිගටභ කය තිපතඵන 

තේ ඳවයදීේ ළශළක්වීභ වහ විතේල කටයුතු ධභහතයාහාලඹ තගන 

තිපතඵන පිඹයල් තභොනහද කිඹහ භහ ඔඵතුභහතගන් දළන ගන්න 

කළභළතිපයි.  

 
ගරු දිතන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்புறகு  றரணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

එළනි සිදුවීේ වහ ළක කයන සිදුවීේ පිළිඵත්, ශ්රීන රහාකික 

පුයළසිඹන් න්දනහ, තතශ, හණිජ, ාචහයක කටයුතු වහ 

ඉන්දිඹහතේ තමිල්නහඩුට වහ ධනික් ඳශහත්රට ගභන් කිරීතේදීත්, 

යහජයා නිරධහරින් ගභන් කිරීතේදීත් ඔවුන්ට ධලයා යයක්හ රඵහ 

දීභට ඉන්දිඹහනු ඵරධහරින්තප වතඹෝගඹ ධඳ ඉල්රහ තිපතඵනහ. 

ඒ හතපභ තේ කටයුතුරදී සිදු න වහනිඹ පිළිඵත් විතේල 

කටයුතු ධභහතයාහාලඹ භ් න් ඉන්දිඹහනු ඵරධහරින් තත දළනුේ දීරහ 

ඊට ධලයා කටයුතු කය තිපතඵනහ.  

 
ගරු ධනුය දිහනහඹක භවතහ 
(ரண்புறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, භතප තදළනි ධතුරු ප්ර ලසනඹ තභඹයි.  

ශ්රීන රාකහ යජඹ සරරී -සහධීනත්ඹ හිත- යහජයාඹක්. ඒ 

හතපභ ඉන්දිඹහත් සරරී යහජයාඹක්. තේ යහජයාඹන් තදකභ 

ධතනයාොනයා වතඹෝගතඹන් කටයුතු කශ යුතුයි. ඒ යතේ 

පුයළසිඹන්ට ව ඔවුන්තප යාහඳහය තේ යතේ සිදු නහ නේ 

ඒහට යයක්හ රඵහ දීභට තේ යජඹ ඵළඳී සිටින ධතයභ, තේ යතේ 

පුයළසිඹන්ට ව යාහඳහයරට යයක්හ රඵහ දීභ ඉන්දිඹහනු 

යජත  ග කීභක් නහ. තමිල්නහඩුතේ ධතතශොසක් තවෝ සුළු 

ක්රිදඹහකහරින් පිරික් තත ඳටහ තභඹ නියහකයණඹ කය ගන්න 

ඵළවළ.   

ඉන්දිඹහ තුශ දී ධතේ යතේ පුයළසිඹන්ට ව ධතේ 

යාහඳහයරට, ධතේ යහජයා යඹතනරට දිගින් දිගටභ සිදු ව ප්ර වහය  

පිළිඵ ඉන්දිඹහනු යජඹ විසින් ශ්රීන රාකහ යජඹ තත ධභ තයමින් 

කනගහටුත් ප්ර කහල කය තිපතඵනහද කිඹහ ඔඵතුභහතගන් දළන 

ගන්න කළභළතිපයි.  

 
ගරු දිතන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்புறகு  றரணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ඉන්දිඹහ කිසි තරකින් තභළනි සිදුවීභක් ධනුභත කය නළතිප 

ඵ වන් කයන්නට ඕනෆ.  ඉන්දිඹහනු විතේල ධභහතයාහාලඹ දයන 

භතඹත් එඹයි. [ඵහධහ කිරීභක්] ඔේ, ඒක ලිඛිත දළනුේ දුන් ඵට 
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භහ පිළිතුරු දුන්නහ. ඉන්දිඹහනු External Affairs Ministry  එක ඒ 

ගළන හකච්ඡහ කය තිපතඵනහ. ඒ නිහ තභයි ළඩිදුයටත් ඒ 

තළන්ර යයක්හ තය කයන්නට පිඹය ගත්තත්.  ඉන්දිඹහ 

කිඹන්තන් විලහර යටක්.  තරෝකත  තදළනි භවහ ජනගවනඹ 

සිටින යට. භවය ධන්තහදී තකොටසර වළසිරීේ පිළිඵ 

තතොයතුරු කලින් තවීභ ව ධලයා යයක්ක පිඹය ගළනීභ  ඹන 

තදකභ සිදු නහ.   

ගරු කථහනහඹකතුභහ භට ධය තදනහ නේ, ගරු 
භන්ත්රීළතුභහට භහ තත් සිදු වීභක් ගළන කිඹන්නේ. 
කථහනහඹකතුභහතප නහඹකත්තඹන් ධපි තරෝක් බහට ගිඹහ. ඒ 
ධසථහතේ දී ගළරරිත  සිටි ධඳ ගළන  බහ ගර්බත  හධහයණ 
තර කථහ කතශේ නළවළ. ඒ ධඹ එතවභ කශත් ගරු 
කථහනහඹකතුභහ තඵොතවොභ සිනහ මුසු ලීරහතන් ඒ වළසිරීේ කිසි 
තරකින්ත් ගණන් තනොතගන සිටිඹහ.   ඳසු ධපි ඒ භන්ත්රීළරුන් 
භඟ කහභයත  එකට ඉතගන කථහ කයනතකොට එතවභ සිදු 
වුතණ් නළවළ.  ඉතිපන් තේ ධන්තහදී තකොටස තඵොතවෝ තේල් 
ප්ර චහයඹ වහ කයනහ. ඒ ඵ කිඹන්නයි භහ එඹ වන් කතශේ.  

 
ගරු ධනුය දිහනහඹක භවතහ 
(ரண்புறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, භතප තුන්ළනි ධතුරු ප්ර ලසනඹ තභඹයි. 
තේ පුයළසිඹන් ව  යාහඳහය කටයුතු කයන්නන් ගභනහ ගභනත  
තඹතද නතකොට ඒ පුයළසිඹන්ට ශ්රීන රාකහ යජතඹන් නිකුත් කයන 

රද passport එකක් තිපතඵනහ.  

ජනහධිඳතිපයඹහතප ඉල්ලීභක් ඳරිදි ඒ ඳහසතඳෝේ එතක් වන් 
තරහ තිපතඵනහ, තේ සිඹලු පුයළසිඹන්ට එභ යට තුශ යයක්හ 
ව ධතනකුත් ඳවසුකේ ළඳයිඹ යුතුයි කිඹරහ. ඒ හතපභ 
ඉන්දිඹහනු යජඹ විසින් එභ පුයළසිඹන් වහ නීතයානුකර වීහ 
ඵරඳත්රාඹක් නිකුත් තකොට තිපතඵනහ. ඒ නිහ ඉන්දිඹහනු යජඹ ව 

ශ්රීන රාකහ යජඹ ධතය ඉතහභත් ඳළවළදිලි යහජයා තහන්්රිජක ධලයාතහ 
ඉටු වී තිපතඵනහ. එතේ ඉටු වී තිපතඵන තත්ත්ඹක් ඇතුතශේ තභයි 
තේ ඳවය දීේ සිදු තමින් තිපතඵන්තන්.  

ඒ යන්න කහරත දී, තමිල්නහඩු ප්ර තේලත   ාචහයඹ 
කිරීතභන් ශකින්න කිඹරහ ශ්රීන රාකහ යජඹ ප්ර කහලඹට ඳත් කයරහ 
තිපබුණු ඵ භහ දළක්කහ. ඒ හතපභ ධඳට භතකයි, ක්රිදකේ කණ්ඩහඹභ 

පිළිඵ සිේධිත දී ඔවුන්තප යයක්හ බහය ගන්න ඵළවළ කිඹරහ 
ඉන්දිඹහනු යජඹ ප්ර කහලඹට ඳත් කයරහ තිපබුණහ. ශ්රීන රාකහතේ 
පුයළසිඹන් ක්රී්ඩහ තයගරට තේහ, එතවභ නළත්නේ ාචහයක 
කටයුතු වහ තේහ, එතවභත් නළත්නේ තනත් යාහඳහය කටයුතු 
වහ තේහ ගිඹ විට සිදු න ඒ ධඩන්තත්ේටේරදී ඉන්දිඹහනු 
යජඹ ධලයා ග කීභ, භළදිවත් වීභ ව යයක්හ රඵහ දීභ ඉටු 
තනොකයන ඵ තන්ද තේ කරුණුලින් තඳන්නුේ  කයන්තන් ගරු 
ඇභතිපතුභනි?  

 
ගරු දිතන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்புறகு  றரணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ඉන්දිඹහනු යජඹත්, ශ්රීන රාකහ යජඹත් ධතය තිපතඵන මිත්රාත්ඹ 

ඳළුදු කිරීභට කුභන්ත්රාණකහරි තකොටස, ධන්තහදී තකොටස තඹදී 

ඉන්නහ උත්හවඹක් තරයි ධපි තභඹ දකින්තන්. ධතේ යටල් 

තදක ධතය තිපතඵන ධතනයාොනයා  මිත්රාත්ඹ එතේභ ඳතිපනහ.  

ගරු කථහනහඹකතුභනි, ඔඵතුභහත් දන්නහ, ධපි කවුරුත් 
දන්නහ,    තචන්නහයිරදී තඵෝේඵ ප්ර වහයඹකින් ඉන්දිඹහතේ හිටපු 
ධග්රාහභහතයා යජීේ ගහන්ධි භළතිපතුභහ භයහ දළේතේ තේ හතප 
ධන්තහදී කණ්ඩහඹේ ඉන්න නිහඹ කිඹන එක.  

තඳොලිස දළරට, යවස තඳොලිස දළරට ධහු තනොවී කටයුතු කයන 
ඒ තයේ ධන්තහදී කණ්ඩහඹේ ඉන්නහ. නමුත්  තේ තත්ත්ඹන් 

ඳහරනඹ කයතගන ධතේ පුයළසිඹන් තනුතන් කයන්න පුළුන් 
වළභ තදඹක්භ ඉන්දිඹහනු යජඹ කයනහ.  තේ  ප්ර ලසනඹ ඇතිප වුණු 
තරහතේ තිපබුණහට ඩහ ඉතහ  තවො හතහයණඹක් දළනට ඇතිප 
තරහ තිපතඵනහ.  දළන් තතශ යාහඳහරිකඹන්, යතඹෝජකඹන් 
තදඳළත්තටභ  ගභන් කයනහ. න්දනහකරුන් ගභන් කයනහ. 

ධන්තහදී තකොටස  විසින් කයන කටයුතු තභයි  තේ.  

 

ාසකිතිපක භධයාසථහනඹක් පිහිටු වීභ:කින්නිඹහ 
නගයඹ  

கனரசர றகனதரன்கநத் ரதறத்ல் : கறண்றர 

கம் 
ESTABLISHMENT OF CULTURAL CENTRE : KINNIYA TOWN 
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10.  ගරු ධල්වහේ ඒ.එච්.එේ. ධසර් භවතහ 
      (ரண்புறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

 (The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

ාසකිතිපක වහ කරහ ක ටයුතු ධභහතයාතුභහතගන් ඇස ප්ර ලසනඹ - 

(1):  

(ධ)   කරහ, ාසකිතිපඹ ව හහිතයා ප්ර ර්ධනඹ කයනු පිණි 
ජනහකීර්ණ කින්නිඹහ නගයත  ාසකිතිපක 
භධයාසථහනඹක් පිහිටු න තර ධධයාහඳනියින්, 
විේතුන් ව තල්ඛකයින් විසින් ඳසු ගිඹ කහරත  ඉල්ලීේ 
ගණනහක් ඉදිරිඳත් කය ඇතිප ඵ එතුභහ දන්තනහිද? 

(ය) ඉවත වන් කශ ධාලඹන් ව ජනතහතප ධතනකුත් 
ක්රිදඹහකහයකේ ප්ර ර්ධනඹ කිරීභ පිණි කින්නිඹහ නගයත  
එළනි ාසකිතිපක භධයාසථහනඹක් ඉදිකිරීභට ධලයා 
කටයුතු කයන්තන්ද ඹන්න එතුභහ වන් කයන්තනහිද? 

(ඇ) තනො එතේ නේ,  ඒ භන්ද? 
 

கனரசர, ககன அரேல்கள் அகச்சகக்  ரகட்ட றணர: 

(அ) ககன, கனரசரம், இனக்கறம் ஆகறற்கந ரம் 

தடுத்துற்கரக க்கள் தசநறந்து ரரோம் கறண்றர 

கத்றல் கனரசர றகனதரன்கநத் ரதறக்குரர 

கல்றறனரபர்கள், அநறஞர்கள், ரோத்ரபர்கள் 

ஆகறரரரல் கடந் கரனங்கபறல் தல்ரர ரண்டு 

ரகரள்கள் றடுக்கப்தட்டிருப்தக அகச்சர் 

அநறரர? 

(ஆ) ரற்தடி அம்சங்ககபபெம் க்கபறன் கண தசற் 

தரடுககபபெம் ரம்தடுத்துற்தகண கறண்றர 

கத்றல் அத்கக கனரசர றகனம் என்கநத் 

ரதறப்தற்கு ரண்டி டடிக்கககள் ரற் 

தகரள்பப்தடுர ன்தக அர் கூரரர? 

(இ) இன்ரநல், ன்? 

 

asked the Minister of Culture and the Arts:  

(a) Is he aware that there have been several requests 

made in the past by educationists, scholars and 

writers for the establishment of a Cultural Centre 

in the populous Kinniya Town in order to promote 

art, culture and literature? 

(b) Will he state whether necessary action will be 

taken to establish such a Cultural Centre in 

Kinniya Town to promote the aforesaid aspects 

and other activities of the people? 

(c)     If not, why? 
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ඳහර්ලිතේන්තු 

ගරු ටී. බී. ඒකනහඹක භවතහ (ාසකිතිපක වහ කරහ කටයුතු  
ධභහතයාතුභහ) 
(ரண்புறகு ரற. தற. க்கரக்க - கனரசர, ககன அரேல்கள் 

அகச்சர்) 

(The Hon. T.B. Ekanayake - Minister of Culture and the 

Arts) 
ගරු කථහනහඹකතුභනි, එභ ප්ර ලසනඹට පිළිතුය තභතේයි.  

(ධ) ඔේ. 

(ය) කින්නිඹහ නගයතඹහි ාසකිතිපක භධයාසථහනඹක් ඉදිකිරීභ 
ේඵන්ධ ්රිජකුණහභරඹ දිස්රිජක් ඳහර්ලිතේන්තු භන්ත්රීළ ගරු 
එේ.එස. තේෆික් භළතිපතුභහ විසින් කයන රද භූමි 
නිරීක්ණඹන්තගන් ධනතුරු එභ ාසකිතිපක 
භධයාසථහනඹ ඉදි කිරීභට උචිත තර එභ භූමිඹ කස කය 
තදන ඵට ප්ර කහල කය ඇත. ඒ ධනු එභ ඉදි කිරීභට ධදහශ 
ව ළරසුේ ඇසතතේන්තු එන තර තේ න විට 
කින්නිඹහ ප්ර හතේය ඹ තල්කේ තත 2012.11.06 දින දන්හ 
ඹහ ඇතිප ධතය ඒ ේඵන්ධ 2013.08.17 දිතනන් සිහි 
කළවීේ ලිපිඹක් ද ඹහ ඇත.  

(ඇ) ඳළන තනො නඟී. 

  
ගරු ධල්වහේ ඒ.එච්.එේ. ධසර් භවතහ 
(ரண்புறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, உங்கரகட அருகரண 

தறரேக்கு ன்நற தரறறத்துக்தகரள்ப றரும்புகறன்ரநன். 
කදහද තේ ළඩ යයේබ කයන්න සදහනේ තන්තන්? 

 
ගරු ටී. බී. ඒකනහඹක භවතහ 
(ரண்புறகு ரற. தற. க்கரக்க) 

(The Hon. T.B. Ekanayake) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, තදළනි සිහි කළවීභත් ධපි ප්ර හතේය ඹ 

තල්කේතුභහට ඹරහ තිපතඵනහ. ඉඩභ පිළිඵ හර්තහ ධද තන 

කල් ධඳට රළබිරහ නළවළ. ඒ හර්තහ රළබීතභන් ධනතුරු  තේ 

ළඩ යයේබ කයන්න ධඳට පුළුන් තයි. ඒ ාසකිතිපක 

භධයාසථහනඹ තනුතන් තදළනි සිහි කළවීභත් ධපි ඹරහ 

තිපතඵනහ.   

 
ගරු ධල්වහේ ඒ.එච්.එේ. ධසර් භවතහ 
(ரண்புறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

තේ භධයාසථහනත  හඩි තරහ නයමන්නට පුළුන් යඟවරක් 

එතවභ තිපතඵනහද? නළත්නේ භණ්ඩඳඹක් ඒකට ඇතුශත් 

තිපතඵනහද?  

 
ගරු ටී. බී. ඒකනහඹක භවතහ 
(ரண்புறகு ரற. தற. க்கரக்க) 

(The Hon. T.B. Ekanayake) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, තභහි ළරළසභ ධපි ක්රිදඹහත්භක 

කයන්තන් භූමි ළරළසභ ධඳට රළබීභත් එක්කයි. එතතකොට ධඳට 

පුළුන් ඒ කරහඳඹට ගළශතඳන, ඒ කරහඳත  ාසකිතිපඹට 

ධනුකර භූමි ළරළසභ වදන්න.   

 
ගරු ධල්වහේ ඒ.එච්.එේ. ධසර් භවතහ 
(ரண்புறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

හිටපු නිතඹෝජයා ධභහතයා එේ.ඒ. ධවදුල් භජී් භළතිපතුභහ 

කින්නිඹහර එක් භධයාසථහනඹක් වළදුහ. එතුභහතප පුත්රාඹහ තභයි 

දළන් භව ඇභතිපතුභහ. ඒක නිහ එතුභහ භඟ ේඵන්ධ තරහ ඒ 

කටයුතු ේපර්ණ කයන තර භහ ඉල්රහ සිටිනහ.   

ගරු ටී. බී. ඒකනහඹක භවතහ 
(ரண்புறகு ரற. தற. க்கரக்க) 

(The Hon. T.B. Ekanayake) 

තවොයි. 

 
කථහනහඹකතුභහ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ප්ර ලසන ධාක 11 - 3912/'13 - (1), ගරු රුන් යණතුාග භවතහ. 

 
ගරු රුන් යණතුාග භවතහ 
(ரண்புறகு ருன் துங்க) 

(The Hon. Ruwan Ranatunga) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, භභ ඒ ප්ර ලසනඹ ධවනහ. 

 
ගරු දිතන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்புறகு  றரணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, තෞඛයා ධභහතයාතුභහ තනුතන් භහ 

එභ ප්ර ලසනඹට පිළිතුය දීභ වහ භහඹක කහරඹක් ඉල්රහ සිටිනහ. 
 

ප්ර ලසනඹ භතු දිනකදී ඉදිරිඳත් කිරීභට නිතඹෝග කයන රදී. 
றணரக ற்தநரரு றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 
 

 
 

ශ්රීන රාකහ යුද වමුදහ කුලී ඳදනභ භත රඵහ ගත් 
හවන : තගව මුදර 

இனங்கக இரணும் ரடககக்குப் ததற்ந 

ரகணங்கள்: தசரேத்ற தத்தரகக 
VEHICLES OBTAINED ON HIRE BY SRI LANKA ARMY : 

MONEY PAID 
3916/’13 

12.ගරු තරතහ ධතුතකෝයර භවත්මිඹ 
(ரண்புறகு (றருற) னர அத்துரகரன) 

(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
ධග්රාහභහතයාතුභහ ව බුේධ ලහන වහ යගමික කටයුතු 

ධභහතයාතුභහතගන් ඇස ප්ර ලසනඹ - (1):  

(ධ) (i) 2006 ර්ත  සිට තේ දක්හ ශ්රීන රාකහ යුද වමුදහ 

වහ කුලී ඳදනභ භත රඵහ තගන ඇතිප හවන 

ාඛයාහ තකොඳභණද;  

 (ii) එභ එක් එක් හවනඹ වහ තගන රද මුදර 

තකොඳභණද;  

 (iii) කුලී ඳදනභ භත රඵහ ගත් හවන වහ 2006 

ර්ත  සිට 2012 දක්හ හර්ෂික තගහ ඇතිප 

ේපර්ණ මුදර තකොඳභණද; 

 (iv) ඉවත කහර සීභහ තුශ කුලී ඳදනභ භත ශ්රීන රාකහ 

යුද වමුදහතේ තේඹට තඹොදහ තගන ඇතිප හවනර 

ලිඹහ ඳදිාචි ධයිතිපකරුන් කවුරුන්ද; 

 ඹන්න එතුභහ වන් කයන්තනහිද?         

(ය) තනො එතේ නේ,  ඒ භන්ද? 
 

தற அகச்சரும், ததபத் சரசண,  அரேல்கள் 

அகச்சருரணகக் ரகட்ட றணர: 

(அ) (i) 2006ஆம் ஆண்டு பல் இன்ரக இனங்கக 

இரணுப் தகடக்கு ரடகக அடிப்தகடறல் 

ததற்ரக்தகரள்பப்தட்டுள்ப ரகணங்கபறன் 

ண்றக்கக வ்பவு ன்தகபெம்; 
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 (ii) ரற்தடி எவ்தரரு ரகணத்றற்கும் 

தசரேத்ப்தட்ட தத்தரகககள் வ்பவு 

ன்தகபெம்; 

 (iii) ரடகக அடிப்தகடறல் ததற்ரக் 

தகரள்பப்தட்டுள்ப ரகணங்கரக்கு 2006ஆம் 

ஆண்டு பல் 2012ஆம் ஆண்டு க 

ருடரந்ம் தசரேத்ப்தட்டுள்ப தரத்ப் தத் 

தரகக வ்பவு ன்தகபெம்; 

 (iv) ரற்தடி கரனப்தகுறக்குள் ரடகக அடிப் 

தகடறல் இனங்கக இரணுப் தகடறல் 

ரசகக்கு அர்த்ப்தட்டுள்ப ரகணங்கபறன் 

தறவு தசய்ப்தட்ட உரறகரபர்கள் ரர் 

ன்தகபெம் 

 அர் குநறப்தறடுரர? 

(ஆ) இன்ரநல், ன்? 

 

asked the Prime Minister and Minister of Buddha 

Sasana and Religious Affairs:  

(a) Will he state - 

 (i) the number of vehicles obtained on hire for 

the Sri Lanka Army from the year 2006 to 

date; 

 (ii) the amount of money paid, for each of those 

vehicles; 

 (iii) the total amount of money paid annually for 

the vehicles hired from the year 2006 to the 

year 2012; and 

 (iv) the registered owners of vehicles which 

were used on rent basis in the service of Sri 

Lanka Army during the above period of 

time? 

(b) If not, why? 

 

ගරු දිතන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்புறகு  றரணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, ධග්රාහභහතයාතුභහ ව බුේධ ලහන වහ 

යගමික කටයුතු ධභහතයාතුභහ තනුතන් භහ එභ ප්ර ලසනඹට පිළිතුය 

තදනහ. 

(ධ) (i) යුද වමුදහ නිතඹෝගඹන්ට ධනු ය 5ක කහර 
සීභහක් ඉක්භහ ඇතිප ලිපි තල්ඛන විනහල කිරීභ 
තවේතුතන් 2009 සිට 2013 දක්හ කහර සීභහට 
ධදහශ විසතය ඉදිරිඳත් කය ඇත. 

  හවන ාඛයාහ 10,822කි. (දවදවස ධටසිඹ 
විසිතදකකි.) 

 (ii)    

 (iii) 2006 ර්ත  සිට 2012 දක්හ හර්ෂික තගහ 
ඇතිප ේපර්ණ මුදර රු.8,246,750,983,95 
(මිලිඹන ධටදවස තදසිඹ වතළිස වඹයි දලභ  
වතයි.) 

 (iv) හවනර ලිඹහ ඳදිාචි ධයිතිපකරුන්තප ධනුභත 
කහර   සීභහතන් ධනතුරු රින්ය තනස න 
ඵළවින් නිලසචිත ඔවුන්තප නහභ තල්ඛනඹන් 
ඉදිරිඳත් කිරීභ ධඳවසුඹ.  

  (ය)  ඳළන තනොනඟී. 

 

ගරු තරතහ ධතුතකෝයර භවත්මිඹ 
(ரண்புறகு (றருற) னர அத்துரகரன) 

(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
ධඩුභ තයමින් 2012 ර්ත  ලිඹහ ඳදිාචි ධයිතිපකරුන සතප 

රළයිසතුත් ඉදිරිඳත් කයන්න ඵළරිද ගරු ඇභතිපතුභනි? 

 
ගරු දිතන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்புறகு  றரணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

2012 ර්ඹ වහ ලිඹහ ඳදිාචි ධයිතිපකරුන්තප නහභ 

තල්ඛනඹ  නේ දළනට ඉදිරිඳත් කයන්න ඵළවළ. නමුත් ඔඵතුමිඹතප 

ඉල්ලීභ ධනු ධභහතයාහාලඹ වයවහ විසතය රඵහ දීභට කටයුතු 

කයන්නේ. 

 
ගරු තරතහ ධතුතකෝයර භවත්මිඹ 
(ரண்புறகு (றருற) னர அத்துரகரன) 

(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
ගරු කථහනහඹකතුභනි, භහතප ඳශමුතනි ධතුරු ප්ර ලසනඹ 

තභඹයි. 

ඇභතිපතුභනි, යුේධඹ ධන් තරහ දළනට ධවුරුදු වතයක් 

ගිහින් තිපතඵනහ. තභත් තේ විධිඹට කුලී ඳදනභ භත රඵහ 

ගන්නහ හවන වමුදහට ධලයාද? 

 
ගරු දිතන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்புறகு  றரணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

යජත  ෆභ තදඳහර්තතේන්තුකභ කටයුතු තගන ඹෆභට 

ධලයා හවන ප්ර භහණඹ නළවළ. ඒ නිහයි හවන කුලිඹට ගන්තන්. 

හවන කුලිඹට ගළනීතභන් තඵොතවෝ ධසථහර යජඹට හසිදහඹක 

තත්ත්ඹකුත් ඇතිප වී තිපතඵනහ. ධදහශ කහර්ඹඹ ඉය වුණහභ ඒ 

හවනර කුලී ඳදනභ වභහය තනහ.  

උතුරු - නළ තඟනහිය යුේධඹ ධහන වුණහට යට යයක්හ 

කිරීතේ ගකීභ ධතේ ්රිජවිධ වමුදහරට තභත් තිපතඵනහ.   

යයක්ක තත්ත්ඹ ඳත්හ තගන ඹෆභ ඉතහභ ළදගත්. ගරු 

කථහනහඹකතුභනි, එතේ ඳත්හ තගන තනොගිඹහ නේ ධතේ යටට 

1079 1080 

හවන ර්ගඹ 

2009 ර්ඹ  
(දිනකට 
තගන  
මුදර   රු.) 

2010 - 2013 
ර්  (දිනකට 
තගන මුදර) 

භහණ්ඩලික යථ 1290.00 1450.00 

ළවළල්ලු හවනඹක් 
වහ 

1225.00 1650.00 

හවන ර්ගඹ 

2009 ර්ඹ  
(දිනකට 
තගන  
මුදර   රු.) 

2010 - 2013 
ර්  (දිනකට 
තගන මුදර) 

ඵය හවනඹක් වහ 2100.00 2750.00 

ඵස යථඹක් වහ 2700.00 3800.00 

ට්රාළක්ටර් යථඹක් වහ 2050.00 2000.00 

ජර ඵවුයඹක් වහ 2800.00 4700.00 

තුන් තයෝද යථඹක් 
වහ 

   -  425.00 

ට්රාළක්ටර් ජර ඵවුයඹක් 
වහ 

   - 2000.00 



ඳහර්ලිතේන්තු 

තකොඳභණ ධීයඹන් පිරික් පිට යටින් ඇතුළු තයිද? ධතේ නහවුක 

වමුදහතේ යයක්ක ශල්ර නිහයි එඹ සිදු තනොතන්තන්.  ඒ 

නිහ තේහ ඳත්හ තගන ඹහ යුතුයි.  

 
ගරු තරතහ ධතුතකෝයර භවත්මිඹ 
(ரண்புறகு (றருற) னர அத்துரகரன) 

(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
භභ ධවන්තන් යුද වමුදහ ගළන. 

 
ගරු දිතන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்புறகு  றரணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

තභොන වමුදහත් එකයි. වළභ වමුදහකටභ යයක්ක ග 

කීභක් තිපතඵනහ. විසිඳස යකට ඳසතේ හභකහමේ ව හධහයණ 

තර උතුතර් ඳශහත් බහ ඡන්දඹ ඳත්න්න ධතිපගරු 

ජනහධිඳතිපතුභහට පුළුන් වුතණ් වමුදහ සිටි නිහයි. ඒ ගළන ධපි 

යඩේඵය නහ. වමුදහ තනොසිටිඹහ නේ, ධතේ යටට තභළනි 

තත්ත්ඹක් ඇතිප කය තදන්න වළකි න්තන් නළවළ. දළන් උතුතර් 

ප්ර තේලලින් වමුදහතේ විලහර පිරික් ඉත් තරහ. ධතයා තචෝදනහ 

විලහර ප්ර භහණඹක් වමුදහට විරුේධ නළුවහ. නමුත් වමුදහ ඒ 

ප්ර තේලර ඉඩේලින් ඳහ ඉත් තවී, ඉඩේ එකින් එක නිදවස 

කයමින් ඳසු ඵසිනහ. ඒක එක දතන් කයන්න ඵළවළ.  

 
ගරු තරතහ ධතුතකෝයර භවත්මිඹ 
(ரண்புறகு (றருற) னர அத்துரகரன) 

(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
භතප තදතනි ධතුරු ප්ර ලසනඹ තභඹයි. 

වීතයෝදහය යණ විරුන් තේ න විට තනොතඹකුත් ළඩ 

කටයුතුරට තඹොදහ තිපතඵනහ. තවෝටල්ර ළඩරට, හරි 

භහර්ග ළඩරට, ළේ වළදීතේ ළඩරට යදී තනොතඹකුත් 

යකහයත  ළඩරට යණ විරුන් තඹොදහ තිපතඵන  ධසථහක, 

තේ හතප විලහර විඹදභක් දයරහ තභත් කුලී ඳදනභ භත හවන 

රඵහ ගන්තන් යයක්හ කටයුතු වහ ඳභණක්ද කිඹරහ භභ 

ධවනහ. 

 
ගරු දිතන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்புறகு  றரணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගන්නහ ප්ර භහණඹ තේගතඹන් ධඩු තමින් ඳතිපන ඵ භභ 

ඔඵතුමිඹට ප්ර කහල කශහ. 

 
ගරු තරතහ ධතුතකෝයර භවත්මිඹ 
(ரண்புறகு (றருற) னர அத்துரகரன) 

(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
නමුත් ඔඵතුභහ ධඳට ාඛයාහ තල්ඛන තදන්තන් නළවළ තන්. 

 
ගරු දිතන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்புறகு  றரணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

විඹදේ තල්ඛන සිඹල්රභ ඔඵතුමිඹට දුන්නහ. 

 
ගරු තරතහ ධතුතකෝයර භවත්මිඹ 
(ரண்புறகு (றருற) னர அத்துரகரன) 

(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
නළවළ, භභ 2005 ඉරහ හර්ෂික විසතය ඉල්රහ තිපතඵනහ. 

ගරු දිතන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்புறகு  றரணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

දළන් ඔඵතුමිඹට ඕනෆ තේ හවනර ධයිතිපකහයතඹෝ කවුද 

කිඹරහ ධවන්නයි. 

 
ගරු තරතහ ධතුතකෝයර භවත්මිඹ 
(ரண்புறகு (றருற) னர அத்துரகரன) 

(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
ඒක භතප ප්ර ලසනතඹන් ධවරහ තිපතඵනහ තන්. 

 
ගරු දිතන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்புறகு  றரணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ඒ කහරත  ඒහ ධවන්න ගිතඹොත්,- 

 
ගරු තරතහ ධතුතකෝයර භවත්මිඹ 
(ரண்புறகு (றருற) னர அத்துரகரன) 

(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
නළවළ, ධපි දළන් කථහ කයන්තන් තේ කහරඹ ගළන. 2005 ඉරහ 

2012 දක්හ තේ කහරඹ ගළන. තේ කහරත  ඒහ ගළනයි ඇහුතේ. ඒ 

කහරත  ඒහ ගළන ඳසතේ කථහ කයන්න ඵළරි ඹළ.   

 
ගරු දිතන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்புறகு  றரணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

තඳෝඩක් ඉන්න තකෝ ඉතිපන්. 

 
ගරු තරතහ ධතුතකෝයර භවත්මිඹ 
(ரண்புறகு (றருற) னர அத்துரகரன) 

(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
ඒ කහරත  ඵළරි වුණ නිහ තන් තේ කහරඹට යතේ. 
 

ගරු දිතන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்புறகு  றரணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ඒ කහරත  ලිපි තගොනු ගත්තතොත්, බහණ්ඩහගහයත  ල්ලි 

එල්ටීටීඊ එකට තචක් එතකන් දීරහ තිපතඵනහ, ගරු 

කථහනහඹකතුභනි. 

 
ගරු තරතහ ධතුතකෝයර භවත්මිඹ 
(ரண்புறகு (றருற) னர அத்துரகரன) 

(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
ඉතිපන් ඒහ ගළන විධිභත් ඳරීක්ණ ඳත්න්න තකෝ. ධපි එඳහ 

කිේහ ඹළ. 
 

ගරු දිතන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்புறகு  றரணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ඒහ ඇත්ත. 
 

ගරු තරතහ ධතුතකෝයර භවත්මිඹ 
(ரண்புறகு (றருற) னர அத்துரகரன) 

(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
ධනිත් එක, 2005 ඡන්දත දී එතවේ හිටපු වමුදහ, ඡන්දඹ 

ඳහවිච්චි කයන්න දුන්තන් නළත්තත් ඇයි? 

 
ගරු දිතන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்புறகு  றரணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ඔඵතුමිඹ ලිපි තල්ඛන ගළනතන් කථහ කයන්තන්. 

බහණ්ඩහගහයත  ල්ලි තකෝටි ගණනක් ධයතගන ගිහිල්රහ එල්ටීටීඊ 

එකට බහය දුන් ලිපි තගොනු තිපතඵනහ. නමුත් කහරඹ ඹන තකොට ඒ 
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ලිපිතගොනු ධතවෝසි කයනහ. ඒ කහරත  එතවභයි. තේ කහරත  

එතවභ නළවළ. ධපි බහණ්ඩහගහයත  ල්ලි තකෝටි ගණනක් ඒ 

විධිඹට එල්ටීටීඊ එකට දුන්තන් නළවළ. එතවභ දුන්තන් නළවළ. 

 
ගරු තරතහ ධතුතකෝයර භවත්මිඹ 
(ரண்புறகு (றருற) னர அத்துரகரன) 

(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
තේ කහරත  එතවභ දුන්තන් නළත්නේ,  තේ කහරඹ ගළන ධවපු 

එකට ඔඵතුභහ උත්තය තදන්නතකෝ. 

 
ගරු දිතන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்புறகு  றரணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

වමුදහ යහජකහරිඹ කයන්තන් යයක්හ ඳත්හතගන 

ඹෆභටයි. 

 
ගරු තරතහ ධතුතකෝයර භවත්මිඹ 
(ரண்புறகு (றருற) னர அத்துரகரன) 

(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
එතවභ නේ තේ වීතයෝදහය තඵළුන් තවෝටල්ර ළසිකිළි 

තවෝදන්න දහරහ තිපතඵන්තන් ඇයි? ඇයි කහණු සුේධ කයන්න දහරහ 

තිපතඵන්තන්? 

 
ගරු දිතන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்புறகு  றரணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

නළවළ, නළවළ. වමුදහ කහණු සුේධ කයන්තන් නළවළ. 

 
ගරු තරතහ ධතුතකෝයර භවත්මිඹ 
(ரண்புறகு (றருற) னர அத்துரகரன) 

(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
ඒහ යයක්හ වහ තනොතයි තන්. 

 
ගරු දිතන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்புறகு  றரணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ඒහ නිකේ මිථයාහ භත. 

 
ගරු තරතහ ධතුතකෝයර භවත්මිඹ 
(ரண்புறகு (றருற) னர அத்துரகரன) 

(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
ඇයි ඒ ධඹ එශලු විකුණන්න දහරහ තිපතඵන්තන්? 

 
ගරු දිතන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்புறகு  றரணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

 මේට තභොතවොතකට කලින් භතප මිත්රා, භතප ගුරුතුභහ න 

සරිඹේතඳරුභ භළතිපතුභහටත් භභ තේ කථහ කිේහ. තභොකක්ද? 

Facebook වයවහ ධතයා ප්ර චහයලින් ධද තරෝකඹ යක්ර භණඹ කය 

තගන ඹනහ. 

දළන් ධතයාඹක් කිේතොත් විනහඩි 2ක් ඇතුශත ඒ ධතයා 

තරෝකඹ පුයහ ප්ර චහයඹ කයනහ. ඒ නිහ ධතයා කිඹන්න එඳහ. 

වමුදහට කළතල් තළනකට ඹන්න ඕනෆ නේ ඳහයක් කඳහ තගන 

එතළනට ඹන්න ඕනෆ. එතවභ නළතු  වමුදහ එතළනට ඹන්තන් 

තකොතවොභද?  ඒ ප්ර තේලර ජරඹ රැස කිරීභට වමුදහට ධතයාලයා 

ළක් පුනරුත්ථහඳනඹ කයන්න ඕනෆ නේ වමුදහ ඒ ප්ර තේලරට 

ඹන්න ඕනෆ, ගරු කථහනහඹකතුභනි. තේ තගොල්රන් කිඹන්තන් 

ඒහ තභොකුත් තනොකය නිකේ ඉන්න කිඹරහයි. ධපි ඒහ ඔක්තකොභ 

කයරහ තභයි උතුරු ඳශහතත් ජනතහට ඳදිාචි තන්න පුළුන් 

තත්ත්ඹක් ඇතිප කතශේ.  

ගරු තරතහ ධතුතකෝයර භවත්මිඹ 
(ரண்புறகு (றருற) னர அத்துரகரன) 

(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
ගරු කථහනහඹකතුභනි, භතප තුන් න ධතුරු ප්ර ලසනඹ තභඹයි. 

ධද "රිවිය" ඳත් තතර් වන් තනහ, 'තෝභහන් පුද බිතේ 

දහනඹකට තන් කශ යවහය ධයතගන ගිඹ බ්රිනතපඩිඹර්යතඹකුතප 

නළඟණිඹක් දළතල්' කිඹහ. බ්රිනතපඩිඹර්රුන්තප නාගිරහට තේ 

විධිඹට තවොයකතේ ඹන්න, තනත් ළඩ කයන්න, වමුදහතේ 

යවහය, බහණ්ඩ ටික උසහතගන ඹන්නද විලහර විඹදභක් දයරහ 

කුලී ඳදනභ භත හවන ධයතගන  තිපතඵන්තන්?  

 
ගරු දිතන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்புறகு  றரணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ඔඹ කිඹපු කථහතන් තඳතනන්තන්, කවුරු ළයදි කශත් ධත් 

ධඩාගුට ධයතගන ධධිකයණඹට තගතනන ඵයි. ඒකයි 

කිඹළතන ළදගත්භ තේ. නිදළල්තල් තිපඹරහ නළවළ. ඔඵතුමිඹ 

කිඹන්තන් නිදළල්තල් තේහ  කයන්න ඉඩ තදනහ කිඹහද? නළවළ.  

 
ගරු තරතහ ධතුතකෝයර භවත්මිඹ 
(ரண்புறகு (றருற) னர அத்துரகரன) 

(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
ධපි ධවන්තන් හවන ගළන. 

 
ගරු දිතන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்புறகு  றரணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
හවන තවෝ තේහ යවහය තවෝ තේහ - 

 
ගරු තරතහ ධතුතකෝයර භවත්මිඹ 
(ரண்புறகு (றருற) னர அத்துரகரன) 

(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
තේ යකහයඹට ධයුතු විධිඹට හවන ඳහවිච්චි කයන්න 

පුළුන්ද?  

 
ගරු දිතන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்புறகு  றரணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
 ධයුතු විධිඹකට ඳහවිච්චි කයන්තන් නළවළ. වමුදහ නීතිපඹ ධනු 

ඹේ ඹේ  නිරතරඹන්ට හිමි යප්ර හද ඳවසුකේ තිපතඵනහ. ගරු 

කථහනහඹකතුභනි, ඔඵතුභහයි භභයි දන්නහ, නීතිපඹ ධනු භවය 

නිරධහරින්තප boots polish කයන්නත් තකතනක් දිඹ යුතුයි 

කිඹරහ.  යුේධඹ නළතිප නිහ boots polish කයන්න තකතනක් 

තිපඹන්න ඕනෆ නළවළයි කිඹහ තභතළනට ඇවිත් කිේත්, ඒක වමුදහ 

නීතිපඹ.  
 
ගරු තරතහ ධතුතකෝයර භවත්මිඹ 
(ரண்புறகு (றருற) னர அத்துரகரன) 

(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
ඵදු තගන මුදල්ලින්- [ඵහධහ කිරීභක්] 

 
ගරු දිතන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்புறகு  றரணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ඵදු තගන එක තන තදඹක්. [ඵහධහ කිරීභක්] ඳහර්ලිතේන්තු 

ධනුභත කයපු වමුදහ නීතිපඹක් තිපතඵනහ, ගරු භන්ත්රීළතුමිඹ. ධපි ඒ 

නීතිපඹ ධනුගභනඹ කයන්න ඕනෆ. එක්තකෝ ධපි ඒහ තනස කය 

ගන්න ඕනෆ. ධන්න ඒ තනස කය ගළනීභට වතඹෝගඹ තදන්න. 

එක්තකෝ එකතු තන්න ධඳත් එක්ක. එතතකොට ඒ තනස කය 

ගළනීභ ඉක්භන් තනහ.  
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ඳහර්ලිතේන්තු 

ගරු තරතහ ධතුතකෝයර භවත්මිඹ 
(ரண்புறகு (றருற) னர அத்துரகரன) 

(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
වමුදහතේ තේඹ යටට ධලයා තරහක එතවභ කශහට කිසිභ 

ප්ර ලසනඹක් නළවළ. ඔඵතුභහ භභ ධවපු එකට උත්තය තදන්තන් නළවළ. 

ගරු ඇභතිපතුභනි, කභක් නළවළ, ඔඵතුභහ ඉතිපන් ඔඹ නයාහඹ වළභ 

තිපසතේභ ධනුගභනඹ කයනහ තන්. තකොතවොභ වරි කථහකුත් 

ඳළළත්තුහ.  

 
ගරු දිතන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்புறகு  றரணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ධතන් නළවළ.  

 
කථහනහඹකතුභහ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ගරු භන්ත්රීළතුමිඹ, ඔඵතුමිඹත් හුඟක් කරකට ඳසතේයි 

ප්ර ලසනඹක් ඇහුතේ. දළන් තදන ටඹ.  

ප්ර ලසන ධාක 2-3112/'12-(1), ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ.  

 
ගරු තජෝන් ධභයතුාග භවතහ 
(ரண்புறகு ரஜரன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
ගරු කථහනහඹකතුභනි, ගරු යවි කරුණහනහඹක භන්ත්රීළතුභහ 

තනුතන් භහ එභ ප්ර ලසනඹ ධවනහ.  

 
ගරු සිරිඳහර ගභරත් භවතහ (ඉඩේ වහ ඉඩේ ාර්ධන 
නිතඹෝජයා ධභහතයාතුභහ) 
(ரண்புறகு சறநறதரன கனத் - கரற, கரற அதறறருத்ற தறற 

அகச்சர்) 

(The Hon. Siripala Gamalath - Deputy Minister of Lands and 

Land Development) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, ඉඩේ වහ ඉඩේ ාර්ධන ධභහතයාතුභහ 

තනුතන් භහ එභ ප්ර ලසනඹට පිළිතුය දීභ වහ තිප තදකක 

කහරඹක් ඉල්රහ සිටිනහ. 
 

ප්ර ලසනඹ භතු දිනකදී ඉදිරිඳත් කිරීභට නිතඹෝග කයන රදී. 
றணரக ற்தநரரு றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 
කථහනහඹකතුභහ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ප්ර ලසන ධාක 4-3409/'13-(1), ගරු ධජිත් කුභහය භවතහ.  
 

ගරු තජෝන් ධභයතුාග භවතහ 
(ரண்புறகு ரஜரன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
ගරු කථහනහඹකතුභනි, ගරු ධජිත් කුභහය භන්ත්රීළතුභහ 

තනුතන් භහ එභ ප්ර ලසනඹ ධවනහ.  
 

ගරු දිතන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்புறகு  றரணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, ධීය වහ ජරජ ේඳත් ාර්ධන 

ධභහතයාතුභහ තනුතන් භහ එභ ප්ර ලසනඹට පිළිතුය දීභ වහ 

භහඹක කහරඹක් ඉල්රහ සිටිනහ. 
 

ප්ර ලසනඹ භතු දිනකදී ඉදිරිඳත් කිරීභට නිතඹෝග කයන රදී. 
றணரக ற்தநரரு றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 

ශ්රීන රාකහ නිභළයුේකරුන්තප තකොමිභ : ළඩ 
ටවන් 

இனங்கக புத்ரக்குர் ஆகக்குரோ : 

றகழ்ச்சறத்றட்டங்கள் 
 SRI LANKA INVENTORS' COMMISSION : PROGRAMMES 
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5.  ගරු ධල්වහේ ඒ.එච්.එේ. ධසර් භවතහ - (ගරු වික්ටර් 
ඇන්ටනි භවතහ තනුට) 

 (ரண்புறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர் - ரண்புறகு 

றக்டர் அந்ணல சரர்தரக) 

 (The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer on behalf of the Hon. 

Victor Antony) 

තහක්ණ වහ ඳර්ත ණ ධභහතයාතුභහතගන් ඇස ප්ර ලසනඹ - (1): 

(ධ) (i) 2005 ර්ත  සිට තේ දක්හ ව කහර ඳරිච්තේදඹ 

තුශ ජහතිපක ඳර්ත ණ බහ, ජහතිපක විදයාහ 

ඳදනභ, ධනුකරතහ තක්තේරු පිළිඵ ශ්රීන රාකහ 

ප්ර න්තන භණ්ඩරඹ ව ජහතිපක විදයාහ ව තහක්ණ 

තකොමින් බහ ඹන යඹතන භ් න් කයන රද 

විතලේෂිත ව කහර්ඹ බහයඹන් තන් තන් ලතඹන් 

කතර්ද; 

 (ii) එභ එක් එක් යඹතනත  කටයුතුලින් ධත්ව 

ප්ර තිපපර තන් තන් ලතඹන් කතර්ද;  

 (iii) ඉවත කහර සීභහ තුශදී ශ්රීන රාකහ 

නිභළයුේකරුන්තප තකොමිභ භ් න් දිඹත් කයන 

රද ළදගත් ළඩටවන් කතර්ද; 

 (iv) එභ ළඩටවන් තුළින් ධත් කයගත් ප්ර තිපරහබ 

කතර්ද; 

 (v) ඉදිරිත  දී ධභහතයාහාලඹ භ් න් ඉටු කිරීභට 

ධතේක්ෂිත තේහන් කතර්ද; 

 ඹන්න එතුභහ තභභ බහට දන්න්තනහිද?   

(ය) තනො එතේ නේ,  ඒ භන්ද? 

 

தரறல்தட்த, ஆரய்ச்சற அகச்சகக் ரகட்ட றணர: 

(அ) (i) 2005ஆம் ஆண்டிரருந்து இற்கந கரண 

கரனப்தகுறறல் ரசற ஆரய்ச்சற சகத, ரசற 

றஞ்ஞரண ன்நம், எத்றகசவு றப்பீட்டுக்கரண 

இனங்கக ற்நங்கலகர சகத ற்ரம் ரசற 

றஞ்ஞரண, தரறதட்தறல் ஆகக்குரோ 

ஆகற றரணங்கபறணரல் ரற்தகரள்பப்தட்ட 

சறநப்தறல்தரண கடகப் ததரரப்புகள் 

தவ்ரநரக ரகதன்தகபெம்; 

 (ii) ரற்தடி எவ்தரரு றரணத்றணதும் அரேல் 

கபறன் பனம் ததநப்தட்ட ததரரதரகள் 

தவ்ரநரக ரகதன்தகபெம்; 

 (iii) ரற்தடி கரனப்தகுறறல் இனங்கக புத்ரக்குர் 

ஆகக்குரோறணரல் ரற்தகரள்பப்தட்ட 

பக்கறரண றகழ்ச்சறத்றட்டங்கள் ரக 

தன்தகபெம்; 

 (iv) ரற்தடி றகழ்ச்சறத்றட்டங்கபறன் பனம் ததநப் 

தட்டுள்ப னன்கள் ரகதன்தகபெம்; 

 (v) றர்ரும் கரனங்கபறல் அகச்சறணரல் றகந 

ரற்ரற்கு றர்தரர்க்கப்தட்டுள்ப ரசக 

கள் ரகதன்தகபெம் 

 அர் இச்சகதக்கு அநறறப்தரர? 

(ஆ) இன்ரநல், ன்? 
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asked the Minister of Technology and Research:  

(a) Will he inform this House - 

 (i) separately, of the special functions carried 

out by the National Research Council, 

National Science Foundation, Sri Lanka 

Accreditation Board for Conformity 

Assessment and National Science and 

Technology Commission during the period 

from year 2005 to date; 

 (ii) separately, of the outcome achieved through 

the activities of each of the aforesaid 

institutes; 

 (iii) of the significant programmes implemented 

by the Sri Lanka Inventors' Commission 

during the aforesaid period; 

 (iv) of the benefits achieved through the 

aforesaid programmes; and 

 (v) of the services that are expected to be 

offered by the Ministry in future? 

(b) If not, why? 

 

ගරු දිතන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்புறகு  றரணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, තහක්ණ වහ ඳර්ත ණ ධභහතයාතුභහ 

තනුතන් භහ එභ ප්ර ලසනඹට පිළිතුය බහගත* කයනහ. 

 
* බහතේඹ භත තඵන රද පිළිතුය: 

* சதரபீடத்றல் கக்கப்தட்ட றகட : 

* Answer tabled: 
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ඳහර්ලිතේන්තු 

කිරිඳිඔඹ ජරේඳහදන ක්ර භඹ පුනරුත්ථහඳනඹ වහ 
පුළුල් කිරීතේ යාහඳිතිපඹ : විසතය 

கறரறந்ற ஏர  லர் ங்கல் றட்டப் புணகப்பு 

ற்ரம் றஸ்ரறப்புக் கருத்றட்டம்: றதம் 
 KIRINDI-OYA WATER SUPPLY SCHEME RENOVATION AND 

EXPANSION PROJECT : DETAILS 

3682/’13 

6.   ගරු ධල්වහේ ඒ.එච්.එේ. ධසර් භවතහ - (ගරු නිභල් 
විතේසිාව භවතහ තනුට)  

 (ரண்புறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர் - ரண்புறகு றல் 

றரஜசறங்க சரர்தரக) 

 (The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer on behalf of the Hon. 

Nimal Wijesinghe) 

ජර ේඳහදන වහ ජරහඳවන ධභහතයාතුභහතගන් ඇස ප්ර ලසනඹ - 

(1):  

(ධ) (i) තේ න විට නිභ කය ඇතිප කිරිඳිඔඹ ජරේඳහදන 
ක්ර භඹ පුනරුත්ථහඳනඹ වහ පුළුල් කිරීතේ 
යාහඳිතිපත  ධයමුණ කතර්ද;  

 (ii) එභ යාහඳිතිපඹ ඹටතත් යයණඹ ව ප්ර තේල 
කතර්ද;  

 (iii) එහි ළඩ ධන් කයන රද දිනඹ කදහද;  

 (iv) ඉන් ප්ර තිපරහබ රළබ ාඛයාහ තකොඳභණද;  

 (v) එභ යාහඳිතිපඹ වහ ළඹ කශ මුදර තකොඳභණද;  

 (vi) එභ ළඹ ඵය දළර යඹතන කතර්ද; 

 ඹන්න එතුභහ තභභ බහට දන්න්තනහිද?  

(ය) තනො එතේ නේ, ඒ භන්ද? 

 
லர் ங்கல், டிகரனகப்பு அகச்சகக் ரகட்ட றணர: 

(அ) (i) ற்ரதரது பூர்த்ற தசய்ப்தட்டுள்ப கறரறந்ற ஏர  

லர் ங்கல் றட்டத்க புணகப்தற்கும் 

றஸ்ரறப்தற்குரண  கருத்றட்டத்றன் ரரக்கம் 

ரது; 

 (ii) ரற்தடி கருத்றட்டத்றன் கலழ் உள்ரங்கப் 

தட்டுள்ப தறரசங்கள் ரக; 

 (iii) இன் ரகனகள் பூர்த்ற தசய்ப்தட்ட றகற 

ரது; 

 (iv) இறரருந்து தன்ததற்நர்கபறன் ண்றக்கக 

ரது; 

 (v) ரற்தடி கருத்றட்டத்துக்கரக தசனறடப்தட்ட 

தத்தரகக ரது; 

 (vi) ரற்தடி தசனறகண ற்ந றரணங்கள் ரக 

 ன்தக அர் இச்சகதக்கு அநறறப்தரர? 

(ஆ) இன்ரநல், ன்? 

 

asked the Minister of Water Supply and Drainage:  

(a) Will he inform this House of - 

 (i) the objective of the Kirindi-Oya Water 

Supply Scheme Renovation and Expansion 

Project which has been completed by now; 

 (ii) the areas that were covered under the 

aforesaid project; 

 (iii) the date on which the aforesaid project 

work was completed; 

 (iv) the number of beneficiaries of the aforesaid 

project; 

 (v) the total amount of money that was spent on 

the aforesaid project; and 

 (vi) the names of the institutes which bore the 

aforesaid expense? 

(b) If not, why? 

 
ගරු දිතන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்புறகு  றரணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, භහ එභ ප්ර ලසනඹට පිළිතුය බහගත* 

කයනහ. 

 
* බහතේඹ භත තඵන රද පිළිතුය: 

* சதரபீடத்றல் கக்கப்தட்ட றகட : 

* Answer tabled: 

 

(ධ)  (i)   වේඵන්තතොට දිස්රිජක්කත  සිදු තමින් ඳතිපන ය ර් 
ාර්ධනඹ වමුතේ 1989 ර්ත  ජහතිපක ජර ේඳහදන වහ 
ජරහඳවන භණ්ඩරත  උඳතේලකත්ඹ භත කිරිඳිඔඹ 
හරිභහර්ග යාහඳිතිපඹ භ් න් ක්රිදඹහත්භක ව ජර ේඳහදන 
යාහඳිතිපඹ භ් න් ප්ර තේලත  ඇතිප 7,500ක් නිහරට 
ධඛණ්ඩ ජරඹ ළඳයීභ වහ න ජර ේඵන්ධතහ රඵහ දීභට 
ප්ර භහණත් ධහරිතහක් තනොභළතිප වීභ නිහ, ඊට විඳුභක් 
තර කිරිඳිඔඹ ජර ේඳහදන ක්ර භඹ ළඩිදියුණු කයන රදි.  

 (ii)   ලුණුගේතතවය, ඳන්තනගමු, වීයවිර, බන්දර,           
ළලිගත්ත, තඵයලිතවර, යන්මිණිතළන්න, ධකුරුතගොඩ, 
තදේයේතතව ය, තණභල්විර නගයතඹන් තකොටක් වහ 
භත්තර. 

 (iii) 2010.12.31 

 (iv)   ලුණුගේතතවය වහ ධට 50,000ක ජනගවනඹක් 
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 (v)   විතේල ණඹ යධහය - යතයෝ 10,019,783.00 (එක්තකෝටි 
දවනදවස වත්සිඹ ධසතුනයි.) 

  ශ්රීන රාකහ යජඹ - රුපිඹල් 389,960,000.00 (තිපසධටතකෝටි 
ධනනරක් වළටදවකි.) 

 (vi)   විතේල ණඹ යධහය - ඕසට්රිමඹහ ජන යජත  Bank Austria 
Creditanstalt AG    තේය ඹ යධහය - ශ්රීන රාකහ යජඹ 

(ය)  ඳළන තනොනඟී. 
 

කථහනහඹකතුභහ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 
ප්ර ලසන ධාක 8-3743/'13-(1), ගරු (යචහර්ඹ) වර් ද සිල්හ 

භවතහ.  
 

ගරු තජෝන් ධභයතුාග භවතහ 
(ரண்புறகு ரஜரன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
ගරු කථහනහඹකතුභනි, ගරු (යචහර්ඹ) වර් ද සිල්හ 

භන්ත්රීළතුභහ තනුතන් භහ එභ ප්ර ලසනඹ ධවනහ.  

 
ගරු දිතන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்புறகு  றரணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, මුදල් වහ ක්ර භ ේඳහදන ධභහතයාතුභහ 

තනුතන් භහ එභ ප්ර ලසනඹට පිළිතුය දීභ වහ තිප තදකක 

කහරඹක් ඉල්රහ සිටිනහ. 
 

ප්ර ලසනඹ භතු දිනකදී ඉදිරිඳත් කිරීභට නිතඹෝග කයන රදී. 
றணரக ற்தநரரு றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 
කථහනහඹකතුභහ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 
ප්ර ලසන ධාක 9-3746/'13-(1), ගරු ධජිත් පී. තඳතර්යහ භවතහ.  

 

ගරු තජෝන් ධභයතුාග භවතහ 
(ரண்புறகு ரஜரன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
ගරු කථහනහඹකතුභනි, ගරු ධජිත් පී. තඳතර්යහ භන්ත්රීළතුභහ 

තනුතන් භහ එභ ප්ර ලසනඹ ධවනහ.  

 
ගරු දිතන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்புறகு  றரணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, ධධයාහඳන ධභහතයාතුභහ තනුතන් භහ 

එභ ප්ර ලසනඹට පිළිතුය දීභ වහ තිප තදකක කහරඹක් ඉල්රහ 

සිටිනහ 
 

ප්ර ලසනඹ භතු දිනකදී ඉදිරිඳත් කිරීභට නිතඹෝග කයන රදී. 
றணரக ற்தநரரு றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 

ගරු තරතහ ධතුතකෝයර භවත්මිඹ 
(ரண்புறகு (றருற) னர அத்துரகரன) 

(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
"තිප තදකක් කල් ඉල්රනහ" කිඹරහ recording එකක් 

දභන්න.  
 

ගරු දිතන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்புறகு  றரணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, ධතුරු ප්ර ලසනඹක් ඇහුහ තේ ගරු 

භන්ත්රීළරිඹන් තදතදනහ. "තිප තදකක් කල් දභනහ කිඹනහ" 

කිේහ.  

ගරු තරතහ ධතුතකෝයර භවත්මිඹ 
(ரண்புறகு (றருற) னர அத்துரகரன) 

(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
ගරු කථහනහඹකතුභනි, ඒක -"තිප තදකයි" කිඹන එක- tape 

කයරහ.  [ඵහධහ කිරීභක්] ගරු ඇභතිපතුභනි, "තිප තදකයි" කිඹන 

එක tape කයරහ recording එකක් දභන්න.  

 
ගරු දිතන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்புறகு  றரணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, තභතුමිඹරහ දන්තන් නළතිප නියි භහ 

තේ කිඹන්තන්. තකොයි තයේ ළදගත් න්යණඹක් ගරු 

කථහනහඹකතුභහ ඊත  ගත්තහද? ඒක කිඹන්නයි වදන්තන් තේ ගරු 

භන්ත්රීළතුමිඹරහ තදතදනහට. කල් ගන්නහ ප්ර ලසනරට එක දිනඹක් -

ේපර්ණ ඳහර්ලිතේන්තු දිනඹක්- තන් කශහ. ඉතහභ ඉක්භනින් -

භහඹක් තුශ- ඹළිත් නයාහඹ ඳත්රාඹට දභන්න කිේහ. ඉතිපන් ඒක 

තකොච්චය තවොයිද?  

 
කථහනහඹකතුභහ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ගරු භන්ත්රීළතුමිඹට ඒ පිළිතුය තත්රුණහද?  

 
ගරු තජෝන් ධභයතුාග භවතහ 
(ரண்புறகு ரஜரன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
ගරු කථහනහඹකතුභනි, ඒ න්යණඹ තභ තේ ගරු 

භන්ත්රීළරුන්ට දළනුේ දුන්තන් නළවළ.  

 
කථහනහඹකතුභහ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

තභ දළනුේ දුන්තන් නළේද? ඒ නිහ කල් ඉල්ලුහට කරඵර 
තන්න එඳහ. දිනඹක් වේඵ තනහ.  

 
 වහයගභ ග්රාහභ නිරධහරි තේ 3 තකොරනිඹ : ඳහනීඹ 

ජර ඳවසුකේ 
யரக கறர அரேனர் தறரறறன் 3ஆம் தகரனணற : 

குடிலர் சற  
COLONY 3 IN HARAGAMA GRAMA NILADHARI DIVISION :  

DRINKING WATER FACILITIES  

4055/’13 

13.  ගරු තජෝන් ධභයතුාග භවතහ - (ගරු රක්සභන් කිරිඇල්ර 
භවතහ තනුට) 

 (ரண்புறகு ரஜரன் அதுங்க - ரண்புறகு னக்ஷ்ன் 

கறரறல்ன சரர்தரக)  

 (The Hon. John Amaratunga on behalf of the Hon. 

Lakshman Kiriella) 
ජර ේඳහදන වහ ජරහඳවන ධභහතයාතුභහතගන් ඇස ප්ර ලසනඹ - 

(1): 

(ධ) (i) භවළලි ාර්ධන ධධිකහරිතඹන් ඉඩේ රඵහ දුන් 
භවනුය, ගුරුතදණිඹ, වහයගභ ග්රාහභ නිරධහරි 
තභහි 3 තකොරනිතඹහි නිහ 130ක හඹ 
කයනු රඵන ජනතහ 1983 ර්ත  සිට තේ 
දක්හ ඳහනීඹ ජර ඳවසුකභ තනොභළතිපකමින් භවත් 
පීඩහට ඳත් ඇතිප ඵත්; 
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ඳහර්ලිතේන්තු 

 (ii) තභ රදනික ඳරිතබෝජනඹට ජරඹ රඵහ ගළනීභ 
වහ එභ ජනතහට කිතරෝමේටය එකවභහයක 
දුයක් ඹෆභට සිදුවී ඇතිප ඵත්; 

 (iii) ජර ේඳහදන භණ්ඩරත  ඇසතතේන්තු ධනු එභ 
ප්ර තේලඹට ජර ළඳයුභ රඵහ දීතේ යාහඳිතිපඹ 
වහ රුපිඹල් මිලිඹන 36ක් ධලයා න ඵත්; 

එතුභහ දන්තනහිද? 

(ය) ඉවත වන් යාහඳිතිපඹ වහ මුදල් රඵහ දී එකී ප්ර තේලත  
ජනතහට ඳහනීඹ ජර ඳවසුකේ කඩිනමින් රඵහ තදන දිනඹ 
කතර්ද ඹන්න එතුභහ තභභ බහට දන්න්තනහිද?  

(ඇ) තනො එතේ නේ, ඒ භන්ද? 

 

லர் ங்கல், டிகரனகப்பு அகச்சகக் ரகட்ட றணர: 

(அ) (i) கரர அதறறருத்ற அறகர சகதறணரல் 

கரறகள் ங்கப்தட்ட கண்டி குருதணற, 

யரக கறர அரேனர் தறரறறன் 3ஆம் 

தகரனணறறரேள்ப 130 வீடுகபறல் சறக்கறன்ந 

க்கள் 1983ஆம் ஆண்டு பல் இன்ரக 

குடிலர் சறகள் இல்னரக கரரக ததரும் 

சறங்கரக்குள்பரகறபெள்பரர்கள் ன்தகபெம்; 

 (ii) து அன்நரட தகர்வுக்கரக லகப் ததற்ரக் 

தகரள்ற்கு இம்க்கள் என்நகக் கறரனர 

லற்நர் தூம் தசல்ன ரண்டி ற்தட்டுள்பது 

ன்தகபெம்; 

 (iii) லர் ங்கல் டிகரனகப்புச் சகதறன் 

றப்பீட்டுக்கு அக ரற்தடி தறரசத்றற்கு 

லகப் ததற்ரக் தகரடுப்தற்கரண கருத் 

றட்டத்றற்கு ரூதர 36 றல்ரன் அசறரக 

உள்பது ன்தகபெம் 

 அர் அநறரர? 

(ஆ) ரற்தடி கருத்றட்டத்றற்கு றறகப் ததற்ரக் 

தகரடுத்து குநறத் தறரச க்கரக்கு குடிலர் 

சறககபத் துரறரகப் ததற்ரக்தகரடுக்கும் றகற 

ரதன்தக அர் இச்சகதக்கு அநறறப்தரர? 

(இ) இன்ரநல், ன்? 

 

asked the Minister of Water Supply and Drainage:  

(a) Is he aware that - 

 (i) the people living in 130 houses located on 

lands granted by the Mahaweli Authority in 

Colony 3 within the Grama Niladhari 

Division of Haragama in Gurudeniya, 

Kandy have been suffering long since 1983 

because of lack of drinking water facility; 

 (ii) these people have had to travel a distance of 

one and a half kilometres in order to obtain 

water needed for daily consumption; and 

 (iii) according to the estimates of the National 

Water Supply and Drainage Board, Rs. 36 

million is needed for the project to supply 

water to the area concerned? 

(b) Will he inform this House as to when drinking 

water facility will be made available to people by 

providing money for the project mentioned 

above? 

(c) If not, why? 

 

ගරු දිතන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்புறகு  றரணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, භහ එභ ප්ර ලසනඹට පිළිතුය බහගත* 

කයනහ. 
 

*බහතේඹ භත තඵන රද පිළිතුය: 
* சதரபீடத்றல் கக்கப்தட்ட றகட : 

* Answer tabled: 
 

(ධ) (i)  ඔේ. 

  භවළලි ාර්ධන යාහඳහයඹ ඹටතත් ඉදි ව වික්තටෝරිඹහ 
ජරහලඹ තවේතුතන් ගේ බිේ ධහිමි ව ජනතහ ගුරුතදණිඹ 
වහයගභ ග්රාහභ නිරධහරි තභහි 3 තකොරනිතඹහි ඳදිාචි කය 
ඇතිප ධතය, තභභ ප්ර තේලඹ දළනට ඳතිපන වහයගභ ජර 
ේඳහදන ක්ර භත  සිට කිතරෝමේටය 3 1/2ක දුරින් වහ මේටර් 
180කට ඩහ උසින් පිහිටහ ඇතිප ඵළවින් නශ ජරඹ ළඳයීභ 
ධඳවසු වී ඇත. 

 (ii)   දළනට තභභ ජනතහ ජරඹ රඵහ ගන්නහ ප්ර බඹ 
වික්තටෝරිඹහ ජරහලඹ න ධතය, එභ ජරහලඹ කිතරෝමේටය 1 
1/2ක දුරින් පිහිටහ ඇත. 

 (iii)   තභභ ප්ර තේලඹට ජරඹ රඵහ දීභ වහ වහයගභ ජර 
ේඳහදන ක්ර භඹ ළඩිදියුණු කශ යුතු ඵළවින් ඒ වහ 
රුපිඹල් 37,160,564.00 (තුන්තකෝටි වළත්තෆඑක්රක් 
වළටදවස ඳන්සිඹ වළටවතයකි.) ධලයා තේ. 

(ය)  තභභ යාහඳිතිපඹ වහ මූරයා ප්ර තිපඳහදන තොඹහ ගළනීභට ධලයා පිඹය 
ගනිමින් ඳතිපන ධතය, එභ ප්ර තිපඳහදන රළබීතභන් ඳසු භහ 8ක් ළනි 
කහර සීභහක් තුශදී එභ ඉදි කිරීේ කටයුතු ධන් තකොට ජනතහ 
තත ඳහනීඹ ජරඹ රඵහ දීභට වළකිඹහ ඇත.  

(ඇ)  ඳළන තනොනඟී.  

 

කථහනහඹකතුභහ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 
ප්ර ලසන ධාක 14-4173/'13-(1), ගරු සුනිල් වඳුන්තනත්තිප 

භවතහ.  
 

ගරු තජෝන් ධභයතුාග භවතහ 
(ரண்புறகு ரஜரன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
ගරු කථහනහඹකතුභනි, ගරු සුනිල් වඳුන්තනත්තිප භන්ත්රීළතුභහ 

තනුතන් භහ එභ ප්ර ලසනඹ ධවනහ.  

 
ගරු දිතන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்புறகு  றரணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, මුදල් වහ ක්ර භ ේඳහදන ධභහතයාතුභහ 
තනුතන් භහ එභ ප්ර ලසනඹට පිළිතුය දීභ වහ තිප තදකක 
කහරඹක් ඉල්රහ සිටිනහ. 

 

ගරු තරතහ ධතුතකෝයර භවත්මිඹ 
(ரண்புறகு (றருற) னர அத்துரகரன) 

(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
ඔඹ, tape කයපු එකක්; Recording එකක්.  

 

ප්ර ලසනඹ භතු දිනකදී ඉදිරිඳත් කිරීභට නිතඹෝග කයන රදී. 
றணரக ற்தநரரு றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 
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කථහනහඹකතුභහ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ප්ර ධහන කටයුතු යයේබත  දී ඳනත් තකටුේඳත් පිළිගළන්වීභ 
පිළිඵ දළනුේ දීභ. ධග්රාහභහතයාතුභහ ව බුේධ ලහන වහ යගමික 
කටයුතු ධභහතයාතුභහ. 

 

 
ඳනත් තකටුේඳත් පිළිගළන්වීභ 

சர்ப்தறக்கப்தட்ட சட்டபனங்கள் 
BILLS PRESENTED 

 

 
ශ්රීන රාකහ ප්ර තිපඳත්තිප ධධයාඹන යඹතනඹ (ාතලෝධන) 

ඳනත් තකටුේඳත 
இனங்கக தகரள்ககக் கற்கககள் றரகம் 

(றருத்ம்) சட்டபனம் 
INSTITUTE OF POLICY STUDIES OF SRI LANKA 

(AMENDMENT) BILL 

 
"1988 ධාක 53 දයන ශ්රීන රාකහ ප්ර තිපඳත්තිප ධධයාඹන යඹතනඹ ඳනත 

ාතලෝධනඹ කිරීභ පිණි ව ඳනත් තකටුේඳතකි."  
 

පිළිගන්න රේතේ ධග්රාහභහතයාතුභහ ව බුේධ ලහන වහ යගමික 
කටයුතු ධභහතයාතුභහ තනුට ගරු දිතන්ස ගුණර්ධන භවතහ විසිනි. 

2013 ඔක්තතෝඵර් 22 න ධඟවරුහදහ තද න ය කිඹවිඹ 
යුතුඹයි ද, එඹ මුද්රවණඹ කශ යුතුඹයි ද නිතඹෝග කයන රදී.  

 

தற அகச்சரும் ததபத் சரசண,  அரேல்கள்  

அகச்சருரணர் சரர்தரக, ரண்புறகு  றரணஷ் குர்ண 

அர்கபரல் சர்ப்தறக்கப்தட்டது. 

2013 எக்ரரதர் 22, தசவ்ரய்க்கறக இண்டரம்பகந 

றப்தறடப்தட ரண்டுதணவும் அச்சறடப்தட ரண்டுதணவும் 

கட்டகபறடப்தட்டது. 
 

Presented by the Hon. Dinesh Gunawardena on behalf of the Prime 

Minister, Minister of Buddha Sasana and Religious Affairs; to be read a 

Second time upon  Tuesday, 22nd October, 2013  and to be printed. 

 
කථහනහඹකතුභහ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

තඹෝජනහ පිළිඵ දළනුේ දීභ. 
 

 
නීතිපඹ වහ හභඹ පිළිඵ උඳතේලක  

කහයක බහ  
சட்டபம் எரோங்கும் தற்நற ஆரனரசகணக் 

குரோ  
CONSULTATIVE COMMITTEE ON LAW  AND 

ORDER 
 

ගරු දිතන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்புறகு  றரணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, බහනහඹකතුභහ තනුතන් භහ ඳවත 

වන් තඹෝජනහ ඉදිරිඳත් කයනහ: 

"නීතිපඹ වහ හභඹ පිළිඵ උඳතේලක කහයක බහ ඹනුතන් උඳතේලක 

කහයක බහක් ඳත් කශ යුතු ඹ.  

ධාක 109 දයන සථහය නිතඹෝගඹ ධනු කහයක බහ තත තඹොමු කයනු 

රඵන කරුණු ේඵන්ධතඹන් ඳරීක්හ කය ඵරහ ඒ පිළිඵ හර්තහ කිරීභ 

වහ, ධාක 106 දයන සථහය නිතඹෝගත  විධිවිධහනර කුභක් වන් 

තිපබුණ ද, එකී උඳතේලක කහයක බහ ඳස තදතනකුට (05) තනොධඩු ව 

විසිඳස තදතනකුට (25) තනොළඩි භන්ත්රීළරුන් ාඛයාහකින් භන්විත විඹ 

යුතු ඹ. 

තභභ උඳතේලක කහයක බහතේ ගණපයණඹ භික භන්ත්රීළන් තිපතදතනකු 

(03) විඹ යුතු ඹ." 

 
ප්ර ලසනඹ විභන රදින්, බහ ේභත විඹ. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்ரக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 

 
තඳෞේගලික භන්ත්රීළන්තප ඳනත් තකටුේඳත් 

ணற உரப்தறணர் சட்டபனங்கள் 
PRIVATE MEMBERS' BILLS 

 

ධල්භනහර් විදුවර (ාසථහගත කිරී තේ) ඳනත් 
තකටුේඳත 

அல்ணரர் கல்ரைரற (கூட்டிகத்ல்) சட்டபனம் 

AL MANAR COLLEGE (INCORPORATION) BILL 

 

ගරු හුතනයිස ෂහරක් භවතහ 
(ரண்புறகு யளகணஸ் தரரக்) 

(The  Hon. Hunais Farook) 
I move,  

 

“That leave be granted to introduce a Bill to incorporate the Al 

Manar College.” 

 
ගරු ධල්වහේ ඒ.එච්.එේ. ධසර් භවතහ 
(ரண்புறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

 
විසින් සථිය කයන රදී. 
ஆரரறத்ரர். 

Seconded. 

 
 

ප්ර ලසනඹ විභන රදින් බහ ේභත විඹ. 
ඳනත් තකටුේඳත ඊට ධනුකර ඳශමුන ය කිඹන රදින්, එඹ 

මුද්රවණඹ කිරීභට නිතඹෝග කයන රදී.  
හර්තහ කිරීභ වහ 47(5) න සථහය නිතඹෝගඹ ඹටතත් ඳනත් 

තකටුේඳත බුේධ ලහන වහ යගමික කටයුතු ධභහතයාතුභහ තත 
ඳයන රදී. 

 

றணர றடுக்கப்தட்டு, ற்ரக்தகரள்பப்தட்டது. 

இன்தடி, சட்டபனம் பன்பகந றப்தறடப்தட்டு, அச்சறடப்தடக் 

கட்டகபறடப்தட்டது. 

சட்டபனம் றகனக்கட்டகப இன. 47(5) இன்தடி  ததபத் சரசண, 

 அரேல்கள் அகச்சருக்கு அநறக்கக தசய்ப்தடுற்கரகச் 

சரட்டப்தட்டது. 

  
Question put, and agreed to. 
Bill accordingly read the First time,  and ordered  to be printed. 
The Bill stood referred, under Standing Order No. 47(5), to the 

Minister of Buddha Sasana and Religious Affairs for report. 
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ඳහර්ලිතේන්තු 

භහන හිමිකේ ාවිධහනඹ (ාසථහගත කිරී තේ) 
ඳනත් තකටුේඳත 

ணற உரறககள் அகப்பு (கூட்டிகத்ல்) 

சட்டபனம் 
HUMAN RIGHTS ORGANIZATION (INCORPORATION) BILL 

 

ගරු හුතනයිස ෂහරක් භවතහ 
(ரண்புறகு யளகணஸ் தரரக்) 

(The  Hon. Hunais Farook) 
I move,  
 

“That leave be granted to introduce a Bill to incorporate the Human 

Rights Organization.” 

 

ගරු ධල්වහේ ඒ.එච්.එේ. ධසර් භවතහ 
(ரண்புறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
 

විසින් සථිය කයන රදී 
ஆரரறத்ரர். 

Seconded. 
 

ප්ර ලසනඹ විභන රදින් බහ ේභත විඹ. 
ඳනත් තකටුේඳත ඊට ධනුකර ඳශමුන ය කිඹන රදින්, එඹ 

මුද්රවණඹ කිරීභට නිතඹෝග කයන රදී.  
හර්තහ කිරීභ වහ 47(5) න සථහය නිතඹෝගඹ ඹටතත් ඳනත් 

තකටුේඳත භහජ තේහ ධභහතයාතුභහ තත ඳයන රදී. 
 

றணர றடுக்கப்தட்டு, ற்ரக்தகரள்பப்தட்டது. 

இன்தடி, சட்டபனம் பன்பகந றப்தறடப்தட்டு, அச்சறடப்தடக் 

கட்டகபறடப்தட்டது. 

சட்டபனம் றகனக்கட்டகப இன. 47(5) இன்தடி சபக ரசககள் 

அகச்சருக்கு அநறக்கக தசய்ப்தடுற்கரகச் சரட்டப்தட்டது. 
  

Question put, and agreed to. 

Bill accordingly read the First time,  and ordered  to be printed. 
The Bill stood referred, under Standing Order No. 47(5), to the 

Minister of Social Services for report. 
 

කථහනහඹකතුභහ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ප්ර ධහන කටයුතු. ධද දින නයාහඹ ඳත්රාත  විඹ ධාක එක. 

ක්ර තභෝඳහඹ ාර්ධන යාහඳිතිප ඳනත ඹට තත් නිතේදනඹ ධනුභත 

කිරීභ. ගරු රක්සභන් ඹහඳහ ධතවර්ධන භවතහ.  

 
 

ක්ර තභෝඳහඹ ාර්ධන යාහඳිතිප ඳනත : 
නිතේදනඹ 

தசல்தணுக்க அதறறருத்றக் 

கருத்றட்டங்கள் சட்டம் : கட்டகப  
STRATEGIC DEVELOPMENT PROJECTS  ACT: 

ORDER 

 
[ධ.බහ. 1.37] 
 

ගරු රක්ෂසභන් ඹහඳහ ධතවර්ධන භවතහ (යතඹෝජන 
ප්ර ර්ධන ධභහතයාතුභහ) 
(ரண்புறகு னக்ஷ்ன் ரப்தர அரதர்ண - பரெட்டு 

ஊக்குறப்பு அகச்சர்) 

(The Hon. Lakshman Yapa Abeywardena - Minister of 

Investment Promotion) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, ඳවත වන් තඹෝජනහ භහ ඉදිරිඳත් 

කයනහ: 

"ාතලෝධිත 2008 ධාක 14 දයන ක්ර තභෝඳහඹ ාර්ධන යාහඳිතිප ඳනතත්  3

(4) ළනි ගන්තිපඹ ඹටතත් යතඹෝජන ප්ර ර්ධන ධභහතයායඹහ විසින් 

හදන රදු, 2013 ධතගෝසතු 01 දිනළතිප ධාක 1821/39 දයන ධතිප විතලේ 

ගළේ ඳත්රාත  ඳශ කයනු රළඵ, 2013.09.03 දින ඉදිරිඳත් කයන රද 

නිතේදනඹ ධනුභත කශ යුතු ඹ. 
 

(ධභහතයා භණ්ඩරත  ධනුභතිපඹ දන්හ තිපතව.)" 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, 2013.07.15 න දහ, ාතලෝධිත 2008 

ධාක 14 දයන ක්ර තභෝඳහඹ ාර්ධන යාහඳිතිප ඳනතත් 3(4) ළනි 

උඳගන්තිපඹ ඹටතත් ඉතහභත්භ ළදගත් යාහඳිතිපඹකට ධපි 

ධනුභළතිපඹ ඉල්ලුහ. තේ යතේ විලසවිදයාහර ක්තේත්රාත  -

විතලේතඹන්භ තේ යතේ ධධයාහඳන ක්තේත්රාත - ඉතහභත්භ ළදගත් 

යතඹෝජනඹක් වළටිඹට මේරිගභ ධඳනඹන කරහඳත  තන්ට්රාල් 

රළන්කර් විලසවිදයාහරඹ සථහපිත කයන්න ක්ර තභෝඳහඹ ාර්ධන 

යාහඳිතිප ඳනත ඹටතත් නිතේදනඹක් ධපි තේ ඳහර්ලිතේන්තුතේ ව 

කළබිනේ භණ්ඩරත  ධනුභළතිපඹ වහ ඉදිරිඳත් කශහ. ඒ නිහ ධද  

ක්ර තභෝඳහඹ ාර්ධන යාහඳිතිප ඳනත ඹටතත් විතලේතඹන්භ තේ 

විඹඹ හකච්ඡහ කයන්න කටයුතු කය තිපතඵනහ.  

ගරු කථහනහඹකතුභනි, හභහනයාතඹන් යටක යතඹෝජනඹක් 

ලක්තිපභත් ඇතිප කයන්නට ඒ යට තුශ තේලඳහරන සථහයබහඹ 

තිපතඵන්නට ඕනෆ. ඒ තේලඳහරන සථහයබහඹ තේ යතේ 

ඉතහභත්භ ඉවශ භේටමින් තිපතඵනහ. යසිඹහනු කරහඳත  

තනොතයි, මුළු තරෝකත භ ධතනකුත් යටල් වහ න්න්දනඹ 

කය ඵළලුහභ ධපි තේ යතේ  තවො තේලඳහරන සථහයබහඹක් 

ඇතිප කය  තිපතඵනහ. ඒ හතපභ තභොන භේටතේ යතඹෝජනඹක් 

වුත්, ඒ යතඹෝජනඹ ලක්තිපභත් වීභ වහ යට තුශ හභඹක් 

තිපතඵන්න ඕනෆ. යුේධඹ ධන් කය ඳසු ගිඹ ය වතය ඇතුශත 

තේ යතේ හභඹ ඉතහභත්භ තවොඳින් ඳත්හ තගන ඹන්න ධතිපගරු 

ජනහධිඳතිපතුභහට පුළුන් තරහ තිපතඵනහ. තුන් ළනි කහයණඹ 

විධිඹට ඹටිතර ඳවසුකේ ේපර්ණ  කය තදන්න ඕනෆ. තේ න 

විට තේ යතේ ඹටිතර ඳවසුකේ ඉතහභත්භ ඉවශ භේටභක 

ාර්ධනඹකට තගන එන්නට තේ යජඹට පුළුන්කභක් රළබී 

තිපතඵනහ. ඒ හතපභ යතඹෝජකඹකුට තවො හතහයණඹක් තේ 

යට තුශ ඇතිප කයන්න ඕනෆ. ඔවුන්තප ඳවසුකේ කඩිනමින් රඵහ 

තදන්න ඕනෆ. ඒ නිහ ධපි - යතඹෝජන භණ්ඩරඹ- ඒ තිපබුණු ඵළඳීේ 

තඵොතවෝ දුයට තනස කයරහ යතඹෝජකඹකුට ඉතහභත්භ 

ඉක්භනට -ධඩුභ ගණතන් භහ තදකක් ඇතුශත - තභන්තප 

යතඹෝජනඹ වහ සිඹලුභ ධනුභළතිපඹන් රඵහ දීභට තේ න විට 

ධපි කටයුතු කය  තිපතඵනහ.  

 ධද උස ධධයාහඳන ඇභතිපයඹහ වළටිඹට ගරු එස.බී. 
දිහනහඹක  භළතිපතුභහ ඉතහභත්භ ඍජු උස ධධයාහඳනඹ රඵන 

ශියා ශියාහන්තප ධධයාහඳනික කටයුතු වහ ප්ර තිපඳත්තිපභඹ 

න්න්දුක් රඵහ දිඹ යුතුඹ කිඹන භතත  ඉතගන ඳසු ගිඹ  කහරඹ 

තුශ  ඒ වහ ඉතහ විලහර කළඳවීභක් කශහ. ඒ ගළන භහ ඉතහභත්භ 

තුටු තනහ. ධද තේ යණ්ඩු ලක්තිපභත්. කනගහටුට 

තිපතඵන්තන් විඳක්ඹ දුර්රභ විඳක්ඹක් ඵට ඳත් තරහ 

තිපතඵන එකයි.  

ගරු කථහනහඹකතුභනි, ඒ හතපභ ධපි උතුතර් ඡන්දඹ 

ඳත්රහ ඉතහභත්භ ඉවශ භේටමින් ප්ර ජහතන්ත්රාහදඹ සථහපිත කය 

තිපතඵනහ. යුේධඹ ධන් න තකොටභ උතුතර් ඡන්දඹ 

ඳත්න්න තේ යණ්ඩු ක්රිදඹහ කශහ නේ ඡන්දඹ ඳහවිච්චි කශ 

ප්ර තිපලතඹ ව ඳදිාචි ධඹ පිළිඵ ප්ර ලසන භතු තන්න පුළුන්. ඒ 

ප්ර තේලත  ජනතහ නළවළයි කිඹන්න පුළුන්. යුේධඹ ඉය වුණ 

වළටිත භ ඡන්දඹ ඳත්රහ තභතයේ ඉක්භනට  යණ්ඩු ඳශහත් 

බහක් සථහපිත කතශේ තකොතවොභද, මිනිසසුන්ට ඡන්දඹ තදන්න 

ධයිතිපඹක් නළවළ, ඒ ධයිතිපඹ ඒ ධඹට රඵහ දුන්තන් නළවළයි කිඹන්න 

පුළුන්. යුේධඹ ධන් තරහ ය කිහිඳඹක් ඉරහ, උතුතර් 

ජනතහ ඳදිාචි කයරහ, ඒ ධඹට ධලයා ඹටිතර ඳවසුකේ රඵහ 

දීරහ, ප්ර ජතන්ත්රාහදී ඡන්දඹ ඳත්න්න තේ යණ්ඩුට 

පුළුන්කභ රළබුණහ.  

1101 1102 



2013 ඔක්තතෝඵර් 09 

භහ හිතන්තන් TNA ාවිධහනත  භන්ත්රීළරුනුත් පිළිගන්නහ 

ඇතිප, ප්ර ජහතන්ත්රාහදී ලිඹහ ඳදිාචි වුණ ඳක් 57ක් උතුතර් ඡන්දඹ 

ඉල්ල ඵ. තේක ඉතිපවහගත න ළඩක්. ලිඹහ ඳදිාචි වුණු ඳක් 

57ක් උතුතර් ඡන්දඹ ඉල්ලුහ. ප්ර ජහතන්ත්රාහදී තමුන්නහන්තේරහට 

උතුතර් ඳහරන ඵරඹ රඵහ තදන්න එයින් පුළුන්කභක් රළබුණහ. 

ධද යණ්ඩුතන් ප්ර ජහතන්ත්රාහදඹ ඉල්රන තකොට යණ්ඩුතන් 

ප්ර ජහතන්ත්රාහදඹ තදනහ. නමුත් විඳක්ඹ ප්ර ජහතන්ත්රාහදඹක් නළතිප 

තත්ත්ඹකට ඳත් තරහ තිපතඵනහ.  

භහ තේ කහයණඹ භතක් කයන්න ඕනෆ, ගරු කථහනහඹකතුභනි. 

ඉතිපවහත  ඉතහභත්භ ධප්ර න්න සිේධිඹ තභයි භහතය දී සිේධ 

වුතණ්. තඳොලු ධයතගන, තනොතඹකුත් තේල් ධයතගන භහතය දී 

සිේධ වුණු ඒ ධප්ර න්න සිේධිඹ එක්ත් ජහතිපක ඳක්ත  වළසිරීභ 

උඩ මුළු ඉතිපවහඹභ තනස කශහ. එළනි තත්ත්ඹක් 

තිපතඵන්තන්. තේ යතේ ප්ර ජහතන්ත්රාහදඹ ධතඳන් ඉල්රහ 

තමුන්නහන්තේරහතප ප්ර ජහතන්ත්රාහදඹ තමුන්නහන්තේරහතප 

තකොටකටත් තදන්තන් නළතිප තත්ත්ඹකට ධද ඳත් තරහ 

තිපතඵනහ. තේ යතේ ජනහධිඳතිපයඹහ වළටිඹට විලසවිදයාහර 

ශියායින් 5,000කට තඳශඳහළිතඹන් ධයලිඹගව භන්දියඹට 

ඇවිල්රහ තභන්ට වුභනහ තදඹක් ඉල්රන්න, තකොශඹක් ඵහය 

තදන්න පුළුන් තත්ත්ඹක් තේ ය තේ ඇතිප  තරහ තිපතඵනහ. 

නමුත් ධද විඳක්ඹට   තදවුන්දය ඉරහ භහතයට  එන්න පුළුන් 

තත්ත්ඹක් ඇතිප තරහ නළවළ. තේ හතප හතහයණඹක් ඇතිප වීභ 

ගළන ධපි කනගහටු තනහ.  හභකහමේ තේලඳහරන හතහයණඹ 

තේ විධිඹට යාහකර  කතශොත් ධනහගතත දී තේ යතේ ජනතහ 

එයින් විලහර පීඩනඹකට ඳත් තන්න පුළුන්.  

ගරු කථහනහඹකතුභනි,  උතුතර් භවය සථහනර සිඹඹට 

80ක් ඡන්දඹ ඳහවිච්චි කශහ. ඉතිපවහත  තේ හතප ධයගශ තිපබුණු 

යටර ඡන්ද ඳළළත්වීභ ගළන ඵළලුතොත්, ඒ ධතරින් ළඩිභ  ඡන්ද 

ප්ර භහණඹක් ඳහවිච්චි කයරහ තිපතඵන්තන් රාකහතේ ඵ තඳතනනහ. 

යතඹෝජනඹට සථහයත්ඹක් ධඳ මුළු යතේභ තේ න විට ඇතිප 

කයරහ තිපතඵනහ. විතලේතඹන්භ උස ධධයාහඳන ක්තේත්රාත  ප්ර ඵර 

තනක් තේ රළන්කර් විලසවිදයාහ රඹ- Lancashire Centre එක- 

තේ යතේ සථහපිත කිරීභ තුශ   ඇතිප තන්න පුළුන්.  

ගරු කථහනහඹකතුභනි, ධතේ දරු තෝ 16,500ක් ධවුරුේදකට 

උස ධධයාහඳනඹ වහ පිට යටරට ඇතදනහ. තේ යතේ දරුතෝ 

තුන්රක්ඹකට යන්න පිරික් -භවය ධසථහර 

තුන්රක්ඹට ළඩි දරුන් පිරික්- උස තඳශ විබහගඹට ඉදිරිඳත් 

වුණත් විලසවිදයාහරඹට ඇතුළු න්තන් 25,000ක් හතප පිරික්. 

ධනික් ධඹට විලසවිදයාහරඹකට ඇතුළු තන්න ක්ර භඹක් නළවළ. ඒ 

ධඹට උස ධධයාහඳනඹ කයන්න ක්ර භඹක් නළවළ. තේ යතේ  ළයදි 

භතඹක් තදින් තිපඹහතගන හිටපු ඹේ ඹේ ාවිධහන තඳෞේගලික 

විලසවිදයාහරඹක් ඇතිප කයන්න දුන්තන් නළවළ. තඳෞේගලික 

විලසවිදයාහරඹක් ඇතිප කිරීතේ තිපතඵන හසිඹ තභොකක්ද? තේ යතේ 

එක්තයහ ඳන්තිපඹකට විතයක් පිට යට ගිහිල්රහ ධධයාහඳනඹ 

වදහයන්න පුළුන්. භධයාභ ඳන්තිපඹටත් ඹේ තදඹක් කයන්න 

පුළුන්. නමුත් තේ පීඩන ඔක්තකොභ තිපබුතණ් හභහනයා 

ජනතහතප දරුන්ටයි.   

විලසවිදයාහරත  ධයගශ කශහභ, ධවුරුදු 3ක්, 4ක්, 5ක්, 6ක් ඹන 

කල් තභන්තප ඳහනභහරහ කය ගන්න ඵළරි තනි තරහ, ඒ ධඹ තේ 

යතේ විලසවිදයාහරඹ තුශභ ඹට ඹන තත්ත්ඹකට ඳත් වුණු 

කහනුක් තිපබුණහ. ඒ කහනු තුශ තේ යතේ තනොතඹක් විධිත  

ධයගශ  ඇතිප කශහ. විතලේතඹන්භ රදයා ශියාඹහට ප්ර ලසන 

තිපතඵනහ. රදයා ශියාඹහ ඳහඩේ කයන නිහ ඒ ශියාඹහ එළිඹට 

ගන්න ඵළවළ. ඒ ශියාඹහතප ඳහනභහරහට ඒ ශියාඹහ තඹොමු න 

නිහ ඒ ශියාඹහ තනොතඹකුත් ධයගශරට ගන්න ඵළවළ.           

විදයාහ ධාලත  ශියාඹහ ධයගශරට ගන්න ඵළවළ. හණිජ  ධාලත  වහ 

කරහ ධාලත  ශියාඹන් ධයගශරට ගන්න පුළුන්. එභ නිහ ඳසු 

ගිඹ කහනු ඇතුශත කරහ ධාලත  ව හණිජ ධාලත  ශියාඹන් 

විතලේතඹන් විලසවිදයාහර ධයගශරට තඹොමු කශහ. ඒතකන් 

හභහනයා ඳන්තිපත  ජනතහතප දරුන් තළී, තඳොඩි වී ගිඹහ. ඉවශ 

ඳන්තිපර ධඹතප දරුන් පිට යට විලසවිදයාහරරට ගිඹහ. ඔවුන් 

ගත්ත වතිපක තභොනහද? ඵාපරහතේලඹට ගිහින් වතිපක ගත්තහ. 

තන්ඳහරඹට ගිහින් වතිපක ගත්තහ. යුතයෝඳත  යටරට 

තනොතයි, ඇතභරිකහට තනොතයි, එාගරන්තඹට තනොතයි, 

කුභන යටකට තවෝ ගිහින් තකතේ තවෝ වතිපකඹක් ධයතගන 

තභන්තප ධධයාහඳනඹ ඉවශ භේටභට තගතනන්න උත්හව කශහ. 

නමුත් ඳසු ගිඹ කහනු ඇතුශත තේ ය ට එඹට ඉඩ දුන්තන් නළවළ. 

තේ යතේ ජනතහ ඒ භතඹන් සිඹල්රභ ප්ර තිපක්තේඳ කයරහ 

තිපතඵනහ. ඳසු ගිඹ කහනු ඇතුශත ඳළළත්ව වළභ 

භළතිපයණඹකදීභ තේ යණ්ඩුට විරුේධ ක්රිදඹහත්භක කයපු 

භතඹන් ේඵන්ධතඹන් ජනතහ ධඳට ඳළවළදිලි න්න්දුක් දීරහ 

තිපතඵනහ, තේ යතේ ජනතහට වනකහරි පිඹයල් ගන්න 

කිඹරහ. ගරු කථහනහඹකතුභනි, දරුන් 16,500ක් පිට යටට 

ඇතදනහ. ඒ 16,500ක් ඇතදන්තන් සිඹඹට 96ක් හක්යතහ 

තිපතඵන යටක දරුන්. ඒ 16,500න් රදයා විදයාහ වහ 

යකට රුසිඹහට 400ක් ඹනහ; චීනඹට 200ක් ඹනහ; 

ඵාපරහතේලඹට 225ක් ඹනහ; එාගරන්තඹට, කළනඩහට වහ 

ඕසතේලිඹහට 100ක් ඹනහ; තන්ඳහරඹට, භළතල්සිඹහට 60ක් 

ඹනහ.  

 
ගරු ධනුය දිහනහඹක භවතහ 
(ரண்புறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ගරු ඇභතිපතුභනි, එභ ාඛයාහ තල්ඛනලින් තකොටක් උපුටහ 

දක්න්න පුළුන්ද? 

 
ගරු රක්සභන් ඹහඳහ ධතවර්ධන භවතහ  
(ரண்புறகு னக்ஷ்ன்  ரப்தர  அரதர்ண) 

(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 

තේ යුතනසතකෝ ාවිධහනත  ාඛයාහ තල්ඛන. එහි පිටඳතක් 

ඔඵතුභහට භහ එන්නේ. භහ ඔඵතුභහට තභහි පිටඳතක් එනහ. 

යුතනසතකෝ ාවිධහනතඹන් රඵහ ගත් ේපර්ණ හර්තහ භතප 

කථහ ධහනත දී ඔඵතුභහට එනහ. 

ඊශඟට, තන්ඳහරඹට, භළතල්සිඹහට 60ක් ගිහින් තිපතඵනහ. 

ඉන්දිඹහට 15ක් ගිහින් තිපතඵනහ, ගිඹ ධවුරුේතේ. තේ ධනු 

රදයා විදයාහ වහ 1,000ක් ව ධනිකුත් ිත්න්ඹඹන් 

තනුතන් තත් 15,000ක් පිට යටට ඇතදනහ. යුතනසතකෝ 

එතක් තේ ාඛයාහ තල්ඛන භහ ඔඵතුභහට එන්නේ. 2006 ර්ත  

11,042ක් උස ධධයාහඳනඹ වහ පිට යටට ගිහින් තිපතඵනහ. ගරු 

කථහනහඹකතුභනි, 2007 ර්ත  12,975ක් උස ධධයාහඳනඹ 

වහ පිට යටට ගිහින් තිපතඵනහ. 2008 ර්ත  ශභයින් 

15,770ක් පිට යටට ගිහින් තිපතඵනහ. 2009 ර්ත   16,195ක් 

පිට යටට ගිහින් තිපතඵනහ. 2010 ර්ත  16,510ක් පිට යටට 

ගිහින් තිපතඵනහ. දළන්  ඵරන්න ගරු කථහනහඹකතුභනි, විතේල 

විනිභඹ ධඳට ධහිමි වුණ වළටි. භහ එකින් එක තඳන්න්නේ. 

රුසිඹහට රදයා විදයාහ වළදෆරීභට ශමුන් 400ක් ගිහින් 

තිපතඵනහ; ධතනක්  ධාලඹන් වළදෆරීභ වහ 295ක් ගිහින් 

තිපතඵනහ.  චීනඹට රදයා විදයාහට  ශමුන් 200ක් ගිහින් 

තිපතඵනහ; ධතනක් ධාලඹන් වළදෆරීභ  වහ 138ක් ගිහින් 

තිපතඵනහ. ඵාපරහ තේලඹට රදයා විදයාහ වළදෆරීභට 225 ක් 

ගිහින් තිපතඵනහ. එක්ත් යහජධහනිඹ, ඇතභරිකහ, කළනඩහ, 

ඕසතේලිඹහ ඹන තේ යටරට රදයා විදයාහ වළදෆරීභට 100ක් 

ගිහින් තිපතඵනහ. ධතනක් ධාලඹන් වළදෆරීභ වහ 8220ක් ගිහින් 

තිපතඵනහ. තන්ඳහරඹ, භළතල්සිඹහ, සිාගේපරු ඹන යටරට 

රදයා විදයාහට 60ක් ගිහින් තිපතඵනහ. ධතනක් ධාලඹන් වළදෆරීභ 

1103 1104 



ඳහර්ලිතේන්තු 

වහ 1002ක් ගිහින් තිපතඵනහ. ඉන්දිඹහට රදයා විදයාහට 

15ක් ගිහින් තිපතඵනහ; ධතනක් ධාල වළදෆරීභ වහ 4515ක් ගිහින් 

තිපතඵනහ. නසීරන්තඹ හතප තනත් තඳොඩි තඳොඩි යටරට 

830ක් ගිහින් තිපතඵනහ. උස ධධයාහඳනඹට රදයා විදයාහ 

වළදෆරීභ වහ 1000ක් ඳභණ පිරිකුත් ධතනකුත් ධාල වළදෆරීභ 

වහ  15,000කට ළඩි  පිරිකුත් පිට යටට ගිහින් තිපතඵනහ.  

ගරු කථහනහඹකතුභනි, රදයා ශියාඹන් පිට යට ඹහභ තුශ 

ධඳට ගිඹ ධවුරුේතේ රුපිඹල් මිලිඹන 3120ක විතේල විනිභඹක්  

නළතිප තරහ තිපතඵනහ.  චීනඹට ඹහභ තුශ  රුපිඹල් මිලිඹන 793ක්, 

එනේ තඩොරර් මිලිඹන 6.1ක් නළතිප තරහ තිපතඵනහ.  

ඵාපරහතේලඹට ධඳ තඩොරර් මිලිඹන 8.5ක්  ඹනහ. එඹ රුපිඹල් 

මිලිඹන 1105යි. ඇතභරිකහට, එක්ත් යහජධහනිඹට, කළනඩහට, 

ඕසතේලිඹහට  ධඳ තඩොරර් මිලිඹන 31.5ක් ඹනහ. එඹ රුපිඹල් 

මිලිඹන 4095යි. එක ශියාතඹකු වහ තන්ඳහරඹට, 

භළතල්සිඹහට, ධතනක් යටරට  තඩොරර් මිලිඹන 3.9ක් ළඹ 

කයනහ. එඹ රුපිඹල් මිලිඹන 507යි. ඉන්දිඹහට තඩොරර් මිලිඹන  

2.5යි.  එඹ රුපිඹල් මිලිඹන 325යි. ඳසු ගිඹ කහනු ඇතුශත 

රුපිඹල් මිලිඹන 9945ක්  විතේල විනිභඹ ධඳට ධහිමි තරහ  

තිපතඵනහ.  තේ රාකහතේ ල්ලි පිට යට ඇදී ගිඹ යකහයඹයි.  

ගරු කථහනහඹකතුභනි, රදයා විදයාහට ඇරුණහභ එක 

ශභතඹකුට ධතනක් ධාල වළදෆරීභ වහ එක ධවුරුේදකට ගහසතු 

වළටිඹට රුපිඹල් මිලිඹන 3ක් ළඹ කයන්නට  ඕනෆ. ඒ ධනු 

ධවුරුදු 3කට එක ශභතඹකුට  රුපිඹල් මිලිඹන  9ක් ළඹ කයන්න 

තනහ.  

තේ දරුන් 15,000ට ඹන මුදල් ප්ර භහණඹ ගණන් වදරහ 

ඵළලුහභ ධඳට තඳතනනහ ය තුනක් ඇතුශත රුපිඹල් මිලිඹන 

135,000ක් තේ යටින් පිට යටට ඇදී තගොස තිපතඵන ඵ. ඒක තභයි 

ධතේ යතේ ශියාඹන් විතේල යටරට ඹහභ නිහ විනහල වුණු මුදල් 

ප්ර භහණඹ. ඳසු ගිඹ කහනු තුශ විතේල විනිභඹ US Dollars  

මිලිඹන 1,115ක් ධඳ නළතිප කය තගන තිපතඵනහ. තේ යතේ තිපබුණු 

තත්ත්ඹ ඒකයි, ගරු කථහනහඹකතුභනි.  

ශභතඹකුට පිට යට විලසවිදයාහරඹකට ඹන්න තදන්තන් නළවළ. 

ල්ලි තිපතඵන එක්තකනහතප ශභඹහ ඹනහ. ල්ලි නළතිප 

මිනිවහතප ශභඹහ තභතවේභ තිපඹහතගන ධයගශරට තඹොමු කයනහ. 

එතවභ කයරහ ඳසු ගිඹ කහරත  ජීවිත විනහල කශහ. තේ ධලුතිපන් 

ඇතිප කයන විලසවිදයාහරඹ තුළින් ඒ තත්ත්ඹ තනස කයන්න ධඳ 

ඵරහතඳො තයොත්තු තනහ. 

තන්ට්රාල් රළන්කර් කිඹන තේ විලසවිදයාහරඹ මේරිගභ 

ප්ර තේලත  යයේබ කයන්න ධඳ ළරසුේ කය තිපතඵනහ. තේ 

විලසවිදයාහරඹ භවහ බ්රිනතහනයාත  ඳස ළනි තළන ට ඉන්තන්. 

තභභ් න් දරුන් 10,000කට ධධයාහඳනඹ රඵහ තදන්න ළරසුේ 

කය තිපතඵනහ. එඹ තේය ඹ ශියාඹන් 4,000ක්, විතේය ඹ ශියාඹන් 

6,000ක් ලතඹන් තකොටස තදකකට තන් කය තගන තිපතඵනහ. 

තේ තුළින් ිජු ව ක්ර  රැකිඹහ ධසථහ යහශිඹක් බිහි කිරීභට ධඳ 

ඵරහතඳොතයොත්තු තනහ. රාකහතේ කථිකහචහර්ඹරුන්ට, 

භවහචහර්ඹරුන්ට තභහි තේඹ කයන්න පුළුන්. ඒ හතපභ තේ 

කරහඳඹ නිර්භහණඹ න තකොට ඒ ධට ජනතහතප යදහඹේ 

භහර්ග ේපර්ණතඹන් තනස තනහ.  

ගරු කථහනහඹකතුභනි, එස.බී. දිහනහඹක ඇභතිපතුභහ  ධඳ 

භඟ හකච්ඡහක් ඳළළත්වහ. ඉදිරි භහ කිහිඳඹ තුශ තත් 

විලසවිදයාහර 5ක් විතය ධතේ යටට තගන ඒභ වහ එතුභහ විලහර 

ධයගශඹක් තගන ඹනහ. ශඟදී ඳළළත්තන තඳොදු යහජයා 

භණ්ඩරයීඹ යහජයා නහඹක මුළුට වබහගි  තන්න ඒ යහජයා 

නහඹකඹන් තභයටට ඳළමිණි විට තේ ප්ර තේලර තිපතඵන ඳවසුකේ, 

ඒ හතපභ ය තඹෝජන භණ්ඩරඹ තුළින් ධඳට තදන්න පුළුන් 

ඳවසුකේ ඔවුන්ට තඳන්රහ තත් විලසවිදයාහර කීඳඹක් තේ යතේ 

ඇතිප  කයන්නත් ධඳ ධදවස කයනහ. තභඹ ධඳ කශ යුතුයි.                

තේ ප්ර තිපඳත්තිපඹ තුශ යුතයෝඳත  විලසවිදයාහරත  ඇතිප 

ේඵන්ධතහතන් ධඳට තේ ඳහනභහරහ ළඩිදියුණු කයන්න පුළුන් 

තයි.  

ධඳ තහක්ණ විඹඹ වඳුන්හ දුන්නහට ඳසු ධද කරහ ධාලඹට 

තඹොමු න ශියාඹන්තප ප්ර භහණඹ ධඩු තරහ තිපතඵනහ. ඒ හතපභ 

හණිජ ධාලඹට  තඹොමු න ශියාඹන් ප්ර භහණඹත් ධඩු තරහ 

තිපතඵනහ.  

ඒ ධතිපන් රාකහතේ දරුන්ට රාකහතේ විලසවිදයාහරරට 

ඇතුශත් වීතේ  ධසථහ  ළඩි කයන්න පුළුන් තනහ.  තේ 

විතේය ඹ විලසවිදයාහරඹ තේ යතේ ඇතිප කශහට ඳසු රාකහතේ 

විලසවිදයාහරරට ඇතුශත් න්නට ඵළරි, නමුත් විලසවිදයාහරරට 

ඇතුශත් න්නට සුදුසුකේ තිපතඵන ශභයින් විලහර ප්ර භහණඹකට   

එභ ධසථහ රහ තදන්න ධඳට පුළුන් තයි කිඹරහ  කල්ඳනහ 

කයනහ.   

ගරු කථහනහඹකතුභනි, විතලේතඹන්භ ඳසු ගිඹ කහනු 

ඇතුශත ධතේ ධධයාහඳන ක්තේත්රාත  විලහර දියුණුක් ඇතිප තරහ 

තිපතඵනහ. ඒක නළවළයි කිඹන්න ඵළවළ. ග්රාහමේඹ ප්ර තේලර 

ජනතහට ධධයාහඳනික ඳවසුකේ රහ  තදන්නට තභභ යණ්ඩු 

ඹටතත් විලහර ළඩ තකොටක් කය තිපතඵනහ. භහින්තදෝදඹ  

තහක්ණ විදයාහගහය, ේවින්යික ඳහල් ඇතිප කය තිපතඵනහ. ප්ර හථමික 

ඳහල් ායක්ණඹ කයරහ ලක්තිපභත් ඉදිරිඹට තගන ඹන්න, ඒහ 

ළඩි දියුණු කයන්න, ඒහයින් ේවින්යික ඳහල් ඇතිප කයන්න, 

ේවින්යික ඳහල් තුශ ඳවසුකේ ටික ළඩි කයන්න,  නගයත  

තිපබුණු ඳවසුකේ ටික ගභට තදන්න ධපි තේ කහර ඳරිච්තේදඹ 

ඇතුශත විලහර ළඩ තකොටක් කය තිපතඵනහ.  යකට පිටයට 

ඇදී ඹන 16,500ක ශියා ප්ර භහණඹ නළළත්වීභ ධතේ ඉරක්කඹ 

තරහ තිපතඵනහ. ඒ විතයක් තනොතයි. තේ තුශ ධපි  

ඳහකිසතහනත  දරුන්ටත් ධසථහක් රඵහ තදනහ.  දළනට 

ඳහකිසතහනත  දරුන් සිඹඹට 95කට  ඇතභරිකහතේ වීහ රඵහ 

දීභ ප්ර තිපක්තේඳ කයනහ. ඳහකිසතහනත  දරුන් ඇතභරිකහතේ 

විලසවිදයාහරරට ඹන්න ඉල්ලීේ කශහට ඔවුන් ගන්තන් නළවළ. 

ඔවුන්ට ඉන්දිඹහට ඹන්නත් ඵළවළ. තනත් යටරට ඹන්නත් 

ධඳවසුතහන් තිපතඵනහ. නමුත් ධතේ යතේ තේ විලසවිදයාහර ඇතිප 

කශහභ   විතලේතඹන්භ  ඳහකිසතහනත  දරුන් වහ එහි ඉඩකඩ 

විිත කයන්න ධඳට පුළුන්. ඳසුගිඹ ධවුරුේතේ ඇතභරිකහට  

වීහ ධඹදුේඳත් ඉදිරිඳත් කශ ශියාඹන්තගන් සිඹඹට 85කතප වීහ 

ඇතභරිකහ ප්ර තිපක්තේඳ කය තිපතඵනහ.  තේ ධසථහ එභ දක් 

දරුන්ට  රඵහ තදන්න ධඳට පුළුන්. ඒතකන් විතේල විනිභඹ 

විලහර ප්ර භහණඹක් තේ යටට උඳඹහ ගන්න ධඳට පුළුන්. මේරිගභ 

ධධයාහඳන කරහඳඹ තුශ ඇතිප කයන එක විලසවිදයාහරඹක් තුළින්  

තඩොරර් මිලිඹන 120ක යතඹෝජනඹක් ධඳට එනහ. තේ යඹතනඹ 

තුළින් ශියාඹන් 10,000කට ධධයාහඳනඹ රඵහ තදන්න පුළුන්.  

තේ හතප යඹතන 5ක් 6ක් ධතේ යතේ ඇතිප කතශොත් විතේල 

යටර රැකිඹහ ධසථහ වහ  විලහර ලතඹන් තේ දරුන් තඹොමු 

කයන්නට ධඳට පුළුන් තනහ.  

ධද  ධතේ ගේඵද දරුන්තප ඉරහභ ඉාග්රීsසි ධධයාහඳනඹ 

ඉතහභත්භ ඉවශ භේටභක තිපතඵනහ. ඔවුන් තේ හතප 

විලසවිදයාහරඹකට ඇතුශත් තරහ රඵහ ගන්නහ වතිපක තුළින්  

ඉදිරි කහරත දී   උස රැකිඹහ වහ තඹොමු තන්න පුළුන්කභ 

රළතඵයි. ඒ නිහ තේ යතඹෝජනඹ ඉතහභත්භ ළදගත් 

යතඹෝජනඹක් වළටිඹටයි ධපි කල්ඳනහ කයන්තන්. 
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ධපි ගණන් ගත්ත වළටිඹට ධවුරුේදකට ඇතභරිකන් තඩොරර් 

බිලිඹන 1.1ක් තේ යතේ මුදල් පිට යටට රඵහ තදනහ නේ, ඒ මුදර 

නළළත්වීභ ධතේ යුතුභකභක් වළටිඹට ධපි රකනහ.  

ඒ හතපභ  ර්තභහන තරෝකඹ තුශ "දළනුභ" ප්ර ධහනභ තදඹ 

වළටිඹට ධපි ගණන් ගන්නහ. තේ යුගඹ තුශ තරොකුභ ේඳත 

තරහ තිපතඵන්තන් දළනුභ. දළනුභ තභයි ප්ර හපධනඹ තරහ 

තිපතඵන්තන්. තේ යණ්ඩු කල්ඳනහ කයන්තන් ධපි  තරොකුභ 

යතඹෝජනඹ කයන්න ඕනෆ දරුන්ට කිඹන එකයි. ධතිපගරු 

ජනහධිඳතිපතුභහ නිතයභ කිඹනහ, "තවොභ තේ දරුන්ට" කිඹරහ. 

එතවභ නේ විතේය ඹ යටර තිපතඵන ඳවසුකේ ටික ධතේ දරුන්ට 

රඵහ තදන්න, ඒ ඳවසුකේ ඇතිප කයන්න ධඳට විලහර මුදරක් 

යතඹෝජනඹ කයන්න ඵළරි නේ ඒ වහ ධපි විතේය ඹ යතඹෝජන 

රඵහ ගන්න ඕනෆ. තේ විතේය ඹ යතඹෝජන ධපි රඵහ ගන්න තකොට 

ඔවුන්ට ඒ වහ ඳවසුකේ තදන්න ඕනෆ. ඒ නිහ ක්ර තභෝඳහඹ 

ාර්ධන යාහඳිතිප ඳනත ඹටතත් ධපි ඔවුනට ඵදු වන දීරහ, ධපි 

ඔවුනට ඳවසුකේ ටික දීරහ, ධපි ඔවුනට ධලයා ඉඩේ ටික දීරහ 

ඔවුන්තප විතේය ඹ යතඹෝජන තේ යටට ඇද ගළනීභයි ධතේ මූලික 

ඳයභහර්ථඹ තරහ තිපතඵන්තන්. ඒ නිහ ඳසු ගිඹ කහනු ඇතුශත 

ධපි තේ ේඵන්ධ තොඹහ ඵළලුහ. ධපි තේ යතේ යුේධඹ  නතය 

කයරහ තිපතඵනහ නේ, හභඹක් ඇතිප කයරහ තිපතඵනහ නේ, 

තේලඳහරන සථහයබහඹක් ඇතිප කයරහ තිපතඵනහ නේ, තේ යතේ 

ප්ර ධහන ලතඹන් තේ යණ්ඩු එක්ක කටයුතු කයන්න ධතනකුත් 

තේලඳහරන ඳක් ධඳත් එක්ක එක්කහු තරහ සිටිනහ නේ, 

ප්ර ධහන විරුේධ ඳක්ඹට යණ්ඩුට විරුේධ වඬක් නඟන්න ඵළරි 

තරහ තිපතඵනහ නේ, ඕනෆභ තකතනකුට යතඹෝජනඹක් වහ 

තත් ධවුරුදු දවඹක් ඳවතශොක් ඉසයවට ඵරරහ බඹ නළතු 

රාකහතේ යතඹෝජනඹ කයන්න පුළුන්. ඒ යතඹෝජනඹ කයන එක 

ගළන ඔවුන්ට විලසහඹක් තිපතඵනහ. ධද ඳතිපන හභඹත් එක්ක 

යසිඹහනු කරහඳත  විලසහඹ තළබිඹ වළකිභ යට ශ්රීන රාකහ ඵට 

ඳත් තරහ තිපතඵනහ. "Lonely Planet" ඟයහතේ ප්ර ධහන 

ලතඹන් කිඹනහ, තේ යට තවොභ ගභනහන්තඹ කිඹරහ. ඒ 

හතපභ තරෝකත  දියුණු න යටර යතඹෝජනඹ ව ඳවසුකේ 

කඩිනමින් රඵහ ගත වළකි යටලින් තදතනි යට වළටිඹට රාකහ 

ඳත් තරහ තිපතඵනහ. 

 KMPG යඹතනඹ කශ මේක්ණ හර්තහක තිපතඵනහ, තේ 

හතප කටයුතු කිරීභ වහ රාකහතේ තවො හතහයණඹක් 

තිපතඵන ඵ. ඒ වතිපක ධඳට විතේය ඹඹන්තගන් රළබිරහ 

තිපතඵනහ. ඒ නිහ ධද තේ යතේ තභළනි කටයුතුරට විරුේධ 

ඳහයට ඵහින්න ඵළරි තත්ත්ඹක් ඇතිප තරහ තිපතඵනහ.  

මේට ධවුරුදු කීඳඹකට ඉසය තරහ ධන්තර් විලසවිදයාහර ශියා 

ඵර භණ්ඩරඹ විලසවිදයාහරර ශියාඹන් ධයතගන, තනොතඹකුත් 

තේල් කිඹමින් එළිඹට ඵළසහ. නමුත් එස.බී. දිහනහඹක 

ඇභතිපතුභහ නහඹකත් පුහුණු ළඩටවන් යයේබ කයරහ, ඒ හතප 

තත්ත්ඹන්ට මුහුණ තදන්න වළකි න ඳරිදි ශියාඹන්තප රධර්ඹ, 

ලක්තිපඹ  ළඩි කයරහ තිපතඵනහ. ඔවුන් ධද විලසවිදයාහර තුශ 

බුේධිභත් ක්රිදඹහ කයනහ. ඉතහභත්භ සීමිත තකොටක් විතයයි ධද 

විලසවිදයාහර තුශ ධයගශඹකට සදහනේ තරහ ඉන්තන්.  ඒහට  

ඳළටතරන්තන් නළතිප තනොතඹක් ධසථහරදී  තභන්තප ලක්න්න් 

ධනු ඉතගනීතේ කටයුතු කයන්න ධපි තේහ කයනතකොට ධතේ 

දරුන්ට ධසථහ තිපතඵනහ. ඒ නිහ  තේ යණ්ඩුතේ ප්ර ධහන 

ඳයභහර්ථඹ තන්තන් තගෝලීඹ ධලයාතහන් තත්රුේ ධයතගන 

තරෝකඹත් එක්ක එක්කහු තරහ කටයුතු කිරීභයි. රාකහට 

තනිතඹන් ජීත් තන්න ඵළවළ. ධද ධපි තරෝකඹත් එක්ක ඹන්න 

ඕනෆ. තගෝලීඹ ධලයාතහ තත්රුේ ගන්න ඕනෆ. එභ කටයුත්ත 

කිරීභ වහ තේ කහරඹ ඇතුශත ධඳට තවො ඳසුබිභක් ඇතිප තරහ 

තිපතඵනහ.   

ගරු කථහනහඹකතුභනි, තන්ට්රාල් රළන්කර්  විලසවිදයාහරඹ 

කිඹන්තන් භවහ බ්රිනතහනයාත  ශියාඹන් 35,000ක් ධධයාහඳනඹ රඵන 

විලසවිදයාහරඹක්. එඹ බ්රිනතහනයාත  විලසවිදයාහර ධතය 5න සථහනඹ 

හිමි කයතගන තිපතඵනහ. චීනත ත් ඒ විලසවිදයාහරත  ලහඛහක් 

තිපතඵනහ. චීන ලහඛහතේ සිසුන් 3,000ක් ඉන්නහ. ඒ හතපභ 

යිප්ර ත  තිපතඵන ලහඛහතේ සිසුන් 500ක් ඉන්නහ. ඒ ධනු තේ 

යතඹෝජනඹ තුළින් දකුණු යසිඹහ තුශ ඇතිප කයන ප්ර ථභ බ්රිනතහනයා 

විලසවිදයාහරඹ ධතේ යතේ ඇතිප කය ගන්න තයේ ධපි හනහන්ත 

තරහ තිපතඵනහ.  තේ තුළින් ඔවුන් යසිඹහ තකතයහි විලසහඹක් 

තඵහ තිපතඵනහ.   

ගරු කථහනහඹකතුභනි, ඒ හතපභ ශ්රීන රාකහතේ තභභ 

විලසවිදයාහරඹ ඉදි කිරීභ වහ මේරිගභ යතඹෝජන ප්ර තේලතඹන් ධපි 

ධක්කය 120ක් රඵහ දී තිපතඵනහ. ඒ වහ ඔවුන් ඇතභරිකන් 

තඩොරර් මිලිඹන 120ක් ළඹ කයනහ. ඒ හතපභ තේ 

විලසවිදයාහරඹ නිහ ිජු රැකිඹහ ධසථහ 750ක් ඇතිප තනහ. ඒ 

හතපභ ඒ විලසවිදයාහරඹ නිහ ඒ ප්ර තේලත  විලහර දියුණුක් ඇතිප 

තනහ; නහතළන් ඳවසුකේ රඵහ දීභ වහ  hostels ඉදි තනහ; 

තගල්ර යදහඹේ ළඩි තනහ; යාහඳහරික ක්තේත්රාත  යදහඹේ 

ළඩි තනහ. ඒ හතපභ  ඒ විලසවිදයාහරඹ තිපතඵන ප්ර තේලඹ  -ඒ 

කරහඳඹ- ධට විලහර දියුණුක් ඇතිප තනහ.  

ගරු කථහනහඹකතුභනි, ඒ හතපභ ධතේ දරුන් තකොටකට 

ශියාත් රඵහ දීභට ඔවුන් තඳොතයොන්දු තරහ තිපතඵනහ. ඒකත් 

ඉතහ ළදගත්. ළඩිදුය ධධයාහඳනඹ වහ බ්රිනතහනයා විලසවිදයාහරඹට 

ඹහභට තදන ශියාත්ලින් තකොටක්  ධතේ දරුන්ට රඵහ දීභත් 

තේ ගිවිසුභ තුශ තිපතඵනහ. තේය ඹ විලසවිදයාහර භඟ නවීන 

තහක්ණඹ හුභහරු කය ගන්නහ  ක්ර භඹක් ඇතිප කය ගන්න ඔවුන් 

එකඟ තරහ තිපතඵනහ. 'භහින්ද චින්තන ඉදිරි දළක්භ' ධනු 

තරෝකත  ඕනෆභ තළනක රැකිඹහක් කශ වළකි උඳහධිධහරිතඹක් 

බිහි කිරීභ තභයි ධතේ ඳයභහර්ථඹ තරහ තිපතඵන්තන්. එක 

උඳහධිධහරිතඹක් බිහි කයන්න බහණ්ඩහගහයඹ විලහර මුදරක් ළඹ 

කයනහ.  ඒ ධතේක්ෂිත ඉරක්කඹ ේපර්ණ තරහ තිපතඵනහද 

කිඹහ  ධපි යඳසට වළරී ඵරන්න ඕනෆ.  තභොකද නිඹභහනුකර 

ඔවුන්තප දළනුභට වරිඹන රැකිඹහක් ඔවුන්ට නළවළ. රැකිඹහට 

වරිඹන දළනුභක් ඔවුන්ට නළතිප තත්ත්ඹක් ඳසු ගිඹ කහනු තුශ 

තේ ඳහනභහරහ තුළින් ඇතිප තරහ තිපතඵනහ. ඒ නිහ හර්ෂික 

ඇතභරිකන් තඩොරර් බිලිඹන 1.1ක් ධතේ යටට නළතිප කයමින් 

විතේලඹට ඹන තේ මුදර නළත රඵහ ගළනීභ වහ එක ධදිඹයක් 

වළටිඹට තභයි ගරු කථහනහඹකතුභනි, ධපි තේ කහර්ඹඹ කයන්තන්. 

ඒ නිහ ශ්රීන රාකහ ධධයාහඳනඹ යනඹනඹ කයන යටක් තනුට 

ඉදිරිත දී ධධයාහඳනඹ ධඳනඹනඹ කයන යටක් වළටිඹට ඳත් කිරීභට 

ධපි ධලයා කටයුතු කයනහ. තේ ප්ර තිපඳත්තිපඹට එක්ත් ජහතිපක 

ඳක්ඹ විරුේධ තන්තන් නළවළ කිඹහ  භභ දන්නහ. තඳෞේගලික 

විලසවිදයාහර ඇතිප කිරීභ තුශ ඇතිප තන ාර්ධනඹට ඔවුන් 

විරුේධ තන්තන් නළවළ. ඔවුන්ට තේ කහයණඹ තත්තයනහ. තේ 

ේඵන්ධතඹන් ඳසු ගිඹ කහනු ඇතුශත තේ යතේ ඕනෆභ 

තකතනකුතප වදතට තේටු කයරහ ඇහුහ නේ ඕනෆභ තකතනක් 

කිේතේ තඳෞේගලික විලසවිදයාහර ඇතිප කශ යුතුයි කිඹරහයි. තභොකද 

ඒහ ඇතිප කයන්තන් ධඳට වහනිඹක් න විධිඹට තනොතයි. තේ 

යතේ ශියාඹන්ට ධලයා ඳහනභහරහ එහි තිපතඵනහ. ඔවුන්ට තනභ 

ඉරක්කඹකට ඹන්න පුළුන්.  

ගරු කථහනහඹකතුභනි, විතලේතඹන් විසිඳන් දවකට ළඩි 

ප්ර භහණඹකට ධවුරුේදකට විලසවිදයාහරරට ඹන්න පුළුන්. 

එතතකොට ධතනක් ධඹට තභොකක්ද කයන්තන්? ධතනක් ධඹ ළඩ 

තුන ඳහස තරහ තිපතඵනහ. විලසවිදයාහරඹට මූලික සුදුසුකේ රඵරහ 

තිපතඵනහ. භවය විට රකුතණන් තදතකන් විලසවිදයාහර යේ 

ධහිමි තරහ තිපතඵනහ. ඔවුන් තේ යතේ ධනහථඹන් ඵට ඳත් 

කයන්තන් නළතු ධඳට වුභනහ තරහ තිපතඵන්තන් ඔවුන් තේ 

යතේ ධධයාහඳනතඹන් තඳෝණඹ ව පිරික් ඵට ඳත් කයන්නයි.  
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ඳහර්ලිතේන්තු 

ධපි ප්ර ජහතන්ත්රාහදී යටක් විධිඹට ඉතහභත් ඉවශ ප්ර ජහතන්ත්රාහදී 

පවඹක් තේ යතේ ඇතිප කයරහ තිපතඵනහ. තරෝකත  කිසිභ 

යටකට ගිහිල්රහ කිඹන්න ඵළවළ, උතුතර් ඡන්දඹක් තිපවතව නළවළ, 

උතුතර් ඳහරන ඵරඹක් දුන්තන් නළවළ කිඹහ. නිදවතේ උතුයට ඒ 

ඳවසුකභ ධපි රඵහ දීරහ, ඳක් 57ක් ඡන්දඹට ඉල්ලුහ. ඒ ප්ර තේල 

එදහ වමුදහ ඳහරනඹ කයනහ කිේ ප්ර තේලයි. ඒ ඡන්ද යාහඳහයඹට 

වමුදහ කිසිභ ඵරඳෆභක් කතශේ නළවළ. නිදවතේ ඡන්දඹ ඳහවිච්චි 

කයන්න ඉඩ දුන්නහ. ඒ නිහ ධපි වතිපකඹක් දීරහ තිපතඵනහ, 

රාකහතේ දකුතණ් විතයක් තනොතයි, මේරිගභ විතයක් තනොතයි, 

ධනහගතත දී ඹහඳනත ත් තඳෞේගලික විලසවිදයාහර ධඳට ඇතිප 

කයන්න පුළුන්, නුයත් ධඳට ඇතිප කයන්න පුළුන් කිඹරහ. තේ 

සිඹලු තේ ධපි කයන්තන් තේ යතේ ශියාඹන් තනුතන්. -දරුන් 

තනුතන්-. තේ ධධයාහඳන ක්ර භඹ තුශ තවොභ තේ දරුන්ට 

තදන්න ධපි කටයුතු කයනහ.  

"භහින්ද චින්තන" ප්ර තිපඳත්තිප ප්ර කහලනඹට ධනු ඒ කටයුතු 

කිරීභට ධපි ඉදිරිත දී  කයනහ. ඒ වහ භභ ඔඵ සිඹලු තදනහතප 

වතඹෝගඹ ඵරහතඳොතයොත්තු තනහ. විතලේතඹන්භ තඳෞේගලික 

විලසවිදයාහරඹක් ඇතිප කිරීභ වහ ඉතහභත් ළදගත් න්න්දුකුයි ධපි 

ගත්තත්. ඒ වහ ව වතඹෝගඹ ඔඵ සිඹලු තදනහතගන්භ 

ඵරහතඳොතයොත්තු තමින් භතප චන සල්ඳඹ ධන් කයනහ. 

සතුතිපයි. 

 
ප්ර ලසනඹ බහභිමුඛ කයන රදී. 
றணர டுத்றம்தப்ததற்நது. 

Question proposed. 
 
කථහනහඹකතුභහ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

තඵොතවොභ සතුතිපයි. මේශඟට ගරු ධකිර වියහේ කහරිඹේ 

භන්ත්රීළතුභහ.  

ඊට තඳය  මූරහනඹ වහ ගරු උදිත් තරොකුඵණ්ඩහය 

භන්ත්රීළතුභහතප නභ තඹෝජනහ කයන්න.  

 
ගරු දිතන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்புறகு  றரணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු කථහනහඹකතුභනි, "ගරු උදිත් තරොකුඵණ්ඩහය භන්ත්රීළතුභහ 

දළන් මූරහනඹ ගත යුතුඹ"යි භහ තඹෝජනහ කයනහ. 

 
ප්ර ලසනඹ විභන රදින්, බහ ේභත විඹ. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்ரக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
ධනතුරු කථහනහඹකතුභහ මූරහනතඹන් ඉත් වුතඹන්, ගරු 

උදිත් තරොකුඵණ්ඩහය භවතහ මුරහනහරඪ විඹ. 
 

அன்தறநகு, சதரரகர் அர்கள் அக்கறரசணத்றணறன்ர 

அகனர, ரண்புறகு உறத் தனரக்குதண்டர அர்கள்  கனக 

கறத்ரர்கள். 
 
Whereupon MR. SPEAKER left the Chair, and THE HON. UDITH 

LOKUBANDARA took the Chair. 

 
මූරහනහරඪ භන්ත්රීළතුභහ 
(கனகரங்கும்  உரப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ගරු  ධකිර වියහේ භන්ත්රීළතුභහ, කථහ කයන්න.  

[ධ.බහ. 2.05] 

 
ගරු ධකිර වියහේ කහරිඹේ භවතහ 
(ரண்புறகு அகறன றரஜ் கரரறசம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 

මූරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීළතුභනි, ධතේ හිතත් යතඹෝජන 

ප්ර ර්ධන ගරු ධභහතයාතුභහ, “තන්ට්රාල් රළන්කර්“ නභළතිප 

තඳෞේගලික විලසවිදයාහරඹ තභයටට තගන ඒභ පිළිඵ ඳළවළදිලි 

කිරීභක් කශහ. තඳෞේගලික විලසවිදයාහර තභයටට තගතනන එක 

පිළිඵ එක්ත් ජහතිපක ඳක්ඹ විධිඹට ධඳට කිසි ප්ර ලසනඹක් 

නළවළ. වළඵළයි ධපි වළභ විටභ කිඹන එකක් තභයි තේ තඳෞේගලික 

විලසවිදයාහර තගතනන ක්ර භතේදඹ තනස කයන්න ඕනෆඹ කිඹන 

එක. භහරතව තඳෞේගලික විලසවිදයාහරඹ - SAITM එක- 

තගතනන තකොට එක්ත් ජහතිපක ඳක්ඹ විධිඹට ධපි තඳෞේගලික 

Adjournment Debate එකක් ඉල්රහ කථහ කශහ 

තමුන්නහන්තේරහට භතක ඇතිප. එහිදී ධපි තඳන්හ දුන්තන්, ඒ 

විලසවිදයාහරඹ තගතනන එතක් යදක් තනොතයි. ධපි තඳන්හ 

දුන්තන්, ඒ විලසවිදයාහරත  quality එක වදන්න කිඹන එකයි. 

තභොකද, ශික්ණ තයෝවරක් නළතිප ය ගණනහක් රදයා 

උඳහධිධහරින් බිහි කයන්න කටයුතු කය තිපබුණහ.  පිළිගළනීභක් 

හිත උඳහධි රඵහ තදන්න කිඹරහයි ධපි එක්ත් ජහතිපක ඳක්ඹ 

විධිඹට වළභ විටභ  කිඹන්තන්. ඒ හතපභ තඳන්හ තදන්න 

ඵරහතඳොතයොත්තු න්තන්ත් ඒහතඹහි ධඩු ඳහඩුයි. ඉතිපන් තේ 

තන්ට්රාල් රළන්කර් විලසවිදයාහරඹ තගතනන සරඳඹ ව 

තගතනන ප්ර තේලඹ ඵරපුහභ භට නේ තඳතනන්තන් 

කර්භහන්තලහරහක් ඇතිප කයන්න වදනහ හතගයි. එක්ත් 

ජහතිපක ඳක්ඹ යයේබ කශ යතඹෝජන ප්ර ර්ධන කරහඳඹ තුශ -

ඇඟලුේ කේවල් තිපතඵන ප්ර තේලර-තභයි ඒක සථහපිත කයන්නත් 

න්යණඹ කය තිපතඵන්තන්.  ඒ හතපභ භහ විලසහ කයන විධිඹට 

නේ තේ විලසවිදයාහරඹ පිළිඵ වඳුන්හ දීභ  කයන්න ඕනෆ ධතේ 

ගරු එස.බී. දිහනහඹක ඇභතිපතුභහයි. තභොකද, තේ තගතනන්තන් 

විලසවිදයාහරඹක්. ඇයි, යතඹෝජන ප්ර ර්ධන ධභහතයාතුභහ -ඇඟලුේ 

කේවල් බහය ගරු ධභහතයාතුභහ- තේ වඳුන්හ දීභ කයන්තන්? 

 
ගරු රක්සභන් ඹහඳහ ධතවර්ධන භවතහ  
(ரண்புறகு னக்ஷ்ன்  ரப்தர  அரதர்ண) 

(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 

ගරු භන්ත්රීළතුභනි, තේක තගතනන්තන් ක්ර තභෝඳහඹ ාර්ධන 

යාහඳිතිප ඳනත ඹටතත්යි. ඔඵතුභන්රහත් එක්ක කථහ කයරහ තභයි 

-[ඵහධහ කිරීභක්]  මේරිගභ තතෝයහ ගත්තත්ත් ඒ තගොල්රන්. 

 
ගරු ධකිර වියහේ කහරිඹේ භවතහ 
(ரண்புறகு அகறன றரஜ் கரரறசம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 

ඉන්න, ඉන්න. භභ කිඹරහ ඉය නළවළ. භහ 

තමුන්නහන්තේරහතගන් ධවන්තන්, තේ යටට තගතනන 

තඳෞේගලික විලසවිදයාහර පිළිඵ ිජු ප්ර තිපඳත්තිපඹක් වදන්තන් 

නළත්තත් ඇයි කිඹරහයි. එළනි ප්ර තිපඳත්තිපඹක් ඳහර්ලිතේන්තුට 

තගනළල්රහ, ක්ර භතේද වදරහ, විනිවිදබහඹක් තිපතඵන විධිඹට එහි 

නිර්ණහඹක න්යණඹ කශ යුතුයි. 

විලසවිදයාහරඹ එන්තන් තකොතවොභද, ඒ හතපභ ධතේ යතේ 

දුේඳත් දරුන්ට ඒ විලසවිදයාහරර වබහගිත්ඹ ගන්න පුළුන් 

න්තන් තකොතවොභද, එහි තිපතඵන විඹඹන් තභොනහද, එහි සිටින 

කථිකහචහර්ඹරුන් කවුද ඹනහදී කරුණු පිළිඵ ඍජු 

ප්ර තිපඳත්තිපඹක් වදන්තන් නළතිප තඳෞේගලික විලසවිදයාහර තගන ඒභ 

ේඵන්ධ තේ යණ්ඩු තටන් තටන් එන්තන් ඇයි? තභළනි 

තඳෞේගලික විලසවිදයාහර තගන ඒතේ ළරැේදක් ධපි දකින්තන් 

නළවළ. නමුත් ධපි කිඹන්තන් තේ තඳෞේගලික විලසවිදයාහර තගන 
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ඒතේදී ඒක යතඹෝජන ප්ර ර්ධන ධභහතයාහාලඹ ඹටතත් BOI project 

එකක් විධිඹට තපන්න එඳහ කිඹරහයි. තේ යතේ දරුන්තප 

ධධයාහඳනඹ වහයි තේ විලසවිදයාහරඹ තගතනන්තන්. තේ 

විලසවිදයාහරඹ තගතනන්න ඕනෆ ඇඟලුේ කේවල්ර තයදි භවන 

යාහඳිතිපඹක් විධිඹට තනොතයි. තභහි නිර්ණහඹකඹන්, ක්ර භතේද 

වරිඹට ළරසුේ කයරහ ධපි තේ ඳහර්ලිතේන්තුතේදී විහදඹක් කයමු.  

තඳෞේගලික විලසවිදයාහර ේඵන්ධතඹන් ඳනතක් තගනළල්රහ ධපි 

ඒ ේඵන්ධතඹන් කථහ කයමු. ධන්න ඒ කහයණඹයි භභ කිඹන්තන්. 

 භභ තමුන්නහන්තේරහට කිඹහ සිටින්තන් තභඹ තගන එන 

ක්ර භතේදඹ නේ ළයදියි කිඹරහයි ගරු ඇභතිපතුභනි, මූරහනහරඪ 

ගරු භන්ත්රීළතුභනි. තභහි ප්ර තිපපර එතයේ තවො තන්තන් නළවළ. 

තභහි ප්ර තිපපර එතයේ තවො තන්තන් නළත්තත් තභොකද? ඔඹ 

කිඹන විධිඹට, ඔඹ ධභහතයාතුභහ කිඹන විධිඹට ධතේ යතේ ඉන්න 

යාහඳහරිකඹන්තප ව ඹභක් කභක් කය ගන්නට පුළුන් ධඹතප 

සිඹලුභ දරුතෝ තේකට එන්තන් නළවළ. ඒක එතවභ සිදු න්තන් 

නළවළ. ඒ ධඹතප එක ඳන්තිප ඳදනභක් උඩ, එාගරන්තඹට, 

ඇතභරිකහට, ඕසතේලිඹහට හතප ප්ර ධහන තඳතශේ 

විලසවිදයාහරරටයි ඒ දරුතෝ ඹන්තන්. එතවභ තකොටක් 

ඹනහ. ඊට ඳවශ තරත  ඉන්න තකොටක් තේකට එයි. 

තකොතවොභ වුණත් තඳෞේගලික විලසවිදයාහර තගන ඒභ තවොයි 

තන්. එක්ත් ජහතිපක ඳක්ඹ තන් ඉසතල්රහභ තඳෞේගලික 

විලසවිදයාහර තගන ඒභ පිළිඵ ධදව දුන්තන්. එක්ත් ජහතිපක 

ඳක්ඹටත් ඒ ගළන දළක්භක් - concept  එකක්- තිපතඵනහ තන්. 

තමුන්නහන්තේරහට ඒක එදහ තිපබුතණ් නළවළ. නමුත්  

තමුන්නහන්තේරහ ධද එතළනට තල්ලුවීභ පිළිඵ ධපි න්තතෝ 

තනහ. ඒතක් කිසි ගළටලුක් නළවළ.  

මූරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීළතුභනි,  කළරණිඹ විලසවිදයාහරත  

සිටින ශියා ශියාහන් ව සහමින් වන්තේරහ සිඹලු තදනහභ 

කළරණිත  සිට ජනහධිඳතිප භන්දියඹ දක්හ ඳයින් තඳශඳහළිඹක් 

ඹනහ භභ ගිඹ තිපත  දළක්කහ. මූරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීළතුභනි, ඒ 

ධඹතප ඉල්ලීභ තරහ තිපබුතණ් ඉන්න තළනක් නළවළ කිඹහ ඉන්න 

ඳවසුකේ රඵහ තදන්න, hostel  ඇතිප කයන්න කිඹරහයි.  ඒ ධලයා 

කටයුතු ළපිරුතේ නළත්නේ ඉදිරිත දී භහයහන්තිපක උඳහරට 

ඹනහ කිඹහ ඒ ධඹ කිේහ. තේ කහයණඹ දළන් ධවුරුදු 10කටත් ළඩි 

කහරඹක් තිපසතේ භභත් කිඹරහ තිපතඵනහ. ඒ හතපභ ධතේ 

ඳක්ත  ඉන්න කබීර් වහෂීේ භන්ත්රීළතුභන්රහ ඇතුළු තගොඩක් ධඹ 

තේ ඳහර්ලිතේන්තු තුශත් තභඹ කිඹරහ තිපතඵනහ. නමුත් තේ 

සිටින 25,000ට, නළත්නේ තේ ඉන්න පිරිට තන්හසික ඳවසුකේ 

-hostel ඳවසුකේ- වදන්න තභ යණ්ඩුට ඵළරි තරහ තිපතඵනහ. 

නමුත් තඳෞේගලික විලසවිදයාහර තගතන න්න නේ පුදුභ වුභනහක් 

තිපතඵනහ. ධපි කිඹන්තන් ඊට තඳය තේ යතේ නිදවස ධධයාහඳනඹ 

රඵන ශියා ශියාහන්තප ඳවසුකේ පුයරහ ඉන්න කිඹරහයි. ඒ 

ඳවසුකේ පුයරහ ඒ ධතතර් තේ තඳෞේගලික විලසවිදයාහර 

තගනහහට ළරැේදක් නළවළ. ඒ ඳවසුකේ නළතිප, ඉන්න තළන් 

නළතිප, ඒ හතපභ විලසවිදයාහරර උඳකයණ නළතිප, ත තගොඩක් 

ධඩු ඳහඩුකේ තිපබිඹදී තේ තේල් තකතයහි විතලේ ධධහනඹ තඹොමු 

වීභ පිළිඵ ධඳට පුදුභ වහයාඹක් තිපතඵන්තන්. 

මූරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීළතුභනි, තකතේ නමුත් ධපි කිඹන්තන් 

තේතක් ළරැේදක් නළවළ කිඹරහයි. එස.බී. දිහනහඹක ඇභතිපතුභහ 

ඳසු ගිඹ කහරඹ පුයහ විලසවිදයාහර ක්තේත්රාඹ තගොඩ නඟන්න 

වුභනහතන් කටයුතු කයන ධසථහ ධපි දළක්කහ.  ඒහත  තිපතඵන 

ධඩු ඳහඩුත් දළක්කහ. ඒ හතපභ ශියා ශියාහන්තප නිදවස 

චින්තනඹට ඵහධහ කයපු ධසථහ දළක්කහභ ඒහ එතේ තනොවිඹ 

යුතුයි කිඹරහත් ධපි විතේචනඹ කශහ. ඒ නිහ  තභහිදී ධපි තඳන්හ 

දුන් ක්ර භතේද පිළිඵත් ධධහනඹ තඹොමු කයන්න කිඹරහ ඉල්රහ 

සිටිනහ.  

මූරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීළතුභනි, ඇත්ත ලතඹන්භ තේ 

තඳෞේගලික විලසවිදයාහර  ඇතිප කශහභ ඒහට ඹන්න එක පිරිකට 

මුදල් තිපතඵන්න පුළුන්. වළඵළයි ඳහල්ලින් එළිඹට එන තේ 

යතේ ධඩු යදහඹේ රඵන ඳවුල්ර දරුන්ට තේ විලසවිදයාහරරට 

ඹන්න යර්ථික ඳවසුකේ නළවළ. එතවභ නේ, තරෝකත  දියුණු 

ඹළයි ළරතකන යටර විලසවිදයාහර ධනුගභනඹ කයන ක්ර භතේද 

ධතේ යතේත්  ධනුගභනඹ කයන්න කිඹරහ ධපි ඉල්රහ සිටිනහ. ඒ 

තඳෞේගලික විලසවිදයාහරර ධධයාහඳනඹ රඵන කහරඹ තුශ 

තඵොතවොභ තඳොඩි තඳොලී ප්ර තිපලතඹකට ඵළාකු වයවහ ණඹක් රඵහ 

තදනහ. තඳෞේගලික විලසවිදයාහර ක්රිදඹහත්භක කයන තඵොතවෝ 

යටර තේ හතප ණඹ ඳවසුකේ රඵහ තදනහ. ඇයි ධපිත් ඒ හතප 

ක්ර භතේද වඳුන්හ තනොතදන්තන්? එතතකොට තේ තඳෞේගලික 

විලසවිදයාහරරට වළභ තකතනකුටභ ඹන්න පුළුන් යටහක්, 

හතහයණඹක් බිහි නහ. ඒ ධනු ය තුනකට තවෝ වතයකට 

ඳසතේ ඒ විලසවිදයාහරලින් ධධයාහඳනඹ වදහයන ශියා ශියාහන්ට 

රදයායතඹක් තන්න පුළුන්, ඉාජිතන්රුක් තන්න පුළුන්. 

ඒ හතපභ ඳරිගණක තහක්ණඹ පිළිඵ වශ නිපුණත්ඹක් ඇතිප 

උඳහධිධහරිඹකු බිහි තන්න පුළුන්. එතවභ උඳහධිඹක් රඵහ තගන 

විලසවිදයාහරතඹන් එළිඹට යහභ ඔවුන්ට රැකිඹහ වේඵ නහ. තේ 

හතප විලසවිදයාහරරට ගිඹහභ job market එතක් ඕනෆ තයේ 

රැකිඹහ ධසථහ තිපතඵනහ.  රැකිඹහ රඵහ ගළනීතේදී කිසි ප්ර ලසනඹක් 

නළවළ. ඊට ඳසතේ   ඵළාකු භ් න් රඵහ දීපු ණඹ ධවුරුදු 20ක්, 25ක් 

තන තුරු ඔවුන්තප ළටුතඳන් කුඩහ තඳොලී මුදරකුත් හිත 

තගන්න පුළුන්කභ රළතඵනහ. ධපි හතප තුන්තනි තරෝකත  

යටර දුේඳත් ශියා ශියාහන්ට තේ විලසවිදයාහරරට ඹන්න නේ 

එළනි ක්ර භතේද ඇතිප කයන්න ඕනෆ. භට භතක වළටිඹට මේට ධවුරුදු 

තදක, තුනකට ඉසතල්රහ  එස.බී. දිහනහඹක ඇභතිපතුභහත් තේ 

ේඵන්ධතඹන් ප්ර කහල කශහ.  

ඉන්දිඹහතේ තඳෞේගලික විලසවිදයාහරරට ඇතුළු කය 

ගළනීතේදී ඒ යජඹ භ් න්  ක්ර භතේදඹක් ක්රිදඹහත්භක කය තිපතඵනහ. 

තඳෞේගලික විලසවිදයාහරඹකට සිසුන් 100ක් ගන්නහ නේ, 

20තදනකුට ශියාත් ඳවසුකේ රඵහ තදනහ. ඳහල්ලින් තවො 

ප්ර තිපපර රඵන ශියා ශියාහන්ට ශියාත් ඳවසුකේ රඵහ තදනහ. 

එතතකොට යර්ථික ඳවසුකේ තනොභළතිප වුත්,   ඳහතල්දී තවො 

ප්ර තිපපර රඵහ ගත්තතොත් සිඹඹට විසක පිරිකට ඒ 

විලසවිදයාහරරට ඇවිල්රහ ඉතගන ගන්න පුළුන්කභ රළතඵනහ. 

ඉන්දිඹහතේ ඒ ක්ර භතේදඹ තවොඳින් ක්රිදඹහත්භක නහ. එදහත් ධපි 

තේ කරුණ භතු කශහභ එස.බී. දිහනහඹක ඇභතිපතුභහත් කිේහ, 

රාකහතේ  ඇතිප කයන විලසවිදයාහරරටත් ඒ ධසථහ රඵහ 

තදනහ කිඹරහ.  

භභ ඒ ගළන දන්තන් නළත්නේ දළනුත් කයන්න. වළඵළයි, භභ 

දන්නහ විධිඹට නේ තඳෞේගලික විලසවිදයාහරර තභ ඒ ඳවසුකභ 

දීරහ නළවළ. ඒක තදන්න ඕනෆ. Agreements ධත්න් කයේදී -

ගිවිසුේ ධත්න් කයේදී- ඒක ධනිහර්ඹ තකොන්තේසිඹක් විධිඹට 

ඳනරහ, හභහනයා තගොවි ජනතහතප, ධඩු යදහඹේරහභි 

තදභේපිඹන්තප දරුන්තගන් සිඹඹට 20ක හතප පිරිකට තේ 

විලසවිදයාහරරට ඇතුළු තන්න ධසථහ රඵහ තදන්න කිඹරහ 

භභ ඉල්ලීභක් කයනහ. විතලේතඹන්භ භභ ඒක 

තමුන්නහන්තේරහට භතක් කය තදන්න කළභළතිපයි. 

මූරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීළතුභනි, ඒ හතපභ ගරු රක්සභන් 

ඹහඳහ ධතවර්ධන භළතිපතුභහ කිේහ, තරොකුභ යතඹෝජනඹ කයන්න 

ඕනෆ දරුන්ට කිඹරහ. ඒක එතුභහ පුන පුනහ කිේහ. ඔේ, ධපිත් 

ඒක කිඹනහ. නමුත් ඒක තනොතකයන එකයි ප්ර ලසනඹ. ඳසු ගිඹ 

කහරඹ පුයහභ දිගින් දිගටභ FUTA එතකන් ඳහයල් ගහතන් 

උේතඝෝණ කශහ; තඳශඳහළි ගිඹහ. විලසවිදයාහර කථිකහචහර්ඹරු, 

භවහචහර්ඹරු කදහත් නළතිප විධිඹට ඳහයල් ගහතන් ඇවිදරහ 

කිේහ, ජහතිපක ධඹ ළතඹන් ධධයාහඳනඹට, උස ධධයාහඳනඹට 
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ඳහර්ලිතේන්තු 

කයන තන් කිරීභ ළඩි කයන්න කිඹරහ. ඒක සිඹඹට 6ක් කයන්න  

කිේහ. සිඹඹට 6ක් කයන්න කිේහට  හර්තහරට ධනු සිඹඹට 

1.8ක් හතප ප්ර භහණඹක් තභයි තන් කයරහ තිපතඵන්තන්. භභ 

දන්නහ විධිඹට ඒ ප්ර භහණඹ ළඩි තනහ තනුට ධඩු වුණහ. ඒක 

තනොතයිතන් තන්න ඕනෆ. ගරු ධභහතයාතුභහභ තඳොතයොන්දු වුණහ, 

ඒ ප්ර තිපලතඹ සිඹඹට 4 දක්හ ළඩි කයරහ තදළනි පිඹතර්දී සිඹඹට 

6 දක්හ ළඩි කයනහ කිඹරහ. ඉතිපන් තේ යතේ යතඹෝජනඹ ඳහල් 

දරුන් නේ, නළත්නේ ශියා ශියාහතෝ නේ යජඹට පුළුන්කභ 

තිපතඵන්න එඳහඹළ ධනිත් ඒහට මුදල් තන් කයනහ තනුට, 

නළේ  එන්තන් නළතිප යහඹල් වදන්න, ගුන් ඹහනහ එන්තන් නළතිප 

ගුන් තතොටුඳශල් වදන්න මුදල් තන් කයනහ තනුට,    තේ 

යතේ යතඹෝජනඹ ඵඳු ධධයාහඳනඹටත් මුදල් තන් කයන්න. එතවභ 

තන් කයන්තන් නළත්තත් ඇයි කිඹරහ භභ ගරු ධභහතයාතුභහතගන් 

ධවනහ. ඒ නිහ තේහ කිේහට ළඩක් නළවළ. තේහ චනරට 

සීභහ වුණහට ළඩක් නළවළ. ධධයාහඳනඹට කයන තන් කිරීභ, උස 

ධධයාහඳනඹට කයන තන් කිරීභ මේට ළඩිඹ ළඩි කයන්න ඕනෆ. 

මේට ළඩිඹ ළඩි කයන්න ඕනෆ කිඹරහ ධපි වළභ දහභ කිඹනහ. ඒක 

ඉතිපන් ගරු ධභහතයාතුභන්රහට කයන්න ඵළවළ. ජනහධිඳතිපයඹහතප 

භේටමින්, කළබිනේ භණ්ඩරත  භේටමින් ඒක තන්න ඕනෆ. 

නමුත් එහි තිපතඵන ටිනහකභ වඳුන්හ දීභ තමුන්නහන්තේරහතප 

ග කීභක්. ධඳත් විඳක්ඹ විධිඹට ධඳට කයන්න පුළුන් තේල් 

කයනහ. තේ යතේ විලසවිදයාහර ඳේධතිපඹට තන් කයන මුදල් 

ප්ර භහණඹ ධඩු වීභ තුළින්, පුසතකහර ඳවසුකේ ධඩු වීභ තුළින්, 

ඳරිගණක ඳවසුකේ ධඩු වීභ තුළින්, ඒ හතපභ 

කථිකහචහර්ඹරුන්ට කයන තගවීේ ධඩු වීභ තුළින්, ඒ ධඹතප 

තේලනරට කයන තගවීේ ධඩු වීභ තුළින්  තන්තන් යහජයා 

විලසවිදයාහර ඳේධතිපඹ ධකර්භනයා වීභයි. ධකර්භනයා තනොවුණත් 

තඳෞේගලික විලසවිදයාහර ඒභ තුශ ඒහ දුර්ර තනහ. ඒක 

සබහතඹන්භ න තදඹක්. ඒ නිහ තේ තකතයහි ධධහනඹ තඹොමු 

කයන්න  කිඹරහ භහ තමුන්නහන්තේතගන් ඉල්රහ සිටිනහ. 

මූරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීළතුභනි, ඒ හතපභ ධධයාහඳන 

ධධීක්ණ භන්ත්රීළතුභහ දකින තකොට තභයි භට තේ කරුණ භතක් 

වුතණ්. විතලේතඹන්භ යහජයා විලසවිදයාහර විතයක් තනොතයි, 

තඳෞේගලික විලසවිදයාහර නිඹහභනඹ කයන්නත් තභොකක් තවෝ 

යඹතනඹක්, විලසවිදයාහර ප්ර තිපඳහදන තකොමින් බහතන් 

ක්රිදඹහත්භක න තභොකක් තවෝ භණ්ඩරඹක්  - Board එකක් -  ඳත් 

කයරහ වරිඹහකහය ක්ර භතේදඹක් වළදිඹ යුතුභයි. 

තඳෞේගලික විලසවිදයාහර නේ ඊත  තඳතර්දහ යයේබ කතශේ. 

කලින් යයේබ කශත්, දළන් තභයි තේගතඹන් ක්රිදඹහත්භක න්තන්. 

තග්රාේරු භන්ත්රීළභහ හතප ධඹ තඳෞේගලික ධධයාහඳන යඹතන තවොට 

කය තගන ඹනහ. නමුත් වතු පිතඳනහ හතප තඳෞේගලික ඳහල් 

යයේබ කයනහ. ඒහට කිසිභ ක්ර භතේදඹක් නළවළ. ඒහත  

ගුරුරුන්තප ධධයාහඳන භේටභ පිළිඵ, ඒ තගොල්රන්තප 

සුදුසුකේ පිළිඵ  කුභන යඹතනඹකින්ත්  නිඹහභනඹ න්තන්  

නළවළ; කවුරුත් ඵරන්තන් නළවළ. යජඹ ඊත  තඳතර්දහ කිඹහ 

තිපබුණහ, ඉතිපවහ විඹඹ හතප තේල් උගන්නහ කිඹරහ. ඒක 

තඵොතවොභ තවොයි. ධතේ ධනනයාතහ, ධතේ ාසකිතිපඹ, ධතේකභ 

රැතකන විධිඹට තභයි තඳෞේගලික ඳහල් තේහ, තඳෞේගලික 

විලසවිදයාහර තේහ ක්රිදඹහත්භක තන්න ඕනෆ. ජඳහනඹ ගත්තත්, 

චීනඹ ගත්තත්, තනත් යටල් ගත්තත් ඒ ධනනයාතහ  තවවුරු 

කයමින් යයක්හ කයමින් තභයි ඉදිරිඹට ඹන්තන්. නමුත් ධතේ  

තඳෞේගලික ඳහල් නිඹහභනඹ කයන ක්ර භතේදඹක් තභ වළදිරහ 

නළවළ. ධපි තේ කහයණහ ධධයාහඳන කටයුතු පිළිඵ උඳතේලක 

කහයක බහතේත් කිඹහ තිපතඵනහ; උස ධධයාහඳන කටයුතු පිළිඵ 

උඳතේලක කහයක බහතේත් කිඹහ තිපතඵනහ. නමුත් ඒහ ඉටු න  

ඳහටක් නේ තඳතනන්තන් නළවළ. ඒහ ඉටු තනොවීභ තුශ සිදු න්තන් 

ඉතගන ගන්න ශියා ශියාහන්තප ප්ර මිතිපඹ පිළිඵ ප්ර ලසනඹක් ඇතිප 

තනහ විතයක් තනොතයි, ඒ තඹොදහ ගන්නහ 

කථිකහචහර්ඹරුන්තප ගුරුරුන්තප තත්ත්ඹ - quality - ඵහර 

වුණහභ   ඒ විලසවිදයාහරලින් නළත්නේ ඳහල්ලින් පිටන ශියා 

ශියාහන්තප තත්ත්ඹත් ඵහර තළනට ළතටන එකයි.   

ශ්රීන රාකහ කිඹන්තන් හක්යතහ ධතිපන්  ෆතවන කහරඹක් 

තිපසතේ දකුණු යසිඹහතේ ඉවශ භේටභක් තඳන්න යටක්. 

ධතනකුත් යටල් එක්ක ගන්නහ විට  ධධයාහඳන භේටභ ධතිපනුත් 

ඉවශ භේටභක් තඳන්න යටක්. ධතේ උඳහධි පිළිඵ ධතේ දළනුභ 

පිළිඵ, ඳහල් විඹ භහරහ පිළිඵ ඒ කහරත  ඉරහභ 

පිළිගළනීභක් තිපබුණහ. නමුත් ඒක ක්ර භ ක්ර භතඹන් ධඩු තේගන 

ඹනහ.  

මූරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීළතුභනි, ධපි වළභ දහභ තේහ කිඹනහ. 

ධතේ ගරු ධභහතයාතුභහ කිේහ, උඳහධිධහරින් බිහි කයන්න යජඹ 

භ් න් විලහර මුදරක් තන් කයනහ  කිඹරහ. නමුත් ධපි ඒ ගළන 

තොඹහ ඵළලුතේ නළවළ. ධපි ඳසු ගිඹ කහරත ත් තේහ තඳන්හ 

දුන්නහ. භහත් තඳන්හ දී තිපතඵනහ. යජතඹන් තභච්චය මුදරක් 

තන් කශහට විලස විදයාහරතඹන් පිටන උඳහධිධහරින්තගන් යජඹ 

තකොතයේ  output එකක් රඵහ ගන්නහද; තකතයේ උයහ ගළනීභක් 

කයනහද?  

ධතේ යතේ භහජ විදයාහ උඳහධිධහරින් විලහර ාඛයාහක් 

සිටිනහ. භහජ විදයාහ උඳහධිඹ වදහයරහ විලසවිදයාහරතඹන් විලහර 

පිරික් පිට තනහ. ඊට ඳසතේ තභන් වළදෆරු උඳහධිඹට 

කිසිතේත්භ ධදහශ තේල්  තනොතයි එළිත දී කයන්තන්. යර්ථික 

විදයාහ තන්න පුළුන්. භූතගෝර විදයාහ තන්න පුළුන්. 

නළත්නේ තන තන  ක්තේත්රා තන්න පුළුන්. විතලේතඹන්භ 

සිඹඹට 50ක් විතය ඉන්තන් කරහ ධාලත  උඳහධිධහරින්.  

ධඳ විලසහ කයන්තන් තේ පිළිඵ තවො නිඹහභනඹක් 

කයරහ, තවො මේක්ණඹක් කයරහ ධතේ යටට යර්ථික විදයාහ 

උඳහධිධහරින් තකොඳභණ ඕනෆ ද, එහි විතලේ උඳහධිධහරින් 

තකොඳභණ ඕනෆ ද, භව ඵළාකුට - Central Bank එකට- නේ 

තකොඳභණ ඕනෆ ද, ගුරුරුන් තකොඳභණ ඕනෆ ද, 

කථිකහචහර්ඹරුන් තකො ඳභණ ඕනෆ ද, තත් යඹතනරට 

තකොඳභණ ඕනෆ ද කිඹරහ ඵරන්න ඕනෆ කිඹරහයි; ඊට ඳසතේ 

තත් ළඩිපුයත් ඹේ ප්ර භහණඹක් දභරහ, ඉතිපරි ටික ගළනත් ඵරරහ, 

ඒ විධිඹට ඕනෆ ප්ර භහණඹ ධනු, එතවභ නළත්නේ රැකිඹහ බිහි 

තරහ තිපතඵන ප්ර භහණඹ ධනු තේ උඳහධි ඳහනභහරහ තනස 

තන්න ඕනෆ කිඹරහයි. ඒක දළනට ඹේ භේටභකට තනහ ඇතිප. 

නමුත් විේරඹක් කයරහ ඒ තන කයන්න ඕනෆ. ගරු 

ඇභතිපතුභනි, තේ ගන්නහ පිඹය ධනු භහ හිතන වළටිඹට 

ඔඵතුභහටභ තභයි ඒක කයන්නත් පුළුන්. ඒක තනොකතශොත් 

තභොකද තන්තන්? ධතේ ශභයි ඉසතකෝතල් ඹනහ; උස තඳශ 

වදහයනහ; උස තඳශ භත් තරහ විලසවිදයාහරරට ඹනහ. 

විලසවිදයාහරඹට ඹන එක ශභඹකු උඳහධිධයඹකු කයන්න 

හභහනයාතඹන් රුපිඹල් රක් 10, 15, 20 යදි ලතඹන් -practical 

එතවභ ළඩි නේ විඹදභ ළඩියි.- එක එක ඳහනභහරහ ධනු තන් 

කයනහ. එතවභ තන් කශහට, ධහනත  ඒ ශියාඹහ තභහ 

කිසිතේත් වදහයපු තදඹක් තනොතයි කයන්තන්. එක්තකෝ ගභට 

ගිහිල්රහ, තගදය ගිහිල්රහ තගොවිතළන්ඵත් කයනහ. එතවභ 

නළත්නේ කඩඹක් දභහ ගන්නහ. එතවභත් නළත්නේ lathe 

machine එකක් දභහ ගන්නහ. ධවරහ ඵළලුහභ, උඳහධිඹකුත් 

තිපතඵනහ. භහ නේ කිඹන්තන්, GCE (Advanced Level) කයරහ 

විලසවිදයාහරඹට තත්රුණහභ ඔහු තනුතන් විලසවිදයාහරඹ තන් 

කයන මුදල් ප්ර භහණඹ යජතඹන් තනත් ක්ර භඹකට ඔහුට තදන්න 

ඕනෆ කිඹරහයි. "තභන්න ඔඹහට රුපිඹල් රක් 15ක් තිපතඵනහ. 

ඔඹහ කළභළතිප නේ තභතවේ ඉතගන ගන්න. එතවභ නළත්නේ 
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ඉන්දිඹහට ගිහිල්රහ ඉතගන ගන්න. ඵළරි නේ lathe machine 

එකක් දහගන්න. එතවභත් නළත්නේ ඕනෆ එකක් කය ගන්න" 

කිඹරහ තදන්න ඕනෆ. තභොකද, රුපිඹල් රක් 15ක් විතය නිකේභ 

නිකේ විඹදේ කයරහ උඳහධිධයඹකු එළිඹට දභරහ යටටත්, 

යණ්ඩුටත්, ඒ ශියාඹහටත් ළඩක් නළතිප තදඹක් නහට ඩහ ඒ 

හතප ක්ර භතේදඹක් ධනුගභනඹ කතශොත් තවොයි කිඹරහයි භහ 

හිතන්තන්.  

මූරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීළතුභනි, උස ධධයාහඳනඹ 

ේඵන්ධතඹන්, ධධයාහඳනඹ ේඵන්ධතඹන් විේරවීඹ තනක් 

කයන්න නේ ධපි ධලුතිපන්භ හිතන්න ඕනෆ. එහිදී ධතේ භත ඉදිරිඳත් 

කයන්න තවො නළවළ. භභ දළක්කහ ශියාත් ප්ර තිපපර ේඵන්ධතඹන් 

ගරු ධධයාහඳන ඇභතිපතුභහ තගන තිපතඵන න්යණඹක්. රකුණු 70ට 

ළඩිඹ ගත්තු ඔක්තකෝභ ඳහස වුණහ කිඹරහ වතිපකඹකුත් තදන්න 

න්යණඹ කයරහ. ඒහ නිකේ එක එක ඳළරළසතය විතයයි. ධඳ නේ 

විලසහ කයන්තන් ඒ හතප න්යණ ගන්න ඕනෆ ධධයාහඳන 

විතලේිඹන්, ඒ පිළිඵ දළනුභක් තිපතඵන ධඹ කිඹරහයි. ඒක 

කමිටුකට බහය දීරහ ඒකට ඔඹ ඉන්න ඔක්තකෝභ ඇභතිපරුනුයි, 

ධතනක් සිඹලු තදනහයි ධදවස දභරහ එතළනින් ධදවක් ගන්න 

ඕනෆ. එතළනින් ධදවක් ධයතගන තභයි ඒහ ක්රිදඹහත්භක කයන්න 

ඕනෆ. තේ යතේ ධධයාහඳන ක්ර භඹ තනුතන් තන්න පුළුන්, 

උස ධධයාහඳනඹ තනුතන් තන්න පුළුන්, ඒ හතප 

විතලේිඹන් වබහගි කයහ ගනිමින් ප්ර තිපඳත්තිපභඹ න්යණ ගත්තත් 

නළත්නේ භහ හිතන්තන් ඒතකන් ධත් න්තන් තවො ප්ර තිපපර 

තනොතයි කිඹරහයි.  

මූරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීළතුභනි, තේ ගරු බහතේ ධතේ ගරු 

ජී.එල්. පීරිස ධභහතයාතුභහ ඉන්නහ. භභ කිඹරහ තිපතඵනහ, 

එතුභහතප, තරුණ ධවන තකොමින් බහතේ හර්තහ. ඒ හර්තහ 

කිඹහ ඵරේදී තත්තයනහ එතුභන්රහ ඒක තකොච්චය තවොට 

ාවිධහනඹ කයරහ තිපතඵනහද, තකොච්චය තවොට වදරහ 

තිපතඵනහද කිඹරහ. එහි දුන්නු නිර්තේල භත තකොඳභණ තනක් 

වුණහ ද? ධතේ එක්ත් ජහතිපක ඳක්ත  යණ්ඩු කහරත  

තකොඳභණ න්යණ ගත්තහ ද? තරුණඹන්තප ධවනඹ ළඩි තන්න 

ඵරඳහපු ප්ර ලසනරට ඒ න්යණ භත තකොඳභණ විඳුේ රළබුණහද? 

විබහග ක්ර භඹ ඇතිප වීභ ඉන් එකක්. ඒ හතපභ තත් තඵොතවෝ 

ධසථහ තේ යතේ ජනතහ උරුභ කය ගත්තහ. ධන්න ඒ හතප 

ක්ර භතේදරට ගිත  නළත්නේ තභොකද තන්තන්? දළන් කිසි 

ප්ර ලසනඹක් නළවළ තන්. දළන් තකොතවොභ වරි, තකොක්තකන් වරි 

තකක්තකන් වරි විලහර ඵරඹකුත් ධයතගන තිපතඵනහ. යණ්ඩු 

ඵරඹත් ළඩි කය ගන්නහ. යණ්ඩු විඳක්ඹටත් කයන්න පුළුන් 

ඔක්තකෝභ තේල් ටික කයනහ තන්. තේ නිතේදනඹ ඉදිරිඳත් 

කයේදීත් ධභහතයාතුභහ කථහ යයේබ කතශේ ඉසය තරහභ 

විඳක්ඹට ගවරහ තන්. ඒකට කභක් නළවළ. වළඵළයි ඉතිපන්, තේ 

ඔක්තකෝභ ධයතගන ඉය තරහ ඒක වරිඹට කයන්න තකෝ. ඒක 

වරිඹට කයන්තන්ත් නළවළ තන්. ඒ නිහ ධඳ කිඹන්තන් 

"තදවිඹන්තපභ පිහිටයි!" කිඹරහයි. තභොකද, තේ ඔක්තකෝභ 

කටල් ටික වරහ, විඳක්ඹත් දුර්ර කයරහ, වතය තේටභ 

ගවරහ තේ යතේ ජනතහට නේ ඹවඳතක් න්තන් නළවළ. 

තමුන්නහන්තේරහට නේ තවොට හිත වදහගන්න පුළුන්, ධපි 

තභතවභ දිනුහ, තභතවභ ඵරඹ ගත්තහ, දළන් විඳක්ඹත් 

තභතවභයි කිඹරහ. එතවභ කිඹනහ ධපි දළකරහ තිපතඵනහ.  

මූරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීළතුභනි, එදහ එතුභහ ධතේ තදඹක් ගළන 

කිේහ. ධපි දළක්කහ තන් ඒ කහරත  ව තේල්. ඒ කහරඹ න 

තකොට භහ නේ විලසවිදයාහරඹට ගිහිල්රහත් නළවළ. එතවත් භභ 

තඹොවුන් තඳයමුතණ් උඳබහඳතිපයඹහ විධිඹට හිටිඹහ ඳහල් 

ගිහිල්රහ ධන් ව කහර කහනුතේ. ධපි දළක්කහ තන් එදහ ව 

තේල්. එතුභහටයි, ධඳටයි -ධපි ඔක්තකෝටභ- චන්ද්රි කහ භළතිපනිඹතප 

PSD එතකන් ඇවිල්රහ ඳවය දීරහ -තඳොලුලින් ඳවය දීරහ- ධපිත් 

ඉසපිරිතහතල් හිටිඹහ දස ගණනක්. ඒ ධන්තඹ ධභතක වුණහ හතප 

තභයි ධය ධභහතයාතුභහ කථහ කතශේ. භට භතක වළටිඹට එතුභහත් ධඳ 

එක්කභයි සිටිත .  එතුභහත් ඒකට මුහුණ දුන්නහ. භභ තේහ ගළන 

ළඩිදුයටත් කථහ කයන්න ඵරහතඳොතයොත්තු න්තන් නළවළ. 

තකොතවොභ වුණත්, තේහ තගතනන එක තවොයි. එහි කිසි 

ප්ර ලසනඹක් නළවළ. ධය භහ ඉසය තරහ කිේහ හතප ධහන 

ලතඹනුත් කිඹන්තන් තභහි quality එක වදන්න, තභහි තත්ත්ඹ 

වදන්න, තේක නිඹහභනඹ කයන්න තභොකක් වරි යඹතනඹක් 

වදන්න කිඹරහයි. ඒ හතපභ උස ධධයාහඳන ධභහතයාහාලඹ ඹටතත් 

තභඹ තගතනන්න. තඳෞේගලික විලසවිදයාහර ඳනත් තකටුේඳතක් 

තගතනමු. තගනළල්රහ ධපි දක්භ විහද කයමු. ඊට ඳසතේ 

එළිත  කථිකහක් ඇතිප කය ගනිමු. එළිත  ඉන්න ධඹතපත් ධදවස 

ඔක්තකෝභ ධයතගන තවො ඳනත් තකටුේඳතක් වදන්න කිඹරහ 

තමුන්නහන්තේතගන් ඉල්රහ සිටිමින්, ඒකට ධතේ ලක්තිපඹ 

තමුන්නහන්තේට කිසිභ ප්ර ලසනඹක් නළතිප විඳක්ඹ විධිඹට රඵහ 

තදනහ කිඹරහ ප්ර කහල කයමින් භභ නිවඬ තනහ. තඵොතවොභ 

සතුතිපයි.  

 
මූරහනහරඪ භන්ත්රීළතුභහ 
(கனகரங்கும்  உரப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

මේශඟට ගරු රන්ත ධරගිඹන්න නිතඹෝජයා ඇභතිපතුභහ. ගරු 

නිතඹෝජයා ධභහතයාතුභනි, ඔඵතුභහට විනහඩි 15ක් තිපතඵනහ.        

 

[ධ.බහ. 2.24] 

 

ගරු රන්ත ධරගිඹන්න භවතහ (ඉදිකිරීේ, ඉාජිතන්රු 

තේහ, නිහ වහ තඳොදු ඳවසුකේ නිතඹෝජයා ධභහතයාතුභහ) 
(ரண்புறகு னசந் அனகறன்ண - றர்ர, ததரநறறல் 

ரசககள், வீடகப்பு, ததரதுசறகள் தறற அகச்சர்) 

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna - Deputy Minister of 

Construction, Engineering Services, Housing and Common 

Amenities) 

මූරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීළතුභනි, භහ හිතන වළටිඹට ගරු ධකිර 

වියහේ කහරිඹේ  භන්ත්රීළතුභහ තේ තකතයන විහදඹ පිළිඵ නිසි 

ධතඵෝධඹකින් තතොයයි කරුණු ඉදිරිඳත් කතශේ. යතඹෝජන 

ප්ර ර්ධන ධභහතයාතුභහ ක්ර තභෝඳහඹ ාර්ධන යාහඳිතිප ඳනත 

ඹටතත් ධද තේ නිතේදනඹ ඳහර්ලිතේන්තුට ඉදිරිඳත් කයන්තන් 

විතේල යතඹෝජනඹක් විධිඹටයි; තේ ජහතයාන්තය විලසවිදයාහරඹට 

ඒ ඵදු වන රඵහ දීභ ධයමුණු කය තගනයි. යතඹෝජන ප්ර ර්ධන 

භණ්ඩරඹ භ් න් ඉතිපවහත  මේට තඳය විවිධ ඵදු වන දුන්නහ. 

නමුත් තේ ඳහර්ලිතේන්තු දන්තන් නළවළ. ාතලෝධිත 2008 ධාක 

14 දයන ක්ර තභෝඳහඹ ාර්ධන ඳනත භ් න් තභයි තභළනි විතේල- 

[ඵහධහ කිරීභක්] 

 
ගරු ධකිර වියහේ කහරිඹේ භවතහ 
(ரண்புறகு அகறன றரஜ் கரரறசம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 

ගරු නිතඹෝජයා ඇභතිපතුභහ, භහ තනොදළන තනොතයි කථහ කතශේ. 

තේ තඹෝජනහ උස ධධයාහඳන ධභහතයාහාලඹ ඹටතත් එන්න ඕනෆ 

කිඹරහයි භහ කිඹන්තන්.  

 
ගරු රන්ත ධරගිඹන්න භවතහ 
(ரண்புறகு னசந் அனகறன்ண) 

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 

ගරු භන්ත්රීළතුභහ, උස ධධයාහඳන ධභහතයාහාලඹට ඵදු වන 

තදන්න ඵළවළ. තේ නිතේදනඹ කිඹහ ඵරන්න. ඵදු වන තදන්නයි 

තේ ඳහර්ලිතේන්තුට කිඹන්තන්. ඔඵතුභහ තඳෝඩක් තත්රුේ 

ගන්න. ඔඵතුභහ ළයදියි. භහ ග කීභකින් යුතුයි කිඹන්තන්. ධපි 

ධද තේ විතේල යතඹෝජනඹට ඵදු වන රඵහ දීභට 
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ඳහර්ලිතේන්තු 

ඳහර්ලිතේන්තුතේ ධනුභළතිපඹ ගන්නහ. ධවන්න ධතේ උගත් ධනුය 

දිහනහඹක භන්ත්රීළතුභහතගන්. දන්තන් නළත්නේ ධව ගන්න 

විඳක්ත  භන්ත්රීළතුභහතගන්. දළන තගන කථහ කයන්න. ඔඵතුභහ 

තනොදන්නහ කරුණු ගණනහක් කිේහ. දළන් ඔඵතුභහ භට කිඹන්න, 

ධ.තඳො.. (හභහනයා තඳශ) ව (උස තඳශ) විබහගර භත් 

කයන රකුණු භේටභ කීඹද කිඹරහ. "S" pass එක තදන්තන් රකුණු 

කීතඹන්ද?  

 
ගරු භන්ත්රීළයතඹක් 
(ரண்புறகு உரப்தறணர் எருர்) 

(An Hon. Member) 

යඳහු විබහගඹ ගන්න හිතුහද? 

 
ගරු රන්ත ධරගිඹන්න භවතහ 
(ரண்புறகு னசந் அனகறன்ண) 

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 

තඳෝඩක් ඉන්න තකෝ.  

ගරු ධකිර වියහේ කහරිඹේ භන්ත්රීළතුභහ කිඹන්න තකෝ. 

කරුණහකය ඔඵතුභහ දන්තන් නළතිප තේල් කථහ කයන්න එඳහ. 

ඵන්දුර ගුණර්ධන ඇභතිපතුභහ කිේතේ ඳතවේ ශියාත් - [ඵහධහ 

කිරීභක්] 

 
ගරු ධකිර වියහේ කහරිඹේ භවතහ 
(ரண்புறகு அகறன றரஜ் கரரறசம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 

ඳතවේ ශියාත් විබහගතඹන් රකුණු 70ක් ගත්තහ නේ විබහගඹ 

භත් කිඹරහ. 

 
ගරු රන්ත ධරගිඹන්න භවතහ 
(ரண்புறகு னசந் அனகறன்ண) 

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 

ඉතිපන්, වරි. තභොකක්ද ළරැේද? ගරු භන්ත්රීළතුභහ, ඳතවේ ශියාත් 

විබහගඹ ඳත්න්තන්- [ඵහධහ කිරීභක්] 

 
ගරු ධකිර වියහේ කහරිඹේ භවතහ 
(ரண்புறகு அகறன றரஜ் கரரறசம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 

රකුණු 70ක් ගත්ත දරුතෝ ඔක්තකෝභ විබහගඹ භත්. 

 
ගරු රන්ත ධරගිඹන්න භවතහ 
(ரண்புறகு னசந் அனகறன்ண) 

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 

ඔේ, වරි. ඒක තභයි වරි තේ. ශියාත් විබහගඹ භත් කිඹරහ 

කිඹන්තන්,- [ඵහධහ කිරීභක්] 

ධතේ යතේ ඒක තනස විඹ යුතුයි. ශියාත් විබහගතඹන් 

මූරයාහධහය රඵහ තදන්න දරුන් 15,000ක් තතෝයහ ගන්නහ. ඒකට 

cut-off mark එකක් දහ ගන්නහ. ඒකට තභයි ශියාත් විබහගඹ 

ඳත්න්තන්. ඒ ශියාත් විබහගතඹන් රකුණු 70ක් ගත්ත 

දරුතකුට වත  ඳන්තිපත  ඉන් ධධයාහඳනඹ කය තගන ඹන්න 

පුළුන්. දළන් භභ තේ තනත් කරුණක් ගළන කථහ කතශේ.  

මූරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීළතුභනි, ධද භහ තුටු නහ ගේඳව 

දිස්රිජක්කඹ නිතඹෝජනඹ කයන භවජන නිතඹෝජිතතඹකු විධිඹට. 

තභොකද, ධද ධතේ යතේ ප්ර ධහනතභ ජහතිපක ප්ර තිපඳත්තිපඹ න භහින්ද 

චින්තන ළඩටවතන් තිපතඵන එක ඵරහතඳොතයොත්තුක් තභයි, 

ඳාච භව තක්න්ද්රවත  ඉරක්කඹක් න දළනුතේ තක්න්ද්රවසථහනඹක් 

ඵට ධතේ යට ඳත් කිරීභ. ඒ ධනු ධද තේ න විටත් ගේඳව 

දිස්රිජක්කඹ ධධයාහඳනඹ ධතිපන් ඉතහභත් උස භේටභකට ඳත් 

තරහ තිපතඵනහ. ගේඳව දිස්රිජක්කත  මේරිගභ ප්ර තේලත  ප්ර ථභ 

තහට තේ ජහතයාන්තය විලසවිදයාහරඹ සථහපිත කයන්න ගත්තු ඒ 

න්යණඹට ධතිපගරු ජනහධිඳතිපතුභහටත්, උස ධධයාහඳන 

ධභහතයාතුභහටත් ධතේ ප්ර ණහභඹ වහ තගෞයඹ ධපි මුලින්භ ඳශ 

කයන්න ඕනෆ. ධඳට රළබිරහ තිපතඵන තතොයතුරු ධනු තභභ 

විලසවිදයාහරඹ මුළු තරෝකත භ පිළිගත් විලසවිදයාහරඹක්. 

එාගරන්තත  තිපතඵන රළන්කර් කිඹන ඒ විලසවිදයාහරත  තේ 

න විට  ධවුරුේදකට හභහනයාතඹන් 35,000ක් විතය උඳහධි 

ඳහනභහරහ වදහයනහ. ඒ විලසවිදයාහරඹ ඹටතත් යටල් 120ක 

ඵහහිය උඳහධි ඳහනභහරහ ඳළළත්තනහ. පිටසතය විලසවිදයාහරඹක් 

විධිඹට භහ හිතන වළටිඹට යිප්ර ත  තභයි ලහඛහක් තිපතඵන්තන්. 

ඊට ධභතය තභයි  යසිඹහතිපක කරහඳඹට ඵරඳහන ඳරිදි තේ 

විලසවිදයාහරඹ ධතේ යට තුශ සථහපිත කයන්තන්. තේ න විට එභ 

විලසවිදයාහරත  උඳහධි ඳහනභහරහ 520ක් ඳළළත්තනහ. ඳලසචහත් 

උඳහධි ඳහනභහරහ 200කට යන්න ප්ර භහණඹක් කය තගන ඹනහ.  

විතලේතඹන්භ ධතේ යතේ තේ විලසවිදයාහරඹ ඇතිප කිරීභ තුළින් 

ඵරහතඳොතයොත්තු න්තන් 10,000කට ඳහනභහරහ  වළදෆරීභ වහ 

ධසථහ රඵහ දීභටයි. තභයින් 5,000කට තන්හසික ඳවසුකේ 

රඵහ තදන්න තභයි ළරසුේ කය තිපතඵන්තන්. ඒ හතපභ සිඹඹට 

40ක් රාකහතේ ධඹට තේ විලසවිදයාහරඹ තුශ ඳහනභහරහ වළදෆරීතේ 

ධසථහ තිපතඵනහ. සිඹඹට 60ක් තභයි ජහතයාන්තය ඵහ 

ගන්තන්. විතලේතඹන්භ තේ විලසවිදයාහරඹ සථහපිත කයන්තන්භ 

කරහපීඹ ලතඹන්  තක්න්ද්රවසථහනඹක් - මූරසථහනඹක්- විධිඹට. 

සිඹඹට 60ක්භ විතේය ඹ යටලින් ඇවිල්රහ තේ විලසවිදයාහරඹ තුශ 

තන්හසික ඳවසුකේ රඵහ තගන ඒ ධඹට තේ උඳහධි ඳහනභහරහ 

වළදෆරීතේ ධසථහ තිපතඵනහ. ඒ හතපභ මූලික ධදිඹය ඹටතත් 

උඳහධි ඳහනභහරහ 30කට ධන්න ප්ර භහණඹක් ඳශමුළනි ර්ඹ තුශ 

සථහපිත කයනහ. ඳලසචහත් උඳහධි ඳහනභහරහ ධටකට යන්න 

ප්ර භහණඹක් තේ විලසවිදයාහරඹ තුශ සථහපිත කිරීභට නිඹමිත 

තිපතඵනහ.  

 ගේඳව දිස්රිජක්කත  ධතේ ගරු න්ත තේනහනහඹක 

භන්ත්රීළතුභහත් ඉන්නහ.   විතලේතඹන්භ ධධිතේගී භහර්ග ඳේධතිපඹත් 

භඟභ ඉදිරි ධනහගතත දී; ළඩි කහරඹක් ඹන්න තඳය මේරිගභ 

ප්ර තේලඹ ඉතහභත් දියුණු ප්ර තේලඹක් ඵට ඳත් තනහ. ධකිර 

වියහේ භන්ත්රීළතුභහ කිේහ තේ යතඹෝජන කරහඳඹත් ඳටන් ගත්තත් 

එතුභන්රහයි කිඹරහ. ඒකත් ළයදියි. යතඹෝජන කරහඳඹක් ධසතේ 

තනොතයි තේ විලසවිදයාරඹ වදන්තන්. මේරිගභ යතඹෝජන 

කරහඳත  ධක්කය 400කට යන්න භූමි ප්ර භහණඹක් තිපතඵනහ. 

එයින් එක තකොටක කර්භහන්තලරහ පිහිතටේහ. ඉතිපරි හිස 

ධක්කය 200න් ධක්කය 120ක තභයි තේ විලසවිදයාහරඹ සථහපිත 

කයන්න දළනට ළරසුේ කය තිපතඵන්තන්.   

මූරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීළතුභනි, ඒ හතපභ රඵන 27 ළනිදහ 

ධතිපගරු ජනහධිඳතිපතුභහ විසින් ධතේ යතේ තදන ධධිතේගී භහර්ගඹ 

විධිඹට කටුනහඹක-තකොශම ධධිතේගී භහර්ගඹ ජනතහ ධයිතිපඹට ඳත් 

කයනහ. ගේඳව දිස්රිජක්කඹ නිතඹෝජනඹ කයන භවජන 

නිතඹෝජිතතඹක් විධිඹට  ධඳට තේ ධසථහ උදහ කය දීභ පිළිඵ 

ධතිපගරු ජනහධිඳතිපතුභහට ධතේ ප්ර ණහභඹ පුද කයන්නට භහ තභඹ 

ධසථහක් කය ගන්නහ.  

මූරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීළතුභනි, ඒ හතපභ උතුරු ධධිතේගී 

භහර්ගඹ තේ ධවුරුේතේ යයේබ වීභට නිඹමිත තිපතඵනහ. උතුරු 

ධධිතේගී භහර්ගඹ එ තේයමුල්තරන් යයේබ තරහ ගේඳව, 

තේඹන්තගොඩ, මේරිගභ වයවහ ධතේපුස දක්හ වදන්න තභයි 

දළනට ළරසුේ කය තිපතඵන්තන්. මේරිගභ හුභහරු භධයාසථහනඹ 
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[ගරු රන්ත ධරගිඹන්න භවතහ] 
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ධර තභයි තේ විලසවිදයාහරඹ සථහපිත න්තන්. එතතකොට ගුන් 

තතොටුතඳොතශේ  සිට එන තකනකුට, තකොශම සිට ඹන තකනකුට 

තේ විලසවිදයාහරඹ  සථහපිත න තළනට ඳළඹ බහගඹකටත් ධඩු 

කහරඹකින් ඹන්න වළකිඹහ  තිපතඵනහ. විඳක්ත  ධඹ තේහ 

දන්තන් නළතිප ඇතිප. තේහ කළරෆර සථහපිත කයනහඹ කිඹරහ 

හිතනහ ඇතිප. නමුත් ඳළවළදිලි දර්ලනඹක්, ඳළවළදිලි දළක්භක් ඇතිප 

කටයුතු කයන නිහ තභයි තේ විලසවිදයාහරඹ මේරිගභ සථහපිත 

කයන්න කටයුතු කය තිපතඵන්තන්.  ජහතයාන්තය ලතඹන් ළදගත් 

න සථහනඹක් වළටිඹට තේ විලසවිදයාහරඹ ඉතහභත් දියුණු 

භේටභකට ඳත් තනහ. එඹ හුතදක්භ මේරිගභට - ගේඳව 

දිස්රිජක්කඹට- ඳභණක් තනොතයි, ධනිහර්ඹතඹන්භ ධතේ 

යටටභත්, මුළු යසිඹහතිපක කරහඳඹටභත් ඉතහභත් ළදගත් 

භධයාසථහනඹක් විධිඹටයි ඉදිරිත දී තේ සථහනඹ   ඇතිප න්තන්.  

 "තේක යණ්ඩු  කයන්තන්, තේක ළයදි තදඹක්, 

ධනිහර්ඹතඹන්භ ළයදියි" කිඹන තළන ඉ තගන ධපි තේහ 

පිළිඵ  කටයුතු කශ යුතු න්තන් නළවළ. ධකිර වියහේ භන්ත්රීළතුභහ 

ධවනහ, තේ විලසවිදයාහරඹ ඳටන් ගන්න නීතිප තකෝ,  කිඹරහ. 

එතුභන්රහ තඳෞේගලික ඳහල් ඳටන් ගත්තහ. භභ හිතන වළටිඹට 

යාහඳහයඹක් ලිඹහ ඳදිාචි කිරීතේ වතිපකඹ තුළින් තභයි ධදත් ධතේ 

යතේ තඳෞේගලික ඳහල්  ඳත්හ තගන ඹන්තන්. [ඵහධහ කිරීභක්] 

භහගේ ඳනත ඹට තත් තභයි ඒ ඳහල් ඳටන් ගත්තත්. භහගේ 

ඳනත ඹටතත් තඳෞේගලික ඳහල් ඳටන් ගත් එක්ත් ජහතිපක 

ඳක්ඹ ධද ධවනහ ඇයි තේහ- [ඵහධහ කිරීභක්] නළවළ, නළවළ. 

කරුණහකය භතප තරහ තදන්න. [ඵහධහ කිරීභක්] නළවළ,  නළවළ. 

භතප කථහ ධහන වුණහභ ධවන්න. එළිඹට ඇවිල්රහ ධවන්න. 

[ඵහධහ කිරීභක්] භහ ඔඵතුභහට ඵහධහ කතශේ නළවළතන්.  
 
ගරු ධකිර වියහේ කහරිඹේ භවතහ 
(ரண்புறகு அகறன றரஜ் கரரறசம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 

භහ තඳොඩි ඳළවළදිලි කිරීභක් කයන්නේ. 
 
ගරු රන්ත ධරගිඹන්න භවතහ 
(ரண்புறகு னசந் அனகறன்ண) 

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 

ඳළවළදිලි කිරීභ ඳසතේ කයන්න. තේරහ ධයතගන ඳළවළදිලි 

කිරීභ කයන්න. [ඵහධහ කිරීභක්] තේරහ ධයතගන ඳළවළදිලි කිරීභ 

කයන්න.   

ඒ ධවිධිභත් භේටමින් ඳටන් ගත්තු තඳෞේගලික ඳහලුත් 

විධිභත් කිරීභ වහ ඹහන් ත්රාණඹක් ඳහර්ලිතේන්තුතේ උස 

ධධයාහඳන කටයුතු පිළිඵ උඳතේලක කහයක බහ තුශ 

වි  තලේතඹන්භ ධපි කස කය තිපතඵනහ. ඒ හතපභ තේ 

විලසවිදයාහරඹ පිළිඵ එස.බී. දිහනහඹක ධභහතයාතුභහතගන් භහ 

විභසීභක් කශහ. විතලේතඹන්භ විලසවිදයාහරඹ තුශ තිපතඵන ඒ 

ධධීක්ණ කවුන්සිරඹ භ් න් තේහත  ප්ර මිතිපඹ, ගුණහත්භකබහඹ 

පිළිඵ ධනිහර්ඹතඹන්භ තොඹහ ඵළලීභක් සිේධ කයනහ.  

ගරු ධකිර වියහේ කහරිඹේ භන්ත්රීළතුභනි, යතඹෝජන ප්ර ර්ධන 

ධභහතයායඹහ විධිඹට ධද තේ නිතේදනඹ ඳහර්ලිතේන්තුට ඉදිරිඳත් 

කයන්තන් ඵදු වන රඵහ දීභ වහ ඳභණයි කිඹන කහයණඹ 

ඔඵතුභහ කරුණහකයරහ තත්රුේ ගන්න. තේ නිතේදනඹ තගන 

ඒතේ ග කීභ දයන්තන්ත්, ඒ පිළිඵ ේඵන්ධීකයණ කටයුතු  

කයන්තන්ත් ධනිහර්ඹතඹන්භ උස ධධයාහඳන ධභහතයාතුභහයි. තේ 

විලසවිදයාහරඹ සථහපිත වීතභන් ධනතුරු ඒහ පිළිඵ තොඹහ 

ඵරහ කටයුතු කිරීතේ ග කීභත් එතුභහ විලසවිදයාහර ප්ර තිපඳහදන 

තකොමින් බහත් භඟ ධනිහර්ඹතඹන්භ ඉටු කයනු රඵනහ. ඒ 

ධනු හභහනයාතඹන් ධවුරුේදකට ධතේ යටින් උඳහධි ඳහනභහරහ 

වළදෆරීභ වහ දවදහවක් විතේලගත තනහ. තේ එක් තකතනකු 

තනුතන් ධවුරුේදකට රුපිඹල් මිලිඹන තුනක මුදරක් විඹදේ 

කයනහ. ඒ ධනු ධවුරුේදකට රුපිඹල් බිලිඹන තුනක් විතේල 

විනිභඹ ලතඹන් ධඳ ඒ යටරට ඹනහ. ධතේ යතේ උස තඳශ 

ධධයාහඳනඹ වදහයන රක් තුනක ඳභණ ධඹතගන් රක්ඹකට 

යන්න දරුන් පිරික් උස ධධයාහඳනඹ වහ සුදුසුකේ 

රඵනහ. ධතේ යතේ දරුන් විසිදහවකට තභයි උඳහධි ඳහනභහරහ 

වළදෆරීභට විලසවිදයාහරර ඳවසුකේ රඵහ තදන්තන්. ඒ ප්ර භහණඹ 

20,000 දක්හ ළඩි කතශේත් ධතිපගරු ජනහධිඳතිපතුභහතප 

නහඹකත්තඹනුයි. 11,000ක් ඳභණ තිපබුණු ප්ර භහණඹ තේ න විට 

සිඹඹට 50ක් දක්හ ළඩි කය තිපතඵනහ. තේ විලසවිදයාහරරට 

පිවිතන ධඹතගනුත් සිඹඹට 65ක් කරහ ව හණිජ ඹන ධාල 

තදතකන් උඳහධි ඳහනභහරහ වදහයන්තන්. සිඹඹට 35ක් තභයි   

විදයාහ ධාලතඹන් උඳහධි ඳහනභහරහ වදහයන්තන්. තේ තත්ත්ඹ තුශ  

විදයාහ ධාලතඹන් උඳහධිඹ ගත්තහට ඳසතේ ඒ ධඹට රැකිඹහ රඵහ 

ගළනීභට ධසථහක් තිපබුණහ. කරහ, හණිජ උඳහධි රඵහ ගළනීතභන් 

ධනතුරු ඒ ධඹට තේ යට තුශ රැකිඹහ රඵහ ගළනීභට 

ධනිහර්ඹතඹන්භ වළකිඹහක් නළවළ. තභන්න තේක තභයි 

ධනිහර්ඹතඹන්භ ධද යතේ  ධධයාහඳනඹ ඳළත්තතන් තිපතඵන ප්ර ලසනඹ. 

ඒ ප්ර ලසනඹ වහත් විඳුේ රඵහ දී තිපතඵනහ.  

තේ න විට ධතේ යතේ ඳහල් 250ක උස තඳශට තහක්ණ 

විඹ ධහයහ ඉගළන්වීතේ කටයුතු  යයේබ කය තිපතඵනහ. එළනි 

යුගඹක තභයි තේ  විලසවිදයාහරඹ ධතේ යතේ සථහපිත තන්තන්. භහ 

හිතනහ, ධද ධතේ යතේ තනොභළතිප නමුත් යටක් විධිඹට ධලයා 

කයන ඳහනභහරහ 25ක් තභයි මුලින්භ තේ විලසවිදයාහරඹ තුශ 

ධනිහර්ඹතඹන්භ යයේබ න්තන් කිඹරහ. ධතේ  යතේ විලසවිදයාහර 

වදන්න පුළුන්. ධතේ යතේ භහන ේඳත පිළිඵ ප්ර ලසනඹක් 

තිපතඵනහ.  ධලුත් ඳහනභහරහ තේ යටට වඳුන්හ දීභ වහත්,  ඒ 

ක්තේත්රාර විවිධ ධත්දළකීේ රඵහ ගළනීභ වහත් 

කථිකහචහර්ඹරුන්ට, භවහචහර්ඹරුන්ට, යචහර්ඹරුන්ට ධතේ 

යතේ විලසවිදයාහර නළවළ. විතලේතඹන්භ ජහතයාන්තය භේටතේ 

කථිකහචහර්ඹරුන්, භවහචහර්ඹරුන් ඇවිල්රහ තභයි තේ යතේ තේ 

ඳහනභහරහ ධනිහර්ඹතඹන්භ යයේබ කයන්තන්. භහ ඒතකන් 

තභොනභ යකහයඹකටත් කිඹන්තන් නළවළ, ධතේ යතේ බුේධිභත් 

පිරික් නළවළ කිඹන කහයණඹ. ධතේ යතේ බුේධිභත් පිරික් 

ඉන්නහ. ධතේ යතේ ජනතහ බුේධිභත්. ජනතහතප වළකිඹහන් 

තිපතඵනහ. එතවභ වළකිඹහන් තිපබුණත් එළනි ක්තේත්රාලින් 

උඳහධි ඳහනභහරහ වදහයන්න, විලසවිදයාහර ඳේධතිපඹ තුශ යටට 

ධලයා කයන ඳහනභහරහ වදහයන්න තේ දක්හ ධතේ යතේ ක්ර භඹක් 

තිපබුතණ් නළවළ. ධද ෆභ ධාලඹකින්භ ධතේ යතේ දියුණුට ඵරඳහන 

විලහර පිටිවරක් තේ විලසවිදයාහරඹ යයේබ කිරීභ තුළින් 

ධනිහර්ඹතඹන්භ  ඇතිප තනහ.   

විතලේතඹන්භ තේ විලසවිදයාහරඹ තුශ ශියාත් රඵහ තදනහ. 

තේහ සිඹල්රක් ගළනභ උස ධධයාහඳන ධභහතයාතුභහ වන් 

කයයි. තේ විලසවිදයාහරඹ තුශ සිඹඹට 40ක් ඉන්තන් රාකහතේ 

ධඹයි. සිඹඹට 60ක් විතේය ඹ ශියායින් තේ විලසවිදයාහරඹ තුශ 

ඳහනභහරහ වළදෆරුහට ඳසතේ ඒ වහ යදහඹභක් රළතඵනහ. ඒ 

යදහඹේ තුළින් තේය ඹ ධඹට ශියාත් රඵහ දීතේ වළකිඹහ 

තිපතඵනහ. එභ නිහ භහ හිතන්තන් තභඹ ඉතහභත් කහතරෝචිත 

තඹෝජනහක්  ඵයි.  

තඳෞේගලික විලසවිදයාහරඹක ධලයාතහ ඳතිපන යුගඹකදී 

තභයි තේ විලසවිදයාහරඹ සථහපිත කයන්න කටයුතු කයන්තන්. 

විතලේතඹන්භ තේ විතේල යතඹෝජනඹ වහ  ඵදු වන රඵහ දීභට 

කටයුතු කිරීභ පිළිඵ යතඹෝජන ප්ර ර්ධන ධභහතයාතුභහට ධතේ 

සතුතිපඹ ප්ර කහල කයන ධතයභ ඒ විලසවිදයාහරත  ේපර්ණ 

ධධීක්ණඹ සිදු කයනු රඵන ධතේ උස ධධයාහඳන ධභහතයාතුභහට 

ඒ විලසවිදයාහරඹ හර්ථක කය තගන ඹෆභ වහ ධතේ ේපර්ණ 

වතඹෝගඹ, දහඹකත්ඹ රඵහ තදන ඵත් වන් කයන්න 

කළභළතිපයි. ඒ විලසවිදයාහරඹ ගේඳව දිස්රිජක්කඹ තුශ සථහපිත කිරීභ 

පිළිඵ ගේඳව දිස්රිජක්කඹ නිතඹෝජනඹ කයන භවජන 

නි තඹෝජිතඹකු විධිඹට භහතප ප්ර ණහභඹ ධතිපගරු ජනහධිඳතිපතුභහට 

ඳශ කයමින් භහ නිවඬ නහ. සතුතිපයි. 
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ඳහර්ලිතේන්තු 

මූරහනහරඪ භන්ත්රීළතුභහ 
(கனகரங்கும்  உரப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ඊශඟට ගරු ඉයහන් වික්ර භයත්න භන්ත්රීළතුභහ. ඔඵතුභහට විනහඩි 

25ක් තිපතඵනහ. 

 
[ධ.බහ. 2.41] 

 
ගරු ඉයහන් වික්ර භයත්න භවතහ 
(ரண்புறகு இரன் றக்கறத்ண) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

මූරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීළතුභනි, ධද භටත් ධසථහක් රළබී 

තිපතඵනහ, විතලේතඹන්භ තඳෞේගලික විලසවිදයාහරඹක් යයේබ 

කිරීභ ේඵන්ධතඹන් න විහදඹට වබහගි න්න. ඇත්තටභ 

තඳෞේගලික විලසවිදයාහර පිළිඵ ධතේ ඳක්ත  සථහයඹ ධතේ 

ධකිර වියහේ කහරිඹේ භන්ත්රීළතුභහ වන් කශහ. එභ නිහ ඒ 

ේඵන්ධතඹන් භහ නළත වන් කයන්න ධලයා නළවළ. නමුත් 

තේ තරහතේ කරුණු කිහිඳඹක් ඉදිරිඳත් කයන්න ඕනෆ.  

විතලේතඹන්භ ගළේ ඳත්රා කිහිඳඹක් නිකුත් කයරහ තිපතඵනහ. 

තේ ේඵන්ධතඹන් න ධලුත්භ ගළේ ඳත්රාඹ තේ ධවුරුේතේ 

ධතගෝසතු භහත  22 න දහ නිකුත් කයන රද ගළේ ඳත්රාඹයි. ඒ 

ධනු ඹේකිසි නීතිප රීතිප භහරහක් තිපතඵනහ. එයින් කයන්න 

වදන්තන් ඇත්තටභ තඳෞේගලික, එතවභ නළත්නේ යජත  තනොන 

විලසවිදයාහරරට ඹේකිසි පිළිගළනීභක් ඇතිප කයන එකයි. 2011 දී 

වහ 2012 දී "යහජයා තනොන විලසවිදයාහර ඳනත් තකටුේඳත" කිඹහ 

ඳනත් තකටුේඳතක් ඉදිරිඳත් කයන්න යජඹ ෆඹේ කශහ. ඒ 

තරහතේදී තනොතඹකුත් තවේතූන් නිහ FUTA එක වයවහ විේතුන් 

එඹට විරුේධතහ ප්ර කහල කශහ. ඉසයව තදොතයන් කයන්න ඵළරි 

වුණු ළත් දළන් ඳස තදොතයන් කයනහ හතප ළඩක් තභයි ධද 

තභතළන කයන්න ඵරහතඳොතයොත්තු න්තන්. ඒ ඳනත් තකටුේඳතත් 

විසතයහත්භක තිපබුණහ, යහජයා තනොන විලසවිදයාහරඹක් වඳුනහ 

ගන්තන් තකොතවොභද, එඹට ධලයා ප්ර මිතිපඹ තභොකක්ද කිඹරහ. ඒ 

හතපභ එඹ ඳත්හ තගන ඹන තකොට එහි quality assurance 

එකයි, accreditation එකයි ගළන ෆතවන විසතයඹක් ඒ ඳනත් 

තකටුේඳතත් තිපබුණහ. තේ ගළේ නිතේදනඹ තද ඵරන තකොට 

ධහනහකට ඒ භේටතභන්ත් කරුණු ඉදිරිඳත් තරහ නළවළයි 

කිඹරහ වන් කයන්නට ඕනෆ. තභයින් කයන්න වදන්තන් 

නීතිපඹක් වයවහ තනො ගළේ නිතේදනඹක් වයවහ තඳෞේගලික 

විලසවිදයාහරරට ඹේකිසි නීතිපභඹ ඳදනභක් තදන එකයි. තභභ 

යඹතනරට "විලසවිදයාහර" කිඹන්තන් නළතු "උස ධධයාහඳන 

යඹතන" කිඹරහ ඇතුශත් කයරහ ඊට ඳසතේ   උඳහධි පිරිනළමේභ 

වහ ඒ යඹතනරට ධයඹ රඵහ දීභක් තභයි කයන්තන්. ක්ර  

කිේතොත් නිදවස ධධයාහඳනඹට ඳවයක් ගවනහ. තභඹ ඳස 

තදොතයන් ඇවිල්රහ ගවන ඳවයක්; ඉසයව තදොතයන් ඇවිල්රහ 

ගවන ඳවයක් තනොතයි. 

දළන් තේ ගළේ ඳත්රාරභ වන් කය තිප තඵන යකහයඹට  

ඉසතල්රහ ඳනතතන් යඹතන පිහිටුරහ, ඒ යඹතන වයවහ තභයි 

ඒ විලසවිදයාහර පිළිගළනීභට තවෝ තනො පිළිගළනීභට ඳත් තන්තන්.  

ගළේ එකට ධනු තභහි නේ කයන  රද විතලේ ඵරධහරිතඹක් 

ඉන්නහ.  පුේගරතඹකුටයි තේ  ඵරඹ දීරහ තිපතඵන්තන්. උස 

ධධයාහඳන ධභහතයාහාලත  දළනට  ඉන්න තල්කේ සුනිල් නයත්න 

භළතිපතුභහටයි තේ ඵරඹ දී තිපතඵන්තන්. පුේගරඹහ ධ තත් තභයි තේ 

ඵරඹ තිපතඵන්තන්.  මුලින් තිපබුණු යහජයා තනොන විලසවිදයාහර 

ඳනත් තකටුේඳත  එක්ක නතකොට  තභහි ප්ර මිතිපඹ  ඳහරනඹ 

කයන්න, ප්ර මිතිප යයක්ණ හර්තහක් රඵහ ගන්න Standing 

Committee on Accreditation and Quality Assurance  නමින් 

කමිටුක් ඳත් කය  තිපතඵනහ. ඊට ඳසතේ  යඹතනික සුදුසුකභ 

නිරීක්ණඹ  කයන්න යඹතනික නීරීක්ණ භණ්ඩරඹක් - 

Institutional Review Panel එකක් - ඇතිප කය තිපතඵනහ.  ඊට  

ඳසතේ විඹ නිරීක්ණඹ කයන්නත්  භණ්ඩරඹක්  ඳත් කය 

තිපතඵනහ.  නමුත් ඒතක් සුදුසුකේ ගළන විසතයහත්භක කිඹරහ 

නළවළ,  තඵොතවොභ ටිකක්  කිඹහ තිපතඵනහ.    

මූරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීළතුභනි, ඒ හතපභ තේ භණ්ඩරර  

පුේගරඹන් කී තදතනක් සිටිඹ යුතුද  කිඹහත් තේ ගළේර 

වන් කය නළවළ. තේ භණ්ඩරතඹන් නළත්නේ කමිටුතන්  

ඹේකිසි ධධයාහඳනික යඹතනඹක් ගළන ප්ර මිතිප යයක්ණ 

හර්තහක් රළබුතණොත්  තභතළන තිපතඵන විධිඹට තේ ඵරධහරිඹහ 

ඇභතිපතුභහට යතඳෝර්තුක් තදනහ.  නමුත් ධය කමිටුතන්  

රළතඵන හර්තහ ධනු ධනිහර්ඹතඹන්භ ක්රිදඹහ   කශ යුතුද  නළේද 

කිඹන එක   ඳළවළදිලි නළවළ. භහ හිතන  විධිඹට ධතේ උස 

ධධයාහඳන  ක්තේත්රාත  තභච්චය විලහර  තනක් කයනතකොට  

ගළේ එකක් වයවහ තභතවභ කයන එක නුසුදුසුයි. තේක උස 

ධධයාහඳන ඹට විලහර ඳවයක් කිඹහ  හුඟක් ධඹ  රකන්නට පුළුන්. 

ඒක කයන ධසථහතේදී තේක ඳනතක් වයවහ තභයි  කයන්නට 

තිපබුතණ්. තේක ගළේ එකක් වයවහ පිටිඳස තදොතයන් තගනළල්රහ 

රිාගන්න තිපබුණු ධසථහක් තනොතයි.  

තේ ක්ර භඹට ධඳ ගිතඹොත් යහජයා තනොන විලසවිදයාහර ල්ලි 

ඵරඹටයි, තේලඳහරන ඵරඹටයි  ඹටත් තන්න පුළුන්. එළනි 

තදඹක්  සිදු තන්න පුළුන්ඹ කිඹන බිඹ ධඳට තිපතඵනහ. දුර්ර 

නළත්නේ ළඩි පිළිගළනීභක් නළතිප විලසවිදයාහර තේ යතේ යාහේත 

තන්න ඳටන්  ගන්නට තේක තදොයටුක්ඹ කිඹහ කිඹන්න ට 

පුළුන්. තේ යට පුාචි යටක්. ප්ර මිතිපඹ තිපතඵන,  ප්ර සිේධ  ජහතයාන්තය 

විලසවිදයාහර වතයකට ඳවකට ඩහ තේ යටට එන්තන් නළවළ. 

තභොකද, තේ යට  තඵොතවොභ කුඩහ යටක් නිහ.  නමුත් ධද ධඳ තේ 

කයන තදයින්  ප්ර මිතිපඹ නළතිප උස ධධයාහඳන කඩහේපු  විලහර 

ප්ර භහණඹක් එන්න පුළුන්. තේක කඩහේපු ධරිනහ හතප ළඩක්, 

සුඳර් භහර්කේ ධරිනහ හතප ළඩක් තනොවිඹ යුතුයි කිඹහ 

කිඹන්නට  ඕනෆ.  ප්ර මිතිපඹ  ගළන විලහර ප්ර ලසනඹක් තිපතඵනහ.  ධඩු 

ප්ර මිතිපතඹන් යුතු ධධයාහඳන යඹතන තේ යටට යතොත්  යජත  

ධධයාහඳන යඹතනත්  ඳවශට යකර්ණඹ තේඹ කිඹන  බිඹක් 

විේතුන්ට තිපතඵනහ.  

1977  ර්ත  දී  එක්ත් ජහතිපක ඳක් යජඹ පිහිතටේහට 

ඳසතේ  යර්ථිකඹ විිත කශහ. 1978 දී  තේ යටට  ජහතයාන්තය 

ඵළාකු යහ.  ඒ තරහතේ  ඉවශ  ර්ගීකයණඹක්  - high ranking 

එකක් -  තිපබුණු ජහතයාන්තය  ඵළාකු   තභයි  තේ යටට යතේ. ඒ 

ඵළාකු යපු තරහතේදී  භවජන ඵළාකුටයි, රාකහ ඵළාකුටයි  

ඉතවටභ ඒ ජහතයාන්තය  ප්ර මිතිපඹට  ඹන්න  සිදු වුණහ.  රාකහ 

ඵළාකුතයි, භවජන ඵළාකුතයි ඒ තිපතඵන ප්ර මිතිප භේටභ ගළන 

හිටපු ඵළාකු නිරධහරිතඹක් වළටිඹට ධද භභ යඩේඵය තනහ.  

ඊශඟට, ධතේ යජත  විලසවිදයාහරත  ප්ර මිතිපඹ ගළන ඵළලුතොත්, 

එහි ර්ගීකයණඹ ඵළලුතොත් තරෝක විලසවිදයාහර එක්ක න 

තකොට රාකහතේ විලසවිදයාහරඹ හභහනයාතඹන් 1,000යි 3,000යි 

ධතතර් තභයි තිපතඵන්තන්; the ranking is between 1,000 and 

3,000. ධඳට ඇත්තටභ ඕනෆ යජත  විලසවිදයාහරඹ ඉවශට 

ඹන්නයි. තරෝකත  තිපතඵන ඳශමුතනි විලසවිදයාහර 500 තුශට 

ඇතුළු වීභ තභයි ධතේ ධතේක්හ. නමුත් ඒ තේ තභයින් සිදු 

න්තන් නළවළ. තභොකද ප්ර මිතිපතඹන් ධඩු විලසවිදයාහර තගනහතොත් 

ඒ තදඹ සිදු න්තන් නළවළ.  

මූරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීළතුභනි, ධද ධඳ තේ කථහ කයන 

තන්ට්රාල් රළන්කර් විලසවිදයාහරඹ ගත්තතොත්, බ්රිනතහනයා 

විලසවිදයාහර එක්ක ඵරන විට එඹ 69 ළනි තළන විතය තභයි 

තිපබුතණ්. ඊට ඳසු එඹ ඳසු ගිඹ තර්දී 92 ළනි තළනට විතය 
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ඵළවළරහ තිපබුණහ. ඒ ර්ගීකයණඹ කහරතඹන් කහරඹට තඳෝඩක් 

එවහට තභවහට තනස තන්න පුළුන්. නමුත් තකටිතඹන් 

කිේතොත්, එභ විලසවිදයාහරඹ බ්රිනතහනයාත  තිපතඵන ඳශමුතනි 

විලසවිදයාහර 10ට තවෝ 20ට එකතු තන විලසවිදයාහරඹක් 

තනොතයි කිඹරහ කිඹන්න පුළුන්. ධඳ තේ යතේ ප්ර මිතිපතඹන් ළඩි 

විලසවිදයාහර පිහිටුන්න ඹනහ නේ, ජහතයාන්තය විලසවිදයාහර තේ 

යටට තපන්න ඹනහ නේ බ්රිනතහනයාත  ඳශමුතනි විලසවිදයාහර 20 

තවෝ ඇතභරිකහතේ ඳශමුතනි විලසවිදයාහර 30, 40 තවෝ නළත්නේ 

තරෝකත  ප්ර මිතිපතඹන් ළඩි ඳශමුතනි විලසවිදයාහර 100ත් 150ත් 

ධතය තිපතඵන විලසවිදයාහර තේ යටට තගන ඒභ තභයි ධතේ 

ධතේක්හ විඹ යුත්තත්. ඒ වහ යජත  දහඹකත්ඹ 

ේපර්ණතඹන් දුන්නත් කභක් නළවළ. තභොකද එතතකොට ධතේ 

භහන ේඳත ධතේ යටට විතයක් තනොතයි, ජහතයාන්තය තතශ 

තඳොශටත් ධඳ පිළිතඹශ කයනහ.   නමුත් ධද තේ කයන තදයින් 

ධඳට ඒ තදඹ සිදු න්තන් නළවළ කිඹහ තඳතනනහ.  

මූරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීළතුභනි, ධධයාහඳනඹ ගළන කථහ කයන 

විට ප්ර මිතිපඹ තඵොතවොභ ළදගත් තනහ. විතලේතඹන්භ 

යඹතනත  ප්ර මිතිපඹ, ඒ හතපභ විඹඹ ධනු රඵහ ගන්නහ 

උඳහධිත  ප්ර මිතිපඹ තඵොතවොභ ළදගත් තනහ. නමුත් භභ කලින් 

කිේහ හතප තේ ගළේ නිතේදනඹ වයවහ තේ ප්ර මිතිප ඳහරනඹ 

කයන්න ගිඹහභ ඒ ප්ර මිතිපඹ ඇත්තටභ තිපඹහ ගන්න පුළුන්ද කිඹරහ 

ධඳට ළකඹක් ඇතිප තනහ. ධතගෝසතු භහත  22 ළනි දහ ගළේ 

එකක් නිකුත් කශහ. එභ් න් Standing Committee on 

Accreditation and Quality Assurance  - SCAQA -  එක ඳත් 

කශහ. ඒ කමිටු ඳත් කය භහඹක් විතය ඹන තකොට SAITM එකට 

උඳහධි පිරිනළමේතේ ධයඹ රඵහ දුන්නහ. ඒ ධයඹ දුන්තන් ඒ 

කමිටු ඳත් කයරහ භහඹයි දස වතයක් ගිහිල්රහයි. තේ ප්ර මිතිපඹ 

ගළන ඒ තයේ ළරකිල්රක්  නළතිප ඵ එයින්භ ධඳට ඳළවළදිලි 

තනහ.  තභතවභ ගිතඹොත් රාකහතේ උස ධධයාහඳනඹ ත තත් 

කළඩිරහ, ඳවශට ළතටයි කිඹරහ ධඳට විලහර බිඹක් දළතනනහ.  

මූරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීළතුභනි, ධතේ යජඹ වඳුන්න්තන්             

"ශ්රීන රාකහ ප්ර ජහතහන්්රිජක භහජහදී ජනයජඹ" කිඹරහයි. ධඳ 

දන්නහ, භවය ධඹට තනතුරු නහභඹක් තිපතඵන්න පුළුන්, 

"තදොසතය" කිඹරහ.  ත තකතනකුට තනතුරු නහභඹක් තිපතඵන්න 

පුළුන්, " තකොන්තදොසතය" කිඹරහ. ඉාග්රීsසි බහහතන් කිඹනහ 

නේ, "doctor"  and "conductor". නමුත් ඇත්තටභ "con doctor" 

කිඹරහත් කිඹන්න පුළුන්. ඇත්තටභ ධද ධතේ යජඹට නභක් 

තිපතඵනහ, "ශ්රීන රාකහ ප්ර ජහතහන්්රිජක භහජහදී ජනයජඹ" කිඹරහ. 

නමුත් ප්ර ජහතන්ත්රාහදඹ ගළනත් ප්ර ලසනඹක් තිපතඵනහ; භහජහදී 

ඳදනභ ගළනත් ප්ර ලසනඹක් තිපතඵනහ. තේ යතේ භහජඹ, යර්ථිකඹ 

තගොඩනළ   තඟන්න තිපතඵන මූලික ඳදනභ තෞඛයාඹ ව 

ධධයාහඳනඹයි. ධවුරුදු සිඹඹකට විතය තඳය තෞඛයාඹටයි, 

ධධයාහඳනඹටයි තිපබුණු ළරකිල්රයි, යතඹෝජනඹයි නිහ තභයි ධද 

තේ යට තේ තත්ත්ත ත් තිපතඵන්තන්. නමුත් තේ ඳදනභට තේ 

යජඹ විලහර ඳවයක් ගවරහ තිපතඵනහ.    

2010 දී  ධපි ධධයාහඳනඹටයි, තෞඛයාඹටයි,  යතඹෝජනඹ කශ 

ප්ර භහණඹ  දශ දශ තේය ඹ නිසඳහදනතඹන් සිඹඹට 3.3යි.  2011 දී ඒ 

ප්ර භහණඹ 2.99ට ළටුණහ. 2012 දී ඒ ප්ර භහණඹ 2.8ට ධඩු වුණහ. ක්ර භ 

ක්ර භතඹන් තේ ප්ර භහණඹ ධඩු තරහ තිපතඵනහ. තේ යර්ථිකඹ භහජ 

යර්ථිකඹකින් තඳෞේගලික යර්ථිකඹකට ඳරිර්තනඹ තමින් 

තිපතඵනහ.  තෞඛයාඹ දිවහ ඵළලුතොත්, ධද  තඳෞේගලික තයෝවල්, 

තඳෞේගලික ඳරීක්ණහගහය තිපතඵනහ. ඒ හතපභ තඳෞේගලික 

clinics තිපතඵනහ. දළන් තේහ තනොතිපතඵන්න ඕනෆ කිඹරහ ධපි 

කිඹන්තන් නළවළ. නමුත් ධපි කිඹන්තන්, තේහ ර්ධනඹ කයන 

ධතතර්දී  තඳොදු තෞඛයාඹට ඳවය ගවන්න එඳහ; තඳොදු තෞඛයාඹ 

කේඳහදු කයන්න එඳහ  කිඹරහයි.  

මූරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීළතුභනි, ඒ හතපභ ධධයාහඳනඹ දිවහ 

ඵළලුහභ ටියුන් ඳන්තිප, ජහතයාන්තය විදුවල් එඹට ඇතුශත් 

තනහ. තඳෞේගලික විලස විදයාහරත් ධද එඹට ඇතුශත් තනහ. 

ධපි තේහට විරුේධ නළවළ. ධපි විරුේධ නළවළ කිඹරහ,  ධතේ 

ප්ර තිපඳත්තිපඹ ධකිර වියහේ භන්ත්රීළතුභහ ධද  ප්ර කහල කශහ. නමුත් ධපි 

කිඹන්තන්, තේහ කයන ධතතර් දී තඳොදු ධධයාහඳනඹට ඳවය 

ගවන්න එඳහ කිඹරහයි.  නිදවස ධධයාහඳනඹට ඳවය ගවන්න එඳහ 

කිඹරහ තභයි ධපි වන් කයන්තන්.   

මූරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීළතුභනි, ධද තේ භහජ යර්ථික 

ඳදනභට ඳවය ගවතගන ගවතගන ඹනහ. දහචහයඹක් තනොභළතිප 
යර්ථිකඹකින් ළඩක් නළවළ. තක්න්ස කිඹන්නට තඹදුණහ, 

economics without morality ගළන. දහචහයඹක් තනොභළතිප 

යර්ථිකඹකින් භහජඹක් තගොඩගන්නට ඵළවළ. භනුයාකතභන් 

තතොය යර්ථිකඹකින් ළඩක් නළවළ.  

"භතට තිපත" කිඹරහ විලහර ළඩටවනක් කශහ. ධද   භත්ඳළන් 

ඳහනඹ පිළිඵ ගත්තතොත්, ඇත්තටභ තභොකක්ද තරහ 

තිපතඵන්තන්? එඹ ළඩි තරහ තිපතඵනහ මික් ධඩු තරහ නළවළ. 

ඊශඟට,  කළසිතනෝ සදු යයේබ කිරීභක් ගළන ධඳට කිඹනහ.   

තේක දහචහයඹ පිළිඵ ප්ර ලසනඹක්. තේ කළසිතනෝ ජහහයභ සිදු 

නතකොට ඒ එක්කභ  ගණිකහ යාහඳහයඹකුත් ඇතිප නහ. ඒක 

ධනිහර්ඹභයි. තභොකද, තරෝකත  වළභ තළනභ එතවභ තභයි සිදු 

තරහ තිපතඵන්තන්. නමුත් ධද ඳත්තයඹ ඵරනතකොට ධඳට ඊටත් 

ළඩිතඹන් දුක් න්නට සිදු වුණහ. ධද ඳත්තතර් තිපතඵනහ, තේ යජඹ 

කසිේපුවල්රටත් licence තදන්නට ඹනහ කිඹරහ. මුදල් 

තනොභළතිප නේ ඕනෆභ විධිඹකට මුදරක් යජඹට වේඵ කයන්නට 

පුළුන් ක්රිදඹහලිඹක් තදට තභයි තේ යජඹ ඹන්තන්.  

ධද යත් ධමුණුගභ ඇභතිපතුභහභ භහධයාඹට වන් කය 

තිපතඵනහ, තේ හතප තඹෝජනහක් ගළන රකහ ඵරනහ කිඹරහ.  

මිනිසසු,  නළත්නේ යඹතන ළරැදි තර මුදල් වේඵ කයන්නට 

පුළුන්. ළරැදි තර මුදල් වේඵ කශත්  ඒ මුදර යඳසු ගන්න 

යජඹට ගකීභක් තිපතඵනහ. නළත්නේ ඒ මුදරට ඵේදක් ගවන්න 

යජඹට ග කීභක් තිපතඵනහ. නමුත් ළරැදි තේ  කදහත් වරියි 

කිඹරහ පිළිගන්නත්,  ඒකට නීතයානුකර ඳදනභක් දීභත් ධඳට 

කදහත් පිළිගන්නට ඵළවළ. ධපි කසිේපු වරක් පිළිගන්තන් 

තකොතවොභද? ඒකට නීතයාහනුකර ඳදනභක් තදන්තන් තකොතවොභද?  

 ඒකයි භභ කිේතේ භහජ යර්ථිකඹ ළනසීභක් සිදු නහ කිඹරහ. 

ධතේ ේප්ර දහඹ ධනු, ධතේ යගමික ධදවස ධනු තභයි ඒ භහජ 

යර්ථිකඹ වළදිරහ තිපතඵන්තන්.  තේ නිහ ඒකට ඳවය ළදීභක් සිදු 

නහ.  

මූරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීළතුභනි, ධද භහජ සුඵ සිේධිඹ ගළන 

කථහ කතශොත්,  "ධපි භහජ සුඵ සිේධිඹ ේඵන්ධතඹන් තභතයේ 

ප්ර භහණඹක් ළඹ කයරහ තිපතඵනහ"  කිඹරහ තේ ගරු බහට 

කිඹන්න පුළුන් තේ යජත   එකභ ඇභතිප තකතනක්ත් සිටිනහ 

කිඹරහ භභ හිතන්තන් නළවළ. ඒකට තවේතු තේකයි. එක එක 

ධභහතයාහාල තිපතඵනහ. භහජ තේහ ධභහතයාහාලඹ කිඹරහ  

ධභහතයාහාලඹක් තිපතඵනහ.  

මූරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීළතුභනි, නමුත් ධපි යජත  එක 

ළඩටවනක්  න  "දළඹට කිරුශ" ළඩටවන ගත්තතොත්, එහි 

තව ධඩවිත  වන් කයනහ, 2012 දී "දළඹට කිරුශ" 

ළඩටවන තනුතන්  රුපිඹල් තකෝටි 2,000ක් විඹදේ කශහ 

කිඹරහ. දළන් ඔඹ "දළඹට කිරුශ" ළඩටවනට රුපිඹල් තකෝටි 

2,000ක් විඹදේ කශහට, භහජ තේහ ධභහතයාහාලඹට රළබුතණ් 

ඒතකන් ඳවතශොතන් එක ඳාගුයි. 

ත විධිඹකට කිේතොත් "දළඹට කිරුශ"ට විඹදේ කශහ, භහජ 
තේහ ධභහතයාහාලඹට විඹදේ කශහට ළඩිඹ ඳවතශොස ගුණඹක්! 

තභොකක්ද තේකට තවේතු? ධපි යඹතන තගොඩ නඟන්න ඕනෆ. 
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ඳහර්ලිතේන්තු 

ධභහතයාහාල ලක්තිපභත් කයන්න ඕනෆ. නමුත් තේ "දළඹට කිරුශ" 

කිඹන ළඩටවන තගොඩනළ් රහ තිපතඵන්තන් ජනහධිඳතිපතුභහතප 

ප්ර තිපරඳඹ භතයි.  තේ ගරු බහට "දළඹට කිරුශ" ේඵන්ධ ධඹ 

ළඹ ප්ර කහලනඹක් ඉදිරිඳත් කයරහ නළවළ. භභ ගිඹ ධවුරුේතේ ධඹ 

ළඹ ඵළලුහ. ඒතක්ත් වන් කයරහ නළවළ, තේ වහ තකොච්චය 

විඹදේ කයනහද කිඹරහ. ඉතිපන් භහජ යර්ථිකඹට දිගින් දිගටභ 

ඳවයක් ගව තගන ඹනහ.  

භභ නළතත් එන්නේ, ධද කථහ කයන උස ධධයාහඳනඹ 

විඹඹට. ගිඹ ධවුරුේතේ ධඹ ළඹ තල්ඛනඹ ඉදිරිඳත් කයන තකොට 

ධධයාහඳනඹට තන් කශ මුළු විඹදභ රුපිඹල් තකෝටි 17,760 කිඹරහ 

මුදල් ඇභතිපතුභහතප කථහතේදී වන් කශහ. රුපිඹල් තකෝටි 

17,760යි. නමුත් ඇත්තටභ ගණනඹ කතශොත් රුපිඹල් තකෝටි 

16,300ක් තභයි ධධයාහඳන ධභහතයාහාලඹටත්, උස ධධයාහඳන 

ධභහතයාහාලඹටත්, ඒ හතපභ ධධයාහඳනඹ තනුතනුත්, පුහුණු 

තනුතනුත් - vocational training, managerial training  

සිඹල්රටභ - ඇතිප යජත  ෆභ ධභහතයාහාලඹකටභ තන් කයරහ 

තිපතඵන්තන්.  ධඹ ළත  තිපතඵන ඇත්ත විඹදභ, මුදල් ප්ර භහණඹ 

රුපිඹල් තකෝටි 16,300යි. රුපිඹල් තකෝටි 17,760 තනොතයි. භභ 

ඒ කිේතේ ිජු ධධයාහඳනඹට වහ උස ධධයාහඳනඹට විඹදේ කයන 

තකොට විතයක් තනොතයි. ධතනක් සිඹල්රභ එකතු කශත් 

රුපිඹල් තකෝටි 17,760 ප්ර භහණඹ  එන්තන් නළවළ කිඹන එක 

වන් කයන්න ඕනෆ. ධධයාහඳනඹ වහ තන් න මුදර දශ 

තේය ඹ නිසඳහදනත  තකොටක් වළටිඹට ගත්තතොත් සිඹඹට 

1.18ක්. ධධයාහඳනඹටයි, උස ධධයාහඳනඹටයි තකතයන ිජු 

යතඹෝජනඹ ගත්තතොත් රුපිඹල් තකෝටි 13,100යි තිපතඵන්තන්.  

නළත්නේ දශ තේය ඹ නිසඳහදනතඹන් සිඹඹට 1.5යි. මුළු යසිඹහභ 

ගත්තත්, දකුණු යසිඹහතේ සිඹලුභ යටල් ගත්තත්, ඉන්දිඹහ 

ගත්තත්, ඳහකිසතහනඹ ගත්තත්, තන්ඳහරඹ ගත්තත්, කුඩහ භූතහනඹ 

ගත්තත්, භහර දියින ගත්තත්, ඵාපරහතේලඹ ගත්තත් ඒ යටරට 

ඩහ තඵොතවොභ ධඩු මුදල් ප්ර භහණඹක්  තන් කයන්තන්                        

ශ්රීන රාකහයි.  ඉතිපන් නිදවස  ධධයාහඳනඹ කේඳහදු කිරීභක් දිගින් 

දිගටභ සිදු තමින් ඹනහ. ඒක ව ගන්න ප්ර මිතිපතඹන් ධඩු 

විලසවිදයාහර තේ යටට තගතනනහ.  

සිරි තවේටිතප, ධ තේ තකොශම විලසවිදයාහරත  භවහචහර්ඹතුභහ 

වන් කශහ, රාකහ යසිඹහතේ දළනුතේ තක්න්ද්රවසථහනඹ 

කයනහඹ කිඹන ධදව චනරට සීභහ තරහ තිපතඵනහ කිඹරහ. 

එඹ චනරට සීභහ තරහ තිපතඵනහ. එතුභහ කිඹනහ,  නිදව 

රඵන ධසථහතේදී තේ යතේ හිටිඹ විේතුන් විදයාහත්භක ක්ර භතේද 

මුල් කය තගනයි එදහ උස ධධයාහඳනඹ ගළන කල්ඳනහ කතශේ,  

නමුත් ධද ඒක භහජයීඹ තේලඳහරන ධලයාතහ ධනු තභයි ඉසට 

තරහ තිපතඵන්තන්, භහජයීඹ, යර්ථික ධලයාතහ ධනු තනොතයි 

කිඹරහ.  ඒ නිහ තේ යට දළනුතේ තක්න්ද්රවසථහනඹක් තනහඹ 

කිඹන එක ඇත්තටභ ඔඹ ලිඹරහ තිපතඵන ප්ර කහලනරට ඳභණයි 

සීභහ කයන්නට තන්තන්. තභොකද, තේ යට දළනුතේ 

තක්න්ද්රවසථහනඹක් තන්න පුළුන් විධිත  යතඹෝජනඹක් තේ 

යජඹ කයන්තන් නළවළ.  

ධද ධතේ ළඩ කයන පිරිතගන් සිඹඹට 20ක්භ -තඵොතවෝ  

පිරික්- ළඩ කයන්තන් පිටයටර. ධද ධපි දන්නහ, ධතේ 

කේවල්රට ඕනෆ තයභට ළඩ කයන පිරික් තොඹහ ගන්නත් 

ඵළවළ කිඹරහ. ඇයි,  ධපි ඒ ධඹ ධතනක් යටරට ඹරහ තිපතඵනහ, 

තේ යර්ථික ක්ර භඹ තුශ ඒ ධඹට තේ යතේ ජීත් න්න ඵළරි නිහ.  

මූරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීළතුභනි, ඒ හතපභ උස ධධයාහඳනඹ 

දිවහ ඵළලුහභ, ධතේ තරුණ පිරිසලින් සිඹඹට ඳවකට ඳභණයි 

උස ධධයාහඳනඹක් රළතඵන්තන්. ඉතිපන් තකොතවොභද, තේ යට 

දළනුතේ තක්න්ද්රවසථහනඹක් කයන්තන්?  තකොරිඹහ ගත්තත්, චීනඹ 

ගත්තත්, සිාගේපරු ගත් තත් ඒ යටල් ධතේ හතප ේප්ර දහඹඹන් 

තිපතඵන යටල්. නමුත් ඒ යටරට පුළුන් තරහ තිපතඵනහ, 

විදයාහත්භක දියුණුක් ඇතිප, විදයාහත්භක ක්ර භරට ගිහිල්රහ ඒ 

යටල් දියුණු කය ගන්න.   

ඒ නිහ ධපි යජඹට කිඹනහ, තේ යටට විතේල විලසවිදයාහර 

තගතනනහ නේ තේ හතප විලසවිදයාහර තගනළල්රහ වරිඹන්තන් 

නළතිප ඵ.  එළනි ධසථහ තිපතඵන්තන් තුන  වතයකට ඳභණයි.  

ධපි ඉල්ලුතේ නළතිප  - unsolicited - ඒහ තභයි තේ යටට එන්තන්.  

තේ යජත  ප්ර ධහන ප්ර තිපඳත්තිපඹක් තරහ තිපතඵන්තන් කවුරු වරි 

තඹෝජනහක් තගනහතොත්, ඒ තඹෝජනහට ඵදු වන  දීරහ ඒහ 

රඵහ ගන්නහ එකයි. තේහ තයගකහරිත්තඹන් පිට තගනහතොත් 

දණඹට  ඳහයක්  කඳන එක තභයි තේතකන් තකතයන්තන්.  ඒ 

ඵත් වන් කයමින් භහ නිවඬ තනහ. සතුතිපයි.  

 

[ධ.බහ. 3.05] 

 
ගරු තභොවහන් රහල් තග්රාේරු භවතහ 
(ரண்புறகு தரயரன் னரல் கறரரு) 

(The Hon. Mohan Lal Grero) 
මූරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීළතුභනි, යතඹෝජන ප්ර ර්ධන 

ධභහතයාහාලඹ ඹටතත් තගන එන, එාගරන්තත  විලසවිදයාහරඹක් 

වහ ධනුඵේධිත තේ තඳෞේගලික විලසවිදයාහරඹ යයේබ කිරීතභන් 

තේ යතේ උස ධධයාහඳන ක්තේත්රාත  වළයවුේ රක්යාඹක් 

නිර්භහණඹ වීභ පිළිඵ චන සල්ඳඹක් කථහ කයන්නට රළබීභ 

භහ රද බහගයාඹක් වළටිඹට රකනහ.  

වළභ යකභ ධතේ යතේ ඳහල් ඳේධතිපඹට ඇතුළු න  

දරුන් ප්ර භහණඹ 340,000ක් තනහ. ගිඹ ධවුරුේතේ ඒ ාඛයාහ 

342,000ක් වුණහ. 340,000ක් ඳභණ න එභ ප්ර භහණඹභ හර්ෂික 

ඳහල් ඳේධතිපතඹන්  පිට තනහ.   342,000ක් න තේ  දරුන් 

ධතරින් උස තඳශ විබහගඹ වහ හඩි තන දරුන්තගන් ඳසු 

ගිඹ උස තඳශ විබහගත දී භත් වුණු ප්ර භහණඹ යන්න 

ලතඹන්  119,000යි. 119,000ක් ඳභණ න තේ දරුන්තගන් 

ේභත  විලසවිදයාහර ඳේධතිපඹට ඇතුශත් කය ගත වළකි න්තන් 

හභනයාතඹන් 24,000ක් විතය පිරික්. ඳසු ගිඹ ධවුරුේතේ  ඇතිප ව   

Z-score  ධර්බුදඹ නිහ  දරුන් 26,000ක්  විතය ඇතුළු කය 

ගත්තහ.  නමුත් හභහනයාතඹන් 23,000ක්, 24,000ක් හතප 

පිරිකට තභයි විලසවිදයාහරර ඉඩකඩ තිපතඵන්තන්. 

විලසවිදයාහරරට ඹෆභ වහ සුදුසුකේ රළබ දරුන් ධතරිනුත් 

හර්ෂික  95,000කට ළඩි පිරිකට උස ධධයාහඳන හිමිකභ 

ධහිමි තරහ ඹනහ.  ඒ හිමිකභ යජඹ විසින් ඳඹන්න පුළුන් නේ 

ඉතහ තවොයි. නමුත් දියුණු න යටක් වළටිඹටත්,  ධනිකුත් යර්ථික  

ාර්ධන කටයුතු වහ තඹදවීේ කයන්න තිපතඵන නිහත්,  

තෞඛයා යදී ධනිකුත් සුඵහධන කටයුතු වහ විඹදේ කයන්න 

තිපතඵන නිහත්, විතලේතඹන් ධතේ  මුළු ඵදු යදහඹභට යන්න 

ප්ර භහණඹක්  යතේ යහජයා තේකඹන් වහ ළටුේ ලතඹන් 

තගන්න තිපතඵන  නිහත්   විලසවිදයාහර ඳේධතිපඹ දියුණු කය 

ගළනීතේ  ප්ර හතඹෝගික ධඳවසුකේ තිපතඵන ඵ ධපි දන්නහ.  

ධඳට තේ ඹථහර්ථඹට මුහුණ තදන්න සිේධ තරහ තිපතඵනහ. 

තභොකක්ද තේ ඹථහර්ථඹ? ධතේ තදභේපිඹන්ට ද දරුන් 

තනුතන් යන් රිදී, මුතු භළණික්, වයකහ ඵහන, තේඳශ ඹහන හවන 

ඳයහ තදන්නට  නළතිපකභ  නිහ තවෝ, ඊට ඩහ  ධධයාහඳනත   

ටිනහකභ දකින නිහ   විලසවිදයාහර යේ ධහිමි ව  දරුන් පිටයට  

ඹළවීභ වහ තරොකු උත්හවඹක් දයනහ. එතවභ නළත්නේ  ධතේ 

යතේ තිපතඵන විලසවිදයාහර ධනුඵේධිත ව විවිධ තඳෞේගලික 

යඹතනරට  ඔවුන් ඹන්නට තනොතඹකුත් උත්හව දයනහ. 
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[ගරු ඉයහන් වික්ර භයත්න භවතහ] 
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එළනි විලසවිදයාහරරට ේඵන්ධිත ව යඹතන විලහර ප්ර භහණඹක් 

ධද ධතේ යතේ  තිපතඵනහ. එළනි  යඹතන 78ක් ඳභණ ලිඹහ ඳදිාචි 

තරහ තිපතඵනහ. ඒ ධතරින් තවොඳින් ක්රිදඹහත්භක න යඹතන 

30ක් ඳභණ තිපතඵනහ. උදහවයණඹක් ලතඹන් කිේතොත්,  

යජඹට ධනුඵේධිත තඹෞන කටයුතු වහ නිපුණතහ  ාර්ධන 

ධභහතයාහාලඹ ඹට තත් තිපතඵන NIBM, NSBM ළනි යඹතන 

ඹටතත්, භළතල්සිඹහතේ ලිේතකොක්වින්ප විලසවිදයාහරඹ,  

ධඹර්රන්තත  ඩවලින් විලසවිදයාහරඹ ළනි විලසවිදයාහර 

ගණනහකට ධනුඵේධිත උඳහධි ඳහනභහරහ තිපතඵනහ. ඒ නිහ එක 

ඳළත්තකින් ඵරනතකොට තේක  තේ යටට ධලුත්භ තදඹක් 

තනොතයි. තේ  යතේ තිපතඵන තඳෞේගලික උස ධධයාහඳන 

යඹතනරට දරුන් ඹහ ගන්න එක  ඳළත්තකින් තදභේපිඹන් 

උත්හව ගන්නහ ධතතර්, තත් ඳළත්තකින් හර්ෂික 15,000කට 

ළඩි පිරික්  පිටයට  විලසවිදයාහරරට ඹනහ. රක්සභන් ඹහඳහ 

ධතවර්ධන  ඇභතිපතුභහ කිේහ, 2012 ර්ත දී  පිට යට   

විලසවිදයාහරරට ගිඹ දරුන් ප්ර භහණඹ 16,000කට යන්නයි 

කිඹරහ.  

දළන් තේ ධඹට තභළනි පිට යට විලසවිදයාහරඹකට ඹන්න 

තභොන තයේ දුක් කයදය ප්ර භහණඹක්, විඹදේ ප්ර භහණඹක් දයන්න 

ඕනෆ ද? ඉසතල්රහභ තරෝකත  තිප තඵන තභළනි විලසවිදයාහර 

ගළන තතොයතුරු තවොඹහ ගන්න ඕනෆ. ඒහත   ප්ර මින්න් ගළන 

තවොඹන්න ගිඹහභ විලහර ප්ර ලසන ඇතිප තනහ. ඊශඟට ඒහට ධඹදුේ 

ඳත්රා ඹන්න ඕනෆ. ඒ ධඹදුේ ඳත්රා ඹළවීතේ ක්ර භතේදඹ තුශ යඳසු 

තරොකු විඹදභක් දයන්න තනහ. ඊශඟට ඒහට තළඳළල් විඹදේ 

දයන්න තනහ. ඇතළේ ඒහට ඳරිගණකඹ වයවහභ apply  

කයන්න පුළුන්. එතවභ නළත්නේ scan කය ඹන වතිපක ඳත්රා 

ඇතුළු තල්ඛන  පිළිගත්තත් නළත්නේ යඳසු තළඳෆතරන් ඹන්න 

තනහ.  පිට යට තඳෞේගලික විලසවිදයාහරඹක් රළබුණත් ඊශඟට 

වීහ ගළනීතේ ප්ර ලසන ඇතිප තනහ. ඒ වීහ රඵහ ගළනීභ වහ 

තහනහඳතිප කහර්ඹහරර යසතිපඹහදු තන්න සිදු තනහ. ධතේ යතේ 

හුඟ තදනකුට භවය යටල්රට ඹහභ වහ විලහර මුදල් ාචිත 

තඳන්න්න සිේධ තනහ. උදහවයණඹක් වළටිඹට එක්ත් 

යහජධහනිඹට ඹනහ නේ රුපිඹල් මිලිඹන වඹකට ළඩි ත්කේ 

ප්ර භහණඹක් ඵළාකු ගිණුේර තඳන්න්න ඕනෆ. ඒ නිහ භවය 

තදභහපිඹන් තභන්තප තු පිටි විකුණරහයි තේ මුදල් තවොඹහ 

ගන්තන්. එතවභ නළත්නේ තඳොලිඹට ණඹ ධයතගන ටික කහරඹකට 

ඵළාකු ගිණුේර දභරයි  තේ මුදල් ාචිත තඳන්න්තන්.  

ඊශඟට, ගුන් ටිකේ ඳත් වහ විඹදේ දයන්න නහ.  ඒ 

ඔක්තකෝටභ ධභතයයි විලසවිදයාහර ගහසතු ධඹ කයන්තන්. ධතේ 

ගරු රක්සභන් ඹහඳහ ධතවගුණර්ධන ඇභතිපතුභහ කිඹහපු ඒ 

නිර්තේලගත ප්ර භහණඹ තේහයින් පිටසතය එන ඒහයි. ඊශඟට 

තේ ධඹට ඒ යටල්ර නහතළන්, කෆේ බීේ, ගභන් විඹදේ, තඳොත් 

ඳත්, ලිපි ද්රවයා යදිඹ වහ විඹදේ දයන්න නහ. ධනිහර්තඹන්භ 

laptops ගන්න තනහ. ඒහ තඵොතවෝ තරහට තභතවන් 

ධයතගන ඹන්තන් නළවළ.  එතවනුයි ගන්තන්. එතතකොට ඒහටත්  

විඹදභක් ඹනහ. ඊශඟට ඇතළේ තරහට ඔවුන් ඵරන්න ිහන්න් 

ඹනහ.  ඒ හතපභ ඔවුන්ට තභතවට එන්න සිදු තනහ. ඒ වහ 

යඳසු ගුන් ගභන් වහ විඹදේ දයන්න නහ. තේ ඔක්තකෝභ 

විඹදේ එකතු කය ඵළලුහභ විලහර විතේල විනිභඹ ප්ර භහණඹක් තේ 

කටයුත්ත ඇතුතශේ නළතිප තරහ තිපතඵන ඵ තඳතනනහ. ඒ නිහ 

තේ ධඹතප ඳවසු පිණි, ඒ කිඹන්තන් ධතේ යටින් පිට යට ඵරහ 

ඹන දවඹදවක්, විසිදවක් ධතය ධඹතගන් වහයදවක් වහ 

තේ විලසවිදයාහරඹ පිහිටු වීභ ඉතහභත් කහතරෝචිතයි කිඹරයි භහ 

හිතන්තන්. එහිදී විලසවිදයාහර දරුන් වඹදවක් පිට යටින් ධපි 

තභතවට තගතනන තකොට, ධතේ යටට ඹේ විතේල විනිභඹ 

ප්ර භහණඹක් තගන්හ ගන්නත් පුළුන්. ධතේ ගරු ඉයහන් 

වික්ර භයත්න භන්ත්රීළතුභහ කිේහ හතප දළන් සිාගේපරු, 

භළතල්සිඹහ ජහතයාන්තය දළනුේ තක්න්ද්රව ඵට ඳත් තේතගන 

එනහ. ධතේ යතේ දරුන් සිාගේපරුට ඹනහ, එතවභ නළත්නේ 

භළතල්සිඹහට ඹනහ උස ධධයාහඳනඹ වදහයන්න. ඇයි, ධතේ 

යටට තේ විතේල විනිභඹ ප්ර භහණඹ තගන්හ ගන්න ඵළරි? ධතේ යට 

ධන්තත  සිටභ ධධයාහඳනඹ ධතිපන් ඉසයවට  ගිහිල්රහ තිපබුණු 

යටක්. ඒ නිහ ධඳට තේ ක්රිදඹහ භහර්ගඹ යයේබ කයන්න තිපබුතණ් 

මේට හුඟහක් ඉවත කහරඹකදීයි.  

ඇත්තටභ ගරු ධකිර වියහේ කහරිඹේ භන්ත්රීළතුභහ ඉතහභ 

ළදගත් තඹෝජනහ කිහිඳඹක් එතුභහතප කථහතේදී ඉදිරිඳත් කශහ. 

එතුභහ තභහි ප්ර මිතිපඹ ගළන  කහයණහ ඉදිරිඳත් කශහ. ඒ හතපභ 

තභොන ඳදනභක් ඹටතත් තභඹ තගතනනහද කිඹහ ඇහුහ. තේකට 

ඳනතක් ඉදිරිඳත් කයන්තන් නළත්තත් ඇයි කිඹරහ ඇහුහ. තේ 

විලසවිදයාහරත  කශභනහකයණඹ  ේපර්ණතඹන්භ ඳදනේ තරහ 

තිපතඵන්තන් 1978 ධාක 16 දයන විලසවිදයාහර ඳනත ධනුයි. ඒ 

හතපභ ගරු ධකිර වියහේ කහරිඹේ භන්ත්රීළතුභහ භතු කශහ,  ඵළාකු 

වයවහ ධඩු තඳොලිඹට ණඹ රඵහ දීරහ ධතේ යතේ දරුනුත් තේ 

විලසවිදයාහරරට ඹන්න ක්ර භඹක් වදන්න කිඹරහ. ඒ හතපභ  

ධතේ යතේ දරුන්තගන් ඹේ ප්ර තිපලතඹකට ශියාත් ඳදනභ භත 

තේ විලසවිදයාහරරට  ඹන්න ඉඩ කඩ රඵහ තදන්න කිඹරහ කිේහ. 

තේ තේල් ධපි ධන්තත  කථහ කශහ. ඳත්තයරට ලිේහ. 

ඇත්තටභ තඳෞේගලික විලසවිදයාහරඹක් ඇතිප කයන තකොට එතුභහ 

කිේහ හතප තභන්න තේ තකොන්තේසි ධඳට ඇතිප කය ගන්න 

පුළුන් නේ ඉතහභ ළදගත් තනහ.  තේ යතේ සිඹඹට විසක්භ 

නළතිප වුණත් එතුභහ කිඹහපු විධිඹට ධඩු ගණතන් සිඹඹට ඳවක 

ප්ර භහණඹකින්ත් ධඳට තේ කටයුත්ත යයේබ කයන්න පුළුන් 

නේ ධතේ යතේ ධහිාක දරුනුත් ඹේ ප්ර භහණඹකට ශියාත් 

ඳදනභ වයවහ තේ විලසවිදයාහරර ඉතගන ගන්නත්, තගවීභට 

වළකිඹහක් ඇතිප දරුන්ට ධය ණඹ ඳදනභ ඹටතත් ඵළාකුලින් 

මුදල් රඵහ තගන තගවීේ කයරහ උස ධධයාහඳනඹ රඵරහ -ප්ර හථමික 

ධධයාහඳනඹ, ේවින්යික ධධයාහඳනඹ තනොමිරත  රළබුහ නේ උස 

ධධයාහඳනඹට ඹේ තගවීභක් කයරහ ඒ ධධයාහඳනඹ රඵහ ගන්න 

පුළුන්-  තමුන් රැකිඹහක් කයන තකොට යඳසු ඒක තගවීතේ 

ක්ර භඹක් සිාගේපරු හතප යටල්ර තිපතඵන විධිඹට වදහ ගන්න 

පුළුන්කභ තිපතඵනහ.  

භහ සතුතිපන්ත තනහ, ගරු ධකිර වියහේ කහරිඹේ 

භන්ත්රීළතුභහට ඒ තඹෝජනහ තේ ධසථහතේ ඉදිරිඳත් කිරීභ පිළිඵ. 

ගරු ඉයහන් වික්ර භයත්න භන්ත්රීළතුභහ විතලේතඹන් කිේතේ තභහි 

ප්ර මිතිපඹ පිළිඵ ඳහරනඹක් නළතිප තේවිඹ  කිඹරහයි.  ධද තේ කථහට 

ධනුගත වුණු බ්රිනතහනයාත  Central Lancashire University එතකහි 

තත්ත්ඹ ගත්තතොත්, රාකහතේ තිපතඵන තවොභ විලසවිදයාහරඹ 

තරෝකත  තේේණිගත කිරීේ ධනු- 

 
මූරහනහරඪ භන්ත්රීළතුභහ 
(கனகரங்கும்  உரப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ගරු භන්ත්රීළතුභනි, ඔඵතුභහට රළබී ඇතිප කහරඹ ධන් 

තේතගනයි එන්තන්.  

 
ගරු තභොවහන් රහල් තග්රාේරු භවතහ 
(ரண்புறகு தரயரன் னரல் கறரரு) 

(The Hon. Mohan Lal Grero) 

තවොයි, මූරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීළතුභනි.  

රාකහතේ තවොභ විලසවිදයාහරඹ වළටිඹට  තිපතඵන තභොයටු 

විලසවිදයාහරඹ තරෝකත  තේේණිගත කිරීේ ධනු තදදවසඑකසිඹ 

ඳනව කිඹන තළතනයි සිටින්තන්. තරෝකත  විසිඑක්දවස වහයසිඹ 

ඳනස එකක් විලසවිදයාහර ධතරින් තදදවසඑකසිඹ ඳනව කිඹන  

තළතනයි තභොයටු විලසවිදයාහරඹ  සිටින්තන්.  
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ඳහර්ලිතේන්තු 

තේ තපන්න ඹන විලසවිදයාහරඹ, ඒ කිඹන්තන් තේ තන්ට්රාල් 

රළන්කර් විලසවිදයාහරඹ ඊට ඩහ ඉවශ තළනකයි සිටින්තන්. එඹ 

තරෝකත  විලසවිදයාහර ධතුරින් 1,069 න තළතනයි සිටින්තන්. ඊට 

ධභතය තත් කරුණු භට කිඹන්නට පුළුන්. නමුත් භට රඵහ දී 

ඇතිප තරහ ධන් නිහ භතප කථහ නත්න්නට සිදු තනහ. 

තේ විලසවිදයාහරඹ තනොතඹක් යකහයතඹන් කයනු රළබ ප්ර මිත 

කිරීේරදී තරෝකත  ඉතහභ ඉවශට යපු විලසවිදයාහරඹක්. ඒ නිහ 

තේතක් ප්ර මිතිපඹ ගළන ධඳට කිසි තේත්භ කනගහටු න්නට තදඹක් 

නළවළ කිඹරහ භභ හිතනහ. 

ඊට ධභතය ධතේ යතේ රඵන ධවුරුේතේදී Sri Lanka 

Qualifications Framework එක සථහපිත තනහ. ඒ කිඹන්තන් 

ශ්රීන රාකහ සුදුසුකේ යහමු. තේ භේටභ ඹටතත් 1-10 දක්හ සුදුසුකේ 

යහමුක් වළතදනහ. ඒ යහමුතේ 5තනි භේටභ තභයි උඳහධි භේටභ. 

රාකහතේ පිළිගන්න වුභනහ ලකයාතහ - competency - වහ 

නිපුණතහ භේටේ පිළිඵ ඉතහ නිළයදි ඳළවළදිලි කිරීභක් ඒතක් 

තිපතඵනහ. ඒ ධනු තේ සිඹලුභ ඳහනභහරහ සඹාක්රී්ඹ ප්ර මිත 

කිරීභක් සිදු න ඵ භතක් කයමින් භතප චන සල්ඳඹ ධන් 

කයනහ. තඵොතවොභ සතුතිපයි. 

 

මූරහනහරඪ භන්ත්රීළතුභහ 
(கனகரங்கும்  உரப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

මේශඟට ගරු ධනුය දිහනහඹක භන්ත්රීළතුභහ. ඔඵතුභහට විනහඩි 
30ක කහරඹක් තිපතඵනහ. 

 

[ධ.බහ. 3.16] 

 

ගරු ධනුය දිහනහඹක භවතහ 
(ரண்புறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

මූරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීළතුභනි,  භභ TNA භන්ත්රීළතුභන්රහ 
භඟ හකච්ඡහ කශහ. එතුභන්රහ භට කහරඹ භදි වුතණොත් විනහඩි 
10ක කහරඹක් රඵහ තදන ඵ කිේහ. තේ ධසථහතේදී එතුභන්රහ 
තේ ගරු බහතේ නළවළ. නමුත් එතුභන්රහ කිඹරහ ගිඹහ. තනදහටත් 
එතවභ තභයි කයන්තන්.  

 
මූරහනහරඪ භන්ත්රීළතුභහ 
(கனகரங்கும்  உரப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

කිේතොත් තදන්නේ.  

 

ගරු ධනුය දිහනහඹක භවතහ 
(ரண்புறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ධරිඹතන්ත්රාන් භන්ත්රීළතුභහ තේ ගරු බහට යහ. එතුභහ කිඹයි. 

 
මූරහනහරඪ භන්ත්රීළතුභහ 
(கனகரங்கும்  உரப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

එතවභ නේ විඳක්ත  ප්ර ධහන ාවිධහඹකතුභහ කිඹන්නට 

ඕනෆ. 

 
ගරු ධනුය දිහනහඹක භවතහ 
(ரண்புறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

එතුභන්රහට තන් කශ තරහ තන්, එතුභන්රහ කිේහභ වරි 

ඹනහ. තනදහ කතශේ එතවභයි. එතුභන්රහ තනුතන් විඳක්ත  

ප්ර ධහන ාවිධහඹකතුභහ කිඹහවි ඹළ.  

විතලේතඹන්භ  ධද දින ගරු රක්භන් ඹහඳහ ධතවර්ධන 

ධභහතයාතුභහ තඳෞේගලික විලසවිදයාහර ඇතිප කිරීභ වහ ව 

යතඹෝජනඹක් තගන ඒතේදී ඒ යතඹෝජනඹන් වහ රඵහ තදනු 

රඵන ඵදු වනඹන් එතුභහට ඳළරී තිපතඵන ක්ර තභෝඳහඹ ාර්ධන 

යාහඳිතිප ඳනතට ධනු ගළේ නිතේදනඹක් භ් න් ඉදිරිඳත් කයරහ 

තිපතඵනහ. දළන් තිපතඵන ප්ර ලසනඹ තේ ඵදු වනඹ තනොතයි.  දළන් 

තිපතඵන ප්ර ලසනඹ යජත  ධධයාහඳන ප්ර තිපඳත්තිපඹයි. විතලේතඹන්භ ධපි 

දන්නහ, ල්ලි තිපතඵනහද නළේද, දුේඳත්ද තඳොතවොත්ද, තරොකුද 

තඳොඩිද කිඹන ඒ කිසිදු කරුණක් ධදහශ කය තනොතගන ධතේ යතේ 

වළභ ධේභහ තහත්තහ තකතනක්භ භවන්සි න්තන් තභන්තප 

දරුන්ට උගන්න්නට ඵ. ඒ තන ධන් කයක් නිහත් 

තනොතයි. ධතේ භහජත  තදභහපිඹන් තුශ භතඹක් තගොඩ නළ් රහ 

තිපතඵනහ තභන්ට ඩහ තවො රැකිඹහක්, තභන්ට ඩහ තවො 

ධනහගතඹක්, තභන්ට ඩහ තවො ජීවිතඹක් රඵහ ගන්න නේ, 

තභන්ට ඩහ තවො ධධයාහඳනඹක් තභන්තප දරුන්ට තදන්න 

ඕනෆ කිඹරහ. ඒ නිහ ඈත ගේර ජීත් වුණත්, නගයඵද ජීත් 

වුණත් වළභ ධේභහ තහත්තහ තකතනකුතපභ ධතේක්හ තභයි 

තභන්තප දරුන්ට හධහයණ, ඹවඳත් ධධයාහඳනඹක් රඵහ දීභ. 

නමුත් ධද තභඹ ධතේ යතේ තදභවුපිඹන්තගන් කීතඹන් කී 

තදතනකුටද ඉටු තමින් තිපතඵන්තන්? යුතගෝසරහවිඹහතේ 

ඉතිපවහත  සිටි එක් ප්ර කට ධධයාහඳනිතඹකු ධධයාහඳනඹ ගළන 

කිඹන විට කිඹනහ, "ශමුන් ඳහරට ඇතුශත් න විට 

කුතුවරතඹන් ව ධිහන බහතඹන් යුතු ඇතුළු තනහ, නමුත් 

ඒ දරුහ පිට තන විට කුතුවරතඹන් තතොය නමුත් ධිහන 

බහතඹන් යුතු එළිඹට එනහ." කිඹරහ. ධතේ ධධයාහඳනඹත් 

එතවභ තභයි. දරුහ ඳහරට ඇතුශත් න්තන් කුතුවරතඹන් ව 

ධිහන බහතඹන් තභයි. නමුත් ඒ දරුහ ඳහතරන් එළිඹට 

එන්තන් කුතුවරතඹන් තතොය එතවත් ධිහන බහතඹන් යුතුයි. ඒ 

ඇයි? ධතේ යතේ ධධයාහඳන තේවඹ දක ගණනහක් ක්රිදඹහත්භක 

තරහ තිපබුණත් එඹ පුපල් ඳරිර්තනඹකට රක් කයමින්, -තොඵහ 

දවභ පිළිඵ, භහජත  ඇතිප වී තිපතඵන චලිතඹන් ව එතිප 

ප්ර තිපර්තයාතහන් පිළිඵ- භවහ විදයාහත්භක, ඹථහර්ථහදී ගළඹුරු 

ධධයාහඳනඹක් තදන්නට ධපි ධභත් තරහ තිපතඵනහ. ඒ නිහ 

ප්ර ලසනහර්ථඹක් හිත ඳහරට ඹන දරුහ නළන්තේ තිපතක් 

හිත එළිඹට එන තත්ත්ඹක් ධද නිර්භහණඹ තරහ තිපතඵනහ.  

විතලේතඹන්භ ධද ඈත ගේර තදභවුපිඹන්තප දුහ 

දරුන්තප තත්ත්ඹ කුභක්ද? ධතේ යතේ ඳහල් 9,600කට 

යන්න ප්ර භහණඹක් තිපබුණහට, ඒ ඳහල්ලින් ධතිපලඹ ඵහුතයඹක 

ගුරුරුන්  හිඟයි; ධතනකුත් ඳවසුකේ හිඟයි; විදයාහගහය හිඟයි. 

තගොඩනළ් ල්රකට ඳභණක් සීභහ වුණු ඳහල් ඵහුතයඹක් ධතේ යට 

තුශ තිපතඵනහ.  

ධතේ යතේ ක්ෂිතිපජතඹන් එවහ ඹන දරුතක් නිර්භහණඹ 

කයන්න ඕනෆඹ කිඹරහ තමුන්නහන්තේරහ කල්ඳනහ කයනහ. 

ක්ෂිතිපජතඹන් එවහ දකින්න පුළු න් දරුතක් නිර්භහණඹ කයන්න 

ඕනෆ. වළඵළයි තමුන්නහන්තේරහ නිර්භහණඹ කයමින් තිපතඵන්තන් 

එතරෝ තඳොල් තඳතනන දරුතක්. ක්ෂිතිපජතඹන් එවහ තඳතනන 

දරුතක් තනොතයි. ඇයි ඒ? ඈත ගේභහනරට ගිහිල්රහ 

ඵරන්න. ධද ධතේ යතේ ඳතවේ ශියාත් විබහගඹට තභඳභණ 

තඳොයඹක් ඇතිප තරහ තිපතඵන්තන් ඇයි? ශියාත් විබහගත  

ප්ර තිපපර ඉදිරිඳත් කශහට ඳසු එභ දරුන්ට ව  තදභේපිඹන්ට 

වඬහ ළරතඳන්න සිේධ තරහ තිපතඵන්තන් ඇයි? කිසිදු 

රැකිඹහකට තවෝ ධධයාහඳනත  කිසිදු කඩ ඉභකට තවෝ තේ 

ශියාත් විබහගඹ ධදහශ න්තන් නළවළ. වළඵළයි ශියාත් විබහගඹ 

එළනි කඩ ඉේ විබහගඹකට ධදහශ තනොවුණත්, එහිදී දක්න ඹේ 

වළකිඹහන් කිසිඹේ තවෝ ධසථහකදී නිර්ණහඹකඹක් තර 

තතෝයහ තනොගත්තත් ධද ධතේ දරුන්ට ශියාත් විබහග ඹ ප්ර ඵරතභ 

විබහගඹක් ඵට ඳත් තරහ තිපතඵන්තන් ඇයි? තදභේපිඹන්ට 

තභන්තප ප්ර ඵරතභ විබහගඹ ශියාත් විබහගඹ ඵට ඳත් න්තන් 
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ඇයි? තභන්තප දරුහ ශියාත් විබහගතඹන් ධභත් වුණහට ඳසු 

තගදය එන්න එඳහ කිඹරහ දරුහ එශහ ගන්න තදභේපිඹන්ට සිේධ 

තරහ තිපතඵන්තන් ඇයි? ධතිපලඹ විභතහක් ධතේ යතේ ඳහල් 

ඳේධතිපඹ තුශ තිපතඵනහ.  

ධපි කථහ කයන්න ඕනෆ, තේ රළන්කර් විලසවිදයාහරඹ ගළන 

තනොතයි. ධඳ කථහ කශ යුතු න්තන් ධතේ යතේ ප්ර හථමික වහ 

ේවින්යික ධාලත  දුහ දරුන්තප ඳහල් ඳේධතිපඹ පිළිඵයි. ඒ 

වහ තමුන්නහන්තේරහ ධනුගභනඹ කයරහ තිපතඵන ප්ර තිපඳත්තිපඹ 

තභොකක්ද? තේ දරුන්තප ධනහගතඹ කුභක්ද? ඈත ප්ර තේල න 

භළදිරිගිරිඹ තේහ, තදහිධත්තකන්ඩිඹ තේහ, භළදච්චිඹ තේහ, 

තවොතයොේඳතහන තේහ ඒ ප්ර හතේය ඹ තල්කේ තකොේනහඹක තවෝ 

යනඹක තිපතඵන එක ඳහරකට ඒ දරුහ ඇතුශත් කතශොත් 

ඹහන්තේ තභොකක් වරි කය ගන්න පුළුන්. ඒ ප්ර තේලර ඳහල් 

දරුන් හතිපලඹ ඵහුතයඹකතප ජීවිත මුළුභනින්භ ධඳුරු 

ධගහධඹකට ඇද තගන ඹන තළන් වළරුණු තකොට එභ සථහන ඒ 

දරුන්තප ජීවිතත  ඵඵශන සථහන තනොතයි. තේක තභයි ඇත්ත 

කථහ. ඒ නිහ තභයි ඳතවේ ශියාත්ඹ ගළන තදභේපිතඹෝ කල්ඳනහ 

කයන්තන්. ඒ තදභේපිඹන් භවන්සි තන්තන් තේ රළතඵන 

තොච්චේ මුදර න රුපිඹල් ඳන්සිඹඹ තවෝ දව ගන්න තනොතයි. 

එතවභ නේ ඔවුන් භවන්සි න්තන් තභොකකටද? ශියාත් 

විබහගතඹන් තභන්තප දරුහ ඹේ රකුණු භේටභක් ගත්තතොත් 

ධඩුභ තයමින් සිටින ඳහරට ඩහ තවො ඳහරකට දරුහ ඇතුශත් 

කය ගන්න පුළුන් තයි කිඹරහ ඔවුන්ට ප්ර හර්ථනඹක් තිපතඵනහ. 

ශියාත් විබහගඹට තඳොය ඵළදීතභන්භ තඳන්නුේ කයන්තන් ධන් 

කයක්ත් තනොතයි. ඒක තවොට තත්රුේ ගන්න. තේ යතේ 

ඳහල් ඳේධතිපත  ඇතිප වී තිපතඵන භවහ ඵයඳතශ විභතහයි ඒ.  

ධද භන්ත්රීළරුන්ට ඉල්ලීේ එනහ නේ, ලියුේ එනහ නේ 

ළඩිපුයභ එන්තන් තභොකක් වහ ද? තේ ඳහර්ලිතේන්තුතේ කහර්ඹ 

භණ්ඩරත  නිරධහරි භවත්රු තමුන්නහන්තේරහතගන් ඉල්ලීභක් 

කයනහ නේ, ඒ භ් න් ඉල්රන්තන් තභොකක්ද? තඳොලීසිත  

නිරධහරි භවත්රු ඉල්ලීභක් කයනහ නේ, ඒ භ් න් ඉල්රන්තන් 

තභොකක්ද? තභන්තප දරුහට ඳහරක් තදන්න කිඹරහයි ඔවුන් 

ඉල්රන්තන්. එතවභ තනොතයි ද? තදභේපිඹන්ට තභන්තප දරුහට 

ඳහරක් තදන්න කිඹරහ භන්ත්රීළයඹහතගන් තවෝ ඇභතිපයඹහතගන් 

ඉල්රන්න සිේධ තරහ තිපතඵන්තන් ඇයි? තභන්තප දරුහ ඳහරට 

දභහ ගළනීභ තනුතන් භන්ත්රීළරු තවෝ ඇභතිපරු ඳසතේ ඔවුන්ට 

ඹන්න සිේධ තරහ තිපතඵන්තන් ඇයි? ඒක වරි ධරකශාචි ළඩක් 

තන්. ධද තේ වළභ භන්ත්රීළයතඹකුතපභ තගදයට එන 

තදභේපිඹන්තගන් ළඩිභ ප්ර භහණඹක් එන්තන් දරුහට ඳහරක් 

ඉල්රහ තගනයි. තේ කහර්ඹ භණ්ඩරත  කවුරු වරි තකතනක් 

භන්ත්රීළයතඹකුතගන් උදේක් ඉල්රහ තිපතඵනහ නේ, ඉල්රහ 

තිපතඵන්තන් තභන්තප දරුහ ඳහරට දභහ තදන්න කිඹරහයි. 

තඳොලීසිත  නිරධහරි භවත්භතඹක් ඇභතිපයතඹකුට තවෝ 

භන්ත්රීළයතඹකුට තභොකක් වරි කිේහ නේ, ඒ කිඹරහ තිපතඵන්තන් 

තභන්තප දරුහ ඳහරට දභහ තදන්න කිඹරහයි. තභොකක්ද ධද සිේධ 

තරහ තිපතඵන්තන්? තභන්තප දරුහ ඳහරකට ඇතුශත් කය 

ගන්න ධද තදභේපිඹන්ට වඬහ ළතටන්න සිේධ තරහ තිපතඵනහ. 

තභන්තප දරුහට ඳහරක් තවොඹහ ගළනී භ තනුතන් භවය විට 

ධේභහ තකතනකුට සිදු තනොවිඹ යුතු ර්ගත  ධකයතළවඵරට, 

ධඩන්තත්ේටේරට ඒ ධේභහ මුහුණ දීරහ තිපතඵනහ. තභතවභ 

තරහ තිපතඵන්තන් ඇයි? ධතේ ඇස ඉදිරිපිට තිපතඵන ඹථහර්ථඹ 

තේකයි. තභොකක්ද සිදු තරහ තිපතඵන්තන්? ප්ර ලසනඹ තිපතඵන්තන් 

තේ රළන්කර් ගළන තනොතයි? ප්ර ලසනඹ න්තන් ප්ර හථමික 

ධධයාහඳනත  ඇතිප වී තිපතඵන භවහ ඵයඳතශ තවදහචකඹයි; 

විනහලඹයි. 320,000කට යන්න දරුතෝ ප්ර භහණඹක් ඳහල්රට 

ඇතුළු තන තකොට ඔඹ ප්ර ධහන ඹළයි කිඹන ඳහල් 36ට පුළුන්කභ 

තිපතඵන්තන් ඉතහ තොච්චේ ශභයි ප්ර භහණඹක් ගන්නයි. ධතනක් 

සිඹලුභ දරුන්තප ධනහගතඹට තරහ තිපතඵන්තන් තභොකක්ද? 

ඉතහභත් ධඳුරුවගත ධනහගතඹකට ඔවුන් ඇද දභරහ තිපතඵනහ. 

ඒ නිහ තමුන්නහන්තේරහ ධධයාහඳන ප්ර තිපඳත්තිපඹක් ඳටන් ගත යුතු 

න්තන් තේ  යතේ ප්ර හථමික ධධයාහඳනත  ඇතිප වී තිපතඵන විභතහ, 

ේවින්යික ධධයාහඳනත  ඇතිප වී තිපතඵන විභතහ ඉත් කිරීභටයි. 

ඒ වහ ඉදිරිඳත් කයරහ තිපතඵන තඹෝජනහ තභොකක්ද? ඒ වහ 

තමුන්නහන්තේරහට තිපතඵන තබෞතිපක ළරළසභ තභොකක්ද? ඒ 

වහ තිපතඵන භහන ේඳත් තඹදවීභ කුභක්ද? ඒ කිසික් නළවළ. 

කිසික් නළතිප රළන්කර් ගළන, ධය කර් ගළන, ගල්කර් ගළන 

කථහ කයනහ. ප්ර ලසනඹ තිපතඵන්තන් තේ ගල්කර් ගළන තනොතයි. 

තේ දරුන්තප ජීවිතරට යජඹ ග කිඹනහද, නළේද? 

ඒකතන් ප්ර ධහන ගළටලු. තමුන්නහන්තේරහ ඒහ වහාකවිසිඹකට 

ගණන් ගන්තන් නළවළ. ඒක තභයි තමුන්නහන්තේරහතප 

ප්ර තිපඳත්තිපඹ. තේක හධහයණද? දරුන්ට වරිවභන් ඳහරක් නළතු 

හූල්ර හූල්ර හතිපලඹ -ඵහුතය- තදභේපිතඹෝ පිරික් ඉන්නහ. ඒ 

දරුන්තප ධනහගතඹ භවහ ධඳුරු ධගහධඹකට ඇද ළටිරහඹ කිඹන 

විචිකිච්ඡහකින් ඒ තදභේපිතඹෝ තඳතශනහ. තමුන්නහන්තේරහ 

ඒකට උත්තයඹක් තවොඹන්තන් නළවළ. ඒකට උත්තයඹක් 

තවොඹන්න ඵළවළ. ඇයි ඒ? ධතේ යතේ යර්ථිකඹ තමුන්නහන්තේරහ 

එතළනට තගනළල්රහයි තිපතඵන්තන්. 

ධඹ ළඹ තල්ඛනත  ප්ර ධහන විඹදේ ය ර් තුනකට තඵදන්න 

පුළුන්. ඒ කිඹන්තන් යණ්ඩුතේ ළඹ ය ර් ප්ර ධහන තකොටස 

තුනකට තඵදන්න පුළුන්. එකක්, යණ්ඩුතේ ණඹ තඳොලී ව 

හරික තගවීේ. තදළනි එක යහජයා තේකඹන්තප ළටුේ වහ තේතන 

ව විේහභ ළටුේ. තුන්ළනි එක වනහධහය ව තේහන්. ඒ 

තභයි යජත  විඹදේර ප්ර ධහන තකොටස තුන. 1990 දලකත  ධතේ 

යතේ ධඹ ළඹ තල්ඛනත  උඩින්භ තිපබුතණ්; ධාක එකට තිපබුතණ්; 

ළඩිභ ඳාගුක් තඹතදේතේ වනහධහය ව තේහන් තනුතන්. 

තදනු ළඩි ාඛයාහක් තඹතදේතේ ළටුේ වහ තේතන ව විේහභ 

ළටුේ තනුතන්. ධඹ ළඹ තල්ඛනතඹන් ධඩුභ ප්ර භහණඹක් 

තඹතදේතේ ණඹ තඳොලී ව හරික තගවීභ තනුතන්. වළඵළයි, 

දළන් තභොකක්ද තරහ තිපතඵන්තන්? ධද ධතේ යතේ යර්ථිකත  

ළඩිභ ඳාගුක් තඹොදන්තන් තභොකටද? ණඹ තඳොලී ව හරික 

තගවීභ තනුතන්. ඒක සිඹඹට 48ක්. යජත  විඹදේලින් සිඹඹට 

48කට යන්න ප්ර භහණඹක් තඹොදන්තන් රැතගන තිපතඵන ණඹ 

වහ තඳොලිඹ ව හරික තනුතන්. කල්ඳනහ කයරහ ඵරන්න. 

උදහවයණඹක් වළටිඹට ගත්තතොත් ගිඹ ධවුරුේතේ යජත  මුළු 

යදහඹභ ඵරන්න. තමුන්නහන්තේරහ දඩ ගවරහ, ඵදු ගවරහ, ලිඹහ 

ඳදිාචි ගහසතු ළඩි කයරහ, කහද ගහසතු ළඩි කයරහ, ඒ සිඹලු 

ගහසතු ළඩි කයරහ ල්ලි එකතු කශහ. වරි ධපරු ළඩි කිරීභක්තන් 

කතශේ. කහද ගහසතුත් ළඩි කශහතන්. කහද ඵඳින්න ඇයි 

යණ්ඩුට ල්ලි තගන්තන්? ගළවළණු ශභඹහ කළභළතිපයි, පිරිමි 

ශභඹහ කළභළතිපයි, ගළවළණු ශභඹහ වදපු ධේභහ තහත්තහ කළභළතිපයි, 

පිරිමි ශභඹහ වදපු ධේභහ තහත්තහ කළභළතිපයි; ඉතිපන් කහතේ 

ගන්නතන් තිපතඵන්තන්. වළඵළයි, යණ්ඩු කිඹනහ එතවභ            

කහද ඵඳින්න ඵළවළ, යණ්ඩුට රුපිඹල් 5,000ක් ඉල්රනහ. 

තභොකද, යණ්ඩු ගිහිල්රහ කපුකේ කයරහද? ඒක ධපි 

තමුන්නහන්තේරහතගන් ධවනහ. 

තේ විධිඹට දඩ ගවරහ, ඵදු ගවරහ ල්ලි කීඹද එකතු කය 

ගත්තත්? රුපිඹල් බිලිඹන 987යි. ගිඹ ධවුරුේතේ යණ්ඩුතේ මුළු 

යදහඹභ රුපිඹල් බිලිඹන 987ක් තන තකොට යණ්ඩු ගිඹ 

ධවුරුේතේ ධයතගන තිපතඵන ණඹරට ණඹ තඳොලී ව හරික 

රුපිඹල් බිලිඹන 1,017ක් තගේහ. තකොතළනටද යට තගනළල්රහ 

තිපතඵන්තන්? යජඹ උඳඹහ ගන්නහ මුළු යදහඹභ ප්ර භහණත් නළවළ ඒ 

ධවුරුේතේ යණ්ඩුතේ ණඹ තඳොලී ව හරික තගන්න. ඔන්න 

තමුන්නහන්තේරහ යට තගනළල්රහ තිපතඵන තළන. යණ්ඩුතේ මුළු 

යදහඹභ ණඹ තඳොලිඹ ව හරිකඹ තගන්න ප්ර භහණත් නළතිප 

1131 1132 



ඳහර්ලිතේන්තු 

තළනකට ධද යට තගනළල්රහ තිපතඵනහ. ඒ නිහ යණ්ඩුතේ ළඩිභ 

විඹදේ ඳාගු ඵට ඳත් තරහ තිපතඵන්තන් ණඹ තඳොලිඹ ව 

හරික තගන එකයි. ඊශඟට යහජයා තේකඹන්තප ළටුේ වහ 

තේතන ව විේහභ ළටුේ. වනහධහය ව තේහන් තුන්ළනි 

තළනට ඇවිල්රහ තිපතඵනහ. 

දළන් ජහතයාන්තය මූරයා ධයමුදර තමුන්නහන්තේරහට විවිධ 

ධසථහර ඵර කය කය කිඹනහ ධඹ ළඹ විඹදේ කඳහ ධඹ ළඹ 

ඳයතයඹ ධඩු කය ගන්න කිඹරහ. ධඹ ළඹ ඳයතයඹ ධඩු කය ගන්න 

කඳන්තන් තකොතවන්ද? ණඹ තඳොලී හරික කඳන්නද? ඒක 

කඳනහ තනොතයි, ළඩි තනහ. යහජයා තේකඹන්තප ළටුේ වහ 

තේතන ව විේහභ ළටුේ ධඩු කයන්නද? ළඩි තනොකය ඉන්න 

පුළුන්, ධඩු කයන්න ඵළරි තයි. වළඵළයි, තමුන්නහන්තේරහට 

කඳන්න ඉතුරු තරහ තිපතඵන්තන් තකොතළනද? ධධයාහඳනඹ, 

තෞඛයා ව තේහන්. ධද තමුන්නහන්තේරහ ධතේ යතේ යර්ථිකඹ 

තගනළල්රහ තිපතඵන්තන් එතළනට. ඒ කිඹන්තන් ධධයාහඳනත  

කේඳහදු, වනහධහය කේඳහදු. ඒ ධනු තභයි තඳොතවොය 

වනහධහයඹ කේඳහදු තන්තන්; ඒ ධනු තභයි භිේධි වනහධහය 

භහ තුන වතයක් ඳයක්කු තන්තන්; ඒ ධනු තභයි ධධයාහඳනඹට 

තන් කයන මුදල් කේඳහදු සිේධ තන්තන්; ඒ ධනු තභයි තගොවි 

විේහභ ළටුේ කේඳහදු සිේධ තන්තන්; ඒ ධනු තභයි 

තමුන්නහන්තේරහ ජනතහතප සිඹලු වනහධහය ව තේහන් 

කේඳහදු කයන්තන්. ඒ ධනු තභොකක්ද කතශේ? 

2005 භහින්ද යහජඳක් ජනහධිඳතිපයඹහ ජනහධිඳතිප ධුයඹට ඳත් 

තන තකොට ධතේ යතේ දශ ජහතිපක නිසඳහදිතතඹන් සිඹඹට 2.8ක් 

ධධයාහඳනඹ තනුතන් තන් කශහ. එඹ ප්ර භහණත් නළවළ. නමුත් 

සිඹඹට 2.8ක් තන් කශහ. ගිඹ ධවුරුේද තන තකොට -2012 න 

විට- ඒක සිඹඹට 1.8 දක්හ ධඩු කයරහ තිපබුණහ. සිඹඹට 1.8ක් 

දක්හ ධඩු කයරහ තිපතඵන තකොටත් විලසවිදයාහර යචහර්ඹරු, 

භවහචහර්ඹරු තඳශඳහළි ගිඹහ. රාකහ ඉතිපවහත  ධපි කදහද 

දළක්තක් විලසවිදයාහර යචහර්ඹරු, භවහචහර්ඹරු තඳශඳහළි 

ඹනහ! වළඵළයි, ඔවුන්ට තඳශඳහළි ඹන්න සිදු වුණහ. ගහල්තල් 

ඉරහ තකොශමට කිතරෝමේටර් 117ක් තඳශඳහළිතඹන් යහ. 

ඇවිල්රහ කිේහ, තේ විධිඹට කයන ධධයාහඳනඹට තන් කයන 

මුදල් කේඳහදු නිහ එහි ප්ර තිපපර විඳින්න තන්තන් ත ධවුරුදු වත 

ධටකට ඳසතේ කිඹරහ. ඒ විධිඹට ඳහයට ඵළවළරහ උේතඝෝණ කය 

කය හිටිඹහ. එතවභ උේතඝෝණ කයන තකොටත් ධඹ ළතඹන් තන් 

කය තිපබුණු සිඹඹට 1.8ක මුදර සිඹඹට 1.4 දක්හ ධඩු කශහ.  2005 

භහින්ද යහජඳක් භළතිපතුභහ ජනහධිඳතිප පුටුතේ හඩි න විට 

ධධයාහඳනඹ වහ  තන් කශ මුදල්ලින් වරිඹටභ වරි ධඩක් දළනට 

කේඳහදු කයරහ තිපතඵනහ. එදහ සිඹඹට 2.8ක් තන් කශත්, ධද 

තන් කයන්තන් සිඹඹට 1.4යි. 

ධධයාහඳනඹ වහ තන් කයන මුදල් කේඳහදු කිරීතභන් 

තභොකක්ද සිදු න්තන්? ඒ මුදර වරි ධඩකින් කේඳහදු කය 

තිපතඵනහ. තමුන්නහන්තේරහ ධධයාහඳනඹ පිළිඵ භවහ ඳහයේ 

ඵහන යණ්ඩුක්. ධද තභොකක්ද තරහ තිපතඵන්තන්? 2005 දී 

ධධයාහඳනඹ තනුතන් දශ ජහතිපක නිසඳහදිතතඹන් 2.8ක් තන් 

කයන තකොට 2013 ධඹ ළඹ තල්ඛනතඹන් තන් කයරහ 

තිපතඵන්තන් 1.4යි. ධධයාහඳනඹ තනුතන් තන් කයපු මුදල් 

තදතකන් ඳාගුකින් -වරි ධඩකින්- කඳපු යණ්ඩුක් තේ. 

තභොකක්ද තරහ තිපතඵන්තන්? ග්රාහමේඹ භේටමින් මුළු ඳහල් 

ඳේධතිපඹභ කඩහ ේටරහ තිපතඵනහ. ඒ දරුන්තප මුළු ධනහගතඹභ 

ධඳුරු ඳළවළඹක් ඇතිප කයරහ තිපතඵනහ. ධඳුරු ධගහධඹක් දක්හ 

තල්ලු කයමින් තිපතඵනහ. ධද තභොකක්ද ඒ දරු න්තප ජීවිතඹ? 

ඳශමු තකොටභ තමුන්නහන්තේරහ තේ ප්ර තිපඳත්තිපඹට කලින් 

ධධයාහඳනඹ වහ ජහතයාන්තය එකඟතහන්ට ධනු එකඟ වී 

තිපතඵන ධධයාහඳන ප්ර තිපඳහදන තන් කශ යුතුයි. ධධයාහඳන 

ඳේධතිපත  ඇතිප වී තිපතඵන විභතහන්, ඵයඳතශ ධභහනතහන් 

ඉත් කශ යුතුයි. කහතග දරුතොත් දරුතෝ. වළභ දරුහටභ 

භහන ඉතගන ගළනීතේ ධයිතිපඹක් තිපතඵනහ. භභ කිඹන්තන් 

නළවළ, වළභ ඳහරක්භ භහන කයන්න පුළුන් කිඹරහ. වළඵළයි 

තේ විභතහ හධහයණ නළවළ. තේතක් ධතිපලඹ ධහධහයණ 

විභතහක් තිපතඵනහ. ඈත ගේර ඉඳදිච්ච දුහ දරුන් ඳහල් 

තපේටුතන් ඇතුශට එන තකොටභ ඒ තදභහපිඹන්තප වදතත් 

දළතනන්තන් තේක නේ වරිඹන ඉසතකෝරඹක් තනොතයි, 

තභන්තප දරුන්ට ධනහගතඹක් වදන ඳහරක් තනොතයි 

කිඹරහයි. ඒ නිහ තමුන්නහන්තේරහතප ධධයාහඳන ප්ර තිපඳත්තිපඹ 

තනස විඹ යුතුයි. තේ යතේ ෆභ දරුතකුටභ භ ධයිතිපඹක් 

ඹටතත් ධධයාහඳනඹ වළදෆරීභ තවවුරු කශ යුතුයි. ඒ ඳහල් 

ධධයාහඳනඹ.  

ඊ ශඟට ඵරමු, උස ධධයාහඳනත  ඇතිප වී තිපතඵන 

තවදහචකඹ. දළන් ඳේතඳෝරි ගවනහ, කරහ උඳහධිධහරින් ළඩියි, 

Science කේටිඹ ධඩුයි, Medicine කේටිඹ ධඩුයි කිඹරහ. ධපිද ඒක 

කතශේ? තමුන්නහන්තේරහ තන් 1994 සිට යට ඳහරනඹ කයන්තන්. 

1994 සිට ය ට ඳහරනඹ කයන ධඹ ධතේ ඳළත්තට ඇ් ල්ර දික් 

කයරහ කිඹනහ කරහ උඳහධිධහරින් ළඩියි, හණිජ උඳහධිධහරින් 

ළඩියි, විදයාහ කයනහ ධඩුයි, Medicine ඹනහ භදියි කිඹරහ. 

ඒකට ධඳට ඇ් ල්ර දික් කයරහ වරිඹනහද? ඒකට තන් ඇභතිපකේ 

කතශේ. ඒකට තන් යණ්ඩු කතශේ. යණ්ඩු ඒක තනස කයන්න 

ඕනෆකභ තිපබුණහ තන්. ඵහුතයඹක් තදභේපිතඹෝ තභන්තප දරුන් 

කරහ උඳහධිඹ කයනහට කළභතිප නළවළ. තභන්තප දරුන්  

හභහනයා තඳතශන් තභොන ප්ර තිපපරඹ රළබුත් කරහ උඳහධිඹ රඵහ 

ගළනීභ වහ තඳොරමන භවය තදභේපිතඹෝ ඉන්නහ; 

හණිජතේදී උඳහධිඹ රඵහ ගළනීභ වහ තඳොරමන තදභවුපිතඹෝ 

ඉන්නහ. වළඵළයි තේ තතශ තඳොශ යටහ ධනු ඵහුතයඹක් 

කළභළතිපයි තභන්තප දරුහ තදොසතය තකතනක් කයන්න, තභන්තප 

දරුහ ඉාජිතන්රුතක් කයන්න, තභන්තප දරුහ ඳශු 

රදයායතඹක් කයන්න, තභන්තප දරුහ දන්ත  

රදයායතඹක් කයන්න. වළඵළයි ඒකට ඉඩ වළදුතේ නළත්තත් 

තදභේපිතඹෝ තනොතයි, තමුන්නහන්තේරහ. උස තඳශ විදයාහ විඹ 

උගන්න ඳහල් කීඹද තිපතඵන්තන්? උස තඳශ ගණිත විඹ 

උගන්න ඳහල් කීඹද තිපතඵන්තන්? ඒහත  ගුරුරු කී තදනහද 

ඉන්තන්? උස තඳශට ගණිතඹ විඹ වළදෆරුතේ තකොතවොභද 

කිඹරහ ධපි දන්නහ. ධතේ ඳහතල් එක ගුරුරිඹයි හිටිත . භභ 

එතුමිඹට වළභ දහභත් සතුතිපන්ත තනහ. තක්ෂිරහ භවහ 

විදයාහරතඹන් ඉතගන තගන දළන් ගුරුරිඹක් වළටිඹට එතුමිඹ ළඩ 

කයනහ. එක ගුරුරිඹ විඹඹන් වතයභ ඉගළන්වහ. තභොකක් වරි 

විතලේත්ඹක් තවේතු තකොටතගන එතවභ උගන්පු ගුරුරු 

ඉන්නහ. එතවභයි ඈත ගේර දරුතෝ විලසවිදයාහරරට 

ගිහිල්රහ තිපතඵන්තන්. කල්ඳනහ කයරහ ඵරන්න.  

භවහ විභතහක් වදරහ, තමුන්නහන්තේරහතප දරුන් 

ඳභණක් දරුන් තර කල්ඳනහ කයරහ, එක ඳළරළන්තිපඹක 

දරුන් ඳභණක් දරුන් තර කල්ඳනහ කයරහ, යතේ භසත 

දරුන්, දරුන් තර කල්ඳනහ තනොකයන තමුන්නහන්තේරහතප 

හිස කුවයර වළතදන්තන් තේ හතප චිත්රා තභයි. තේ දරුතෝ ධතේ 

දරුතෝ නේ ඒ වළභ දරුකුටභ හධහයණ තර ධධයාහඳනඹ 

වළදෆරීතේ ධයිතිපඹ, ඒ වළභ දරුතකුටභ භහනත්භතහතන් 

ධධයාහඳනඹ වළදෆරීතේ ධයිතිපඹ යයක්හ කයන්න ඕනෆ. වළඵළයි 

තමුන්නහන්තේරහ ඒක බි ේටරහ තිපතඵන්තන්.  

ගරු සුසිල් තප්ර ේභජඹන්ත භවතහ ධධයාහඳන ධභහතයායඹහ 

වළටිඹට කටයුතු කයන කහරත  භභ එතුභහතගන් ඇහුහ, 

ධවුරුේදකට ඉසතකෝරරට ශභයින් කී තදතනක් ඇතුළු තනහද 

කිඹරහ. එතුභහ කිේහ, යන්න ලතඹන් 320,000ක් විතය ඇතුළු 

1133 1134 

[ගරු ධනුය දිහනහඹක භවතහ] 
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තනහ කිඹරහ. භභ ඇහුහ, 320,000න් ළඩිභ ඉල්ලුේ ඳත්රා එන 

ඳහල් කීඹක් තිපතඵනහද කිඹරහ. එතුභහ කිේහ, 36ක් තිපතඵනහ 

කිඹරහ. භභ ඇහුහ, ඒ 36ට ඉල්ලුේ ඳත්රා කීඹක් එනහද කිඹරහ. 

ඉල්ලුේ ඳත්රා 96,000ක් එනහ කිඹරහ කිේහ. භභ ඇහුහ, ඒ ඳහල් 

36ට ශභයි කී තදතනක් ගන්න පුළුන්ද කිඹරහ. උඳරිභ ගත්තතොත් 

ශභයි 7,200ක් ගන්න පුළුන් කිඹරහ කිේහ. ඳහල් 36යි. ගන්න 

පුළුන් න්තන් 7,200යි. වළඵළයි ඉල්ලුේ ඳත්රා එනහ, 96,000ක්. 

ඇයි ඒ? ඇයි එතවභ තඳොයඹක් ඇතිප තරහ තිපතඵන්තන් ඳහල් 

36කට? ධතනක් ඳහල්, ඳහල් තනොන නිහ; ධතනක් ඳහල් 

තඵෝ් එකට ඳභණක් සීභහ වුණු ඳහල්  නිහ; ධතනක් ඳහල්රට 

තභන්තප දරුතෝ ඇතුළු කයරහ තභන්තප දරුහට ධනහගතඹක් 

නිර්භහණඹ කය ගත වළකිඹ කිඹරහ විලසහඹක් නළතිපකභ නිහ.  

ඳශමුතන්භ උත්තය තවොඹන්න ඕනෆ ඒකට තනොතයි ද? 

ඳශමුන උත්තයඹ න්තන් ධතේ යතේ ප්ර හථමික ධධයාහඳනඹට 

ේවින්යික ධධයාහඳනඹට හධහයණත්ඹ, භහනහත්භතහඹ තවවුරු 

කශ යුතුයි කිඹන එකයි. භභ කිඹන්තන් නළවළ, තේහ භහන 

කයන්න පුළුන්  කිඹහ. යහජකීඹ විදයාහරඹ - Royal  College - 

භේටභට ධතනක් විදයාහර තගතනන්න ඵළරි තේවි. නමුත් තේ 

ධභහනතහඹ දුරු කයන්න පුළුන්. ධභහනතහඹ දුරු කයන්න 

තභොනහද කය තිපතඵන්තන්? තමුන්නහන්තේරහ ධවුරුදු කීඹක් යට 

ඳහරනඹ කයනහද? තභතළනට ඇවිත් ඇ් ල්ර දික් කයනහ, කෆ 

ගවනහ, කරහ උඳහධිධහරින් ළඩියි; හණිජ උඳහධිධහරින් ළඩියි 

කිඹහ. ධපිද යණ්ඩු කතශේ? ධපිද ඳහරනඹ කතශේ? තමුන්නහන්තේරහ 

තන් ඳහරනඹ කතශේ. ඒ නිහ භභ කිඹන්තන් ඳශමුතකොට තභඹ කශ 

යුතුයි කිඹහයි.  

ඊශඟට, උස ධධයාහඳනඹ ගනිමු. දළන් තමුන්නහන්තේරහ තේ 

ඳ්රිජකහ තගනළවිත් තිපතඵනහ. ධතේ යතේ ධධයාහඳනත  

විභතහඹ ඵයඳතශ තර නිර්භහණඹ කයන ගළේ නිතේදනඹ 

තභයි තමුන්නහන්තේරහ ගවන්න වදන්තන්. ධධයාහඳන ඹ ධතේ යතේ 

සිඹලු ජනතහතප ධයිතිපඹක් තනුට ධධයාහඳනඹ ඇතිප වළකි 

ධඹතප යප්ර හදඹක් ඵට ඳත් කයන ගළේ නිතේදනඹක් 

තමුන්නහන්තේරහ තගතනන්න වදන්තන්. තේ ගළේ නිතේදනඹ 

තනුතන් තගතනන භවහ ධරාකහය හකයා තභොනහද?  

"දළන්  තරෝකත  නතනත්ඹ තභයි තඳෞේගලික විලසවිදයාහරඹ. 

ඒ  තඳෞේගලික විලසවිදයාහරඹට විරුේධ න ධඹ ඉන්තන් ග්රාහමේඹ 

භේටතේ. ඒ තගොල්තරෝ ළිා ඳතුතල් සිටින තගේතඵෝ හතගයි. ඒ 

තගොල්රන්ට තරෝකඹ තත්තයන්තන් නළවළ. තරෝකඹ තත්තයන්තන් 

ඔඹතගොල්රන්ට ධපිට. තරෝකඹ ඹන්තන් තඳෞේගලික 

විලසවිදයාහරරට. දළන් තරෝකඹ පුයහ තගොඩ නළ් රහ තිපතඵන්තන්  

තඳෞේගලික විලසවිදයාහර. ඒක තභයි තරෝක ඹථහර්ථඹ. තරෝකඹ 

ඇතුශත තභයි ධපි ඉන්තන්. ධතේ ඇතුශත තනොතයි තරෝකඹ 

තිපතඵන්තන්. ඒ නිහ ධපි ඒ ඹථහර්ථඹට මුහුණ තදන්න ඕනෆ. ඒ 

ඹථහර්ථඹට මුහුණ තදන්න නේ ධතේ යතේ තඳෞේගලික 

විලසවිදයාහර ඇතිප කයන්න ඕනෆ" කිඹරහ තභයි කිඹන්තන්. ඕක 

තන් ගවන ඳේතඳෝරිඹ.  ධවුරුදු කීඹක් තමුන්නහන්තේරහ තේක  

කිේහද? තඳෞේගලික විලසවිදයාහර තගතනන විට තගොතපු, කිඹපු 

ඔඹ හකයා තනස තන්න පුළුන්. ඔඹ චන තනස තන්න 

පුළුන්. ඔඹ චන වසුයපු විධිඹ තනස තන්න පුළුන්. 

වළඵළයි, ඔඹ භන්ත්රාඹ තභයි ජඳ කතශේ. තේ ඳහර්ලිතේන්තුතේ කී 

තදතනක් කී තහක් ඔඹ භන්ත්රාඹ කිඹරහ තිපතඵනහද? ඔඹ භන්ත්රාඹ 

තන් ජඳ කතශේ. වළඵළයි, ඕක ඹථහර්ථඹ තනොතයි. කල්ඳනහ කය 

ඵරන්න.  

භභ තමුන්නහන්තේරහට තඳෞේගලික විලසවිදයාහර පිළිඵ 

කිඹන්නේ.  දළන් තමුන්නහන්තේරහතප වහේපුතහ, චහල්ස කුභහයඹහ  

තභයි තේකට මුල් ගර තිපඹනහ කිඹන්තන්. චහල්ස, ඵළසිල් තභයි 

තේ මුල් ගතල් නිර්භහතිරු. චහල්ස, ඵළසිල් තතශ කරහඳත  

තන් ධධයාහඳන කරහඳඹ දභන්න වදන්තන්. දළන් 

තමුන්නහන්තේරහතප වහේපුතහට කිඹරහ තභයි මුල් ගර තඵන්න 

වදන්තන්. තමුන්නහන්තේරහතප වහේපුතහට එාගරන්තත  

තඳෞේගලික විලසවිදයාහර කීඹද තිපතඵන්තන්? තඳෞේගලික 

විලසවිදයාහර තිපතඵන්තන් තදකයි. භතක තිපඹහ ගන්න. බ්රිනතහනයාත  

ඇත්තත් එක් තඳෞේගලික විලසවිදයාහරඹයි. එක් තඳෞේගලික 

විලසවිදයාහරඹක් ඳභණයි. ඒ ඵකිාවළේ විලසවිදයාහරඹයි. මේට 

ධභතය BPP University College of Professional Studies 

නමින් න තඳෞේගලික විලසවිදයාහර තකොලීජිඹක් එහි තිපතඵනහ. 

ඒ ධනු කුභන යකහයතඹන් තවෝ තඳෞේගලික ඹළයි කි වළකි 

විලසවිදයාහර වළටිඹට එක්ත් යහජධහනිත  ඇත්තත් තදකක් 

ඳභණයි. ඒ විතයක්ද? ඕසතේලිඹහතේ ඇත්තත් තදකයි. 1987 දී 

යයේබ කශ Bonn University ව 1989 දී යයේබ කශ 

University of Notre Dame Australia ඹන විලසවිදයාහර තදකයි. 

ධත්වදහ ඵළලීභක් තර තභල්ඵර්න් විලසවිදයාහරඹ විසින් ඊට ධඹත් 

තඳෞේගලික විලසවිදයාහරඹක් Melbourne University Private 

නමින් 1987 දී යයේබ කය තිපතඵනහ. 2005 තර්දී එඹ හ 

දභන්නට සිදු වුතණ් ඕසතේලිඹහ තඩොරර් මිලිඹන 20ක් ඳහඩු රළබීභ 

තවේතුතකොටතගනයි. එාගරන්තත  තිපතඵන්තන් තඳෞේගලික 

විලසවිදයාහර තදකයි. ඕසතේලිඹහතේ තදකයි. ඕසතේලිඹහ 

තභල්ඵර්න් විලසවිදයාහරඹට ධනුඵේධ තඳෞේගලික 

විලසවිදයාහරඹක් යයේබ කශහ. ඒක  තඩොරර් මිලිඹන 20ක් ඳහඩු 

රඵරහ හ දළේභහ. ඔන්න තරෝකත  ඹථහර්ථඹ.  

ඒ විතයක්ද? සිාගේපරු ගනිමු. සිාගේපරුතේ තඳෞේගලික 

විලසවිදයාහර තදකක්  ඇතළයි තඳනුණත් ඇත්තතන්භ ඒහ 

ඳතිපන්තන් යහජයා ධයිතිපඹ ඹටතත්යි. ඒ විලසවිදයාහර න්තන් 

Singapore Management University ව SIM University  

කිඹන තදකයි. තභයින් ඳශමුළන්න තකළින්භ යජඹ විසින් මුදල් 

යතඹෝජනඹ කයන රේදක්. තදළන්න Singapore Institute of 

Management -  SIM - නභළතිප භහගතේ තකොටක් න ධතය ඒ 

SIM භහගභ පිහිටුනු රළබුතේ සිාගේපරු යණ්ඩුතේ යර්ථික 

භණ්ඩරඹ විසිනුයි. සිාගේපරුතේ SIM කිඹන university එක 

මුළුභනින්භ යහජයා මුදල් භත තඹොදහ තගොඩ නඟන රද 

විලසවිදයාහරඹක්. තභොකද තරහ තිපතඵන්තන්? 

ඇතභරිකහ එක්ත් ජනඳදඹ ඔඹතගොල්රන්තප ඊශඟ තරොකුභ 

වහේපුතහ.  ඇතභරිකන් විලසවිදයාහරඹ ගන්න. නිේතඹෝර්ක් 

ප්ර හන්තත  තඳෞේගලික විලසවිදයාහර 188ක් පිහිටුහ තිපබුණත් එයින් 

රහබ රළබීතේ ඳයභහර්ථ ඇත්තත් තඳෞේගලික විලසවිදයාහර 18කට 

ඳභණයි. 188න් රහබ රඵන ඳයභහර්ථ තිපතඵන්තන් 18යි. භතක 

තඵහ ගන්න. තඳන්සිල්තේනිඹහතේ විලසවිදයාහර 128න් 9ක්ද,  

Massachusettsහිදී 88න් 4ක්ද ලතඹන් ඉතහභත් ධඩු ාඛයාහක් 

තභයි තඳෞේගලික විලසවිදයාහර තිපතඵන්තන්. භසතඹක් තර ගත් 

කශ තේ ප්ර ධහන ප්ර හන්ත තුතන් තඳෞේගලික විලසවිදයාහර 404ක් 

පිහිටහ ඇතත් ඒහත  රහබ  ධතේක්ෂිත ඒහ ඇත්තත් 31ක් 

ඳභණයි. එතවභ නේ ධතනක් ඒහ තභොනහද? ඇතභරිකන් ප්ර ධහන 

ප්ර හන්ත තුතන්  තඳෞේගලික විලසවිදයාහර 404ක් තිපතඵනහ. වළඵළයි, 

රහබ රළබීභ ධතේක්හතන් පිහිටුහ ඇත්තත් තඳෞේගලික 

විලසවිදයාහර 31යි. දළන් තභතවේ තභොනහද කයන්තන්? තේ 

ඔක්තකොභ දභන්තන් business කඩ. තකොත්තු කඩඹ දභහ ඳහඩු න 

විට beauty salon එකක් දභනහ. ඒ beauty salon එක ඳහඩු න 

විට hardware එකක් දභනහ. Hardware shop එක ඳහඩු තන 

තකොට university එකක් දභනහ. ඕක තන් තේ කයරහ 

තිපතඵන්තන්. තරෝකත  තභතවභ තඳෞේගලික විලසවිදයාහර යයේබ 

කයරහ නළවළ. Beauty salon එක ඳහඩු තන තකොට hardware 

shop එක දභනහ; hardware shop එක ඳහඩු තන තකොට 

university එක දභනහ. තේහ තන් තමුන්නහන්තේරහතප යාහඳහය. 

තභොවහන් රහල් තග්රාේරු භන්ත්රීළතුභන්රහ ධතිපන් තේක තන එක ගළන 
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ඳහර්ලිතේන්තු 

ධරුභ පුදුභ න්තන් නළවළ. නමුත් භභ දළක්කහ එතුභහ එක දක් 

කිඹරහ තිපබුණහ, එතුභහ ජීවිතත  ළඩිතඹන්භ තුටු න ද, 

ජහතයාන්තය ඳහරකට එක දරුකුත් තනොඑන දයි කිඹරහ. 

ගරු භන්ත්රීළතුභනි, ඒක තන් ඔඵතුභහ තුටු න ද? වළඵළයි ඒ 

තුටු තන ද උදහ තයිද? තේ තත්ත්ඹ ළඩි තනහ මික් ඒ 

ද කදහත් උදහ න්තන් නළවළ. ඔඵතුභහට වළභ දහභ දුතකන් 

තභයි ඉන්න තන්තන්. ගරු භන්ත්රීළතුභනි,  ඔඵතුභහ දක් එතවභ 

කිඹනහ භට ඇහුණහ. වළඵළයි, ඔඵතුභහට තනත් තුටක් නේ 

තිපතඵනහ. භහ කිඹන්තන් ඒ තුට ගළන තනොතයි. මූරහනහරඪ 

ගරු භන්ත්රීළතුභනි, එතුභහතප ජහතයාන්තය ඳහරට ධතේ යතේ කිසිදු 

දරුකු ඇතුළු තනොන දට එතුභහ තුටු නහඹ කිේහ. ඒ 

දට එතුභහ තුටු තනහ කිේහ. ගරු භන්ත්රීළතුභනි, ඒතකන් 

ඔඵතුභහ කිඹන්තන් තභොකක්ද? දරුන්තප ඇත්ත ධධයාහඳනඹ 

තිපතඵන්තන් තනත් තළනක කිඹන එක තන්. දරුන් තඳරමවිඹ 

යුත්තත් එතළනට තන්. ඔඵතුභන්රහ කිේහට, රහබ රඵන්න 

විලසවිදයාහර දභරහ තිපතඵන්තන් තකොතවේද? කල්ඳනහ කයරහ 

ඵරන්න.  

මූරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීළතුභනි, ඇතභරිකහ එක්ත් ජනඳද ත  

විලසවිදයාහර යයේබ වුතණ් ඇයි කිඹරහ භහ කිඹන්නේ. වහ් 

විලසවිදයාහරඹ 1636 දීයි යයේබ කතශේ. වහ් විලසවිදයාහරඹ 1636 

දී යයේබ කතශේ කළල්වින්හදි යගභ ප්ර චලිත කිරීභ තනුතනුයි. 

වරිද? එතවභ නේ ඒහ යගමික ාසථහපිත යඹතනඹන්. ධතේ ගරු 

හසුතේ නහනහඹක්කහය භළතිපතුභහ දන්නහ, 15න සිඹ, 16න 

සිඹ කිඹරහ කිඹන්තන් තරෝකත  යගමිකත්ඹ පිළිඵ විවිධ 

පුයහිත්ත තගොඩ නළුවණු ධධිඹක් ඵ. තරෝකත  විලහර යගමික 

යුේධ නිර්භහණඹ තරහ තිපබුණු ධධිඹක් එඹ. ඒ නිහ එක් එක් 

ගුරුකුර, එක් එක් මූරධර්භහදින් තභන්තප ධධයාහඳනඹ වයවහ 

තභන්තප යගභ ඳළතිපයවීභ වහ ව ප්ර තඹෝගර තඹදුණහ. ඒ ධනු 

තභයි, තජෝන් වහ් කිඹන පුේගරඹහ -ඔහු පජකයතඹක්- ඔහුතප 

 තේඳශ ව ඔහු විසින් එකතු කයන රද පුසතකහර තඳොත්ලින් වරි 

ධඩක් ඳරිතයාහග කයරහ වහ් විලසවිදයාහරඹ 1636 දී යයේබ 

කතශේ. වහ් විලසවිදයාහරඹ තඳෞේගලික විලසවිදයාහරඹක් තභයි. 

වළඵළයි, රහබ රළබීතේ ඳයභහර්ථඹ තනොතයි තිපතඵන්තන්. වහ් 

විලසවිදයාහරඹ ධදත් ඳහරනඹ කයන්තන් වඹතදනකුතගන් යුතු භවහ 

භණ්ඩරඹක් ව ඒ විලසවිදයාහරතඹන්භ එළිඹට එන රද විදයාහර්ථින් 

34 තදනකුතගන් යුතු භණ්ඩරඹක් විසිනුයි. ඒතකන් එකතු කය 

ගන්නහ ධතිපරික්ත ටිනහකභ, ධතිපරික්ත රහබඹ ඒ ධඹ ඒ 

විලසවිදයාහරඹ තනුතන් තඹොදනහ. වළඵළයි, තමුන්නහන්තේරහ 

තභොකක්ද කයන්න වදන්තන්?  

දළන් ඔඹ භහ රතව ඇතිප කශ විලසවිදයාහරඹ ධයතගන ඵරන්න. 

ඒ ගළන භහ තනභ දක කිඹන්නේ. භහ රතව විලසවිදයාහරඹ, 

SLIIT එක යදිතඹන් උඳඹහ ගන්නහ යදහඹභට තභොකද කයන්තන්? 

ධතිපරික්ත ටිනහකේරට තභොකද කයන්තන්? ඒහ තඳොදි 

ඵළතගන ධයතගන ඹනහ. වළඵළයි වහ් විලසවිදයාහරඹ තභොකද 

කයන්තන්? ඒක තඳෞේගලික විලසවිදයාහරඹක් තභයි. වළඵළයි ඒහ 

කළල්වින්හදි මූරධර්භ යගභ ප්ර චහයඹ කිරීභ තනුතන් යයේබ 

කයන රද ඳහල්. ඒ ඳහල් භහජ සුබහධන කහර්ඹහර. ඒ හතපභ 

තභයි ධයිවි ලීගඹට ධඹත් විලසවිදයාහර 8ක් ඇතභරිකහ එක්ත් 

ජනඳදත  තිපතඵනහ. ත ල් විලසවිදයාහරඹ 1701 දීයි යයේබ 

කතශේ. ඒකත් යයේබ කතශේ කළල්වින්හදි යගභ ප්ර චලිත කිරීභ 

තනුතනුයි. තඳන්සිල්තේනිඹහ විලසවිදයාහරඹ 1740 දී එාගරන්ත 

බහ විසිනුයි යයේබ කතශේ. ප්රිින්සටන් විලසවිදයාහරඹ 1746 දී 

තප්ර සබිතේරිඹන් කිඹන මූරධර්භ යගමික ධන්තඹ තනුතන් 

යයේබ කතශේ. තකොතරොේබිඹහ කිඹන විලසවිදයාහරඹ 1754 දී 

එාගරන්ත බහ විසිනුයි යයේබ කයනු රළබුතේ. බ්රයවුන් කිඹන 

විලසවිදයාහරඹ 1764 ඵළේටිසේ කිඹන යගමික හදඹ තනුතන් 

යයේබ කතශේ. ඩහේභත් කිඹන විලසවිදයාහරඹ 1769 දී 

කළල්වින්හදි යගභ ප්ර චලිත කිරීභ තනුතනුයි යයේබ කතශේ. ඒ 

නිහ තේ කිසිදු විලසවිදයාහරඹක් රහබ රළබීභ ධතේක්හ කයතගන 

තනොතයි යයේබ කතශේ. ධතේ යතේ යනන්ද විදයාහරඹත් එතවභයි. 

එඹ 1886 දීයි යයේබ  කතශේ. එකට ධතේ සිාවර, තඵෞේධ ජහතිපක 

වහ යගමික පුනරුදත  ප්ර තිපපරඹක් ලතඹන් තභයි එඹ යයේබ 

කතශේ. එඹ යයේබක ධසථහතේ තඳෞේගලික ඳහරක්. 

හික්කඩුතේ ශ්රීන සුභාගර වහමුදුරුතෝ, මිතගේටුත්තත් ගුණහනන්ද 

වහමුදුරුතෝ, ධනගහරික ධර්භඳහරතුභහ, තවන්රි සටීල් ඕල්කේතුභහ 

ළනි නහඹකඹන්තප මූලිකත්තඹන් ඇයඹි භවහ භහජ 

යාහඳහයඹක් වහ යාහඹහභඹක් යනන්ද විදුවර බිහි වීභට තවේතු 

වුණහ. යනන්ද විදුවර 1962 දී යජඹට ඳයහ ගන්නහ කල් 

තඳෞේගලික ඳහරක්. එඹ තඳෞේගලික ඳහරක් වුණහට 

තඳෞේගලික රහබ රළබීතේ ධතේක්හතන් තනොතයි යයේබ 

කතශේ. නළඟීතගන යපු තඵෞේධ පුනරුදත දී ඒ තඵෞේධ 

නහඹකඹන් ගභක් ගභක් ගහතන් ගිහිල්රහ ල්ලි එකතු කයරහයි ඒ 

ඳහර යයේබ ක තශේ. ඒ කහරත  කහට වරි කිඹන්න තිපබුණහ, "ය, 

යනන්ද විදයාහරඹත් තඳෞේගලික ඳහරක්, ඒ නිහ තඳෞේගලික 

ඳහල් කභක් නළවළ." කිඹරහ. යනන්ද විදයාහරඹ යයේබ කතශේ 

තඳෞේගලික ඳහරක් විධිඹට තභයි. වළඵළයි, ඒක යයේබ කතශේ 

යගමික වුභනහන් තනුතනුයි. 1962 දී යජඹට ඳයහ ගන්නහ 

කල්, යනන්ද විදයාහරඹ තඳෞේගලික ඳහරක් වුණත්, භහජ 

කහර්ඹඹකයි නියත වුතණ්.  

දළන් තමුන්නහන්තේරහ යයේබ කයන්න වදන ඒහ තභොනහද? 

තේ භහජ කහර්ඹඹන්ටද එන්තන්? භහජ කහර්ඹඹන්රට 

තනොතයි තේ එන්තන්. කල්ඳනහ කය ඵරන්න. ධපි දන්නහ 

ලහන්ත තතෝභස විදයාහරඹ 1949 දී ඇයඹුතණ් ඇාපලිකන් 

ක්රිදසතිපඹහනි යගභ තේය ඹ ප්ර ජහ ධතය ප්ර චලිත කිරීතේ ධයමුණ  

ඇතිප ඵ. එතතකොට ලහන්ත තතෝභස විදයාහරඹ යයේබ කතශේ ඒ 

ධයමුණ ඇතිපයි. එතතකොට ඒහ  යගමික ධයමුණ ඇතිප, විවිධ 

ප්ර තදදඹන්තප වුභනහ භත භහජ ාසථහ තර යයේබ කශහ. 

භහජ ාසථහ තභයි ඒහ තභතවඹ වත . තරෝකඹ පුයහ තිපතඵන 

තඳෞේගලික විලසවිදයාහර යයේබ කතශේ එතවභයි. ඵහුතයඹක් 

එතවභයි. වළඵළයි තමුන්නහන්තේරහ තභොකක්ද කයන්තන්? තුච්ඡ 

රහබ රඵහ ගළනීතේ ධතේක්හතන් විලසවිදයාහර යයේබ කයනහ. 

කල්ඳනහ කය ඵරන්න.  

මූරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීළතුභනි, ඉන්දිඹහතේ භළද ඳන්තිපත  -

ල්ලි දීරහ ධධයාහඳනඹ රඵහ ගත්න භළද ඳන්තිපඹ-  තකෝටි 35ක් 

ඉන්නහ. ඉන්දිඹහතේ භළද ඳන්තිපත  ඉන්න ඒ තකෝටි 35 ගත්තහභ 

ඇතභරිකන් එක්ත් ජනඳදත  මුළු ජනගවනඹටත් ඩහ ළඩියි. ඒ 

නිහ ධපි ඉන්දිඹහතේ භළද ඳන්තිපඹ තහකහලික උදහවයණඹකට 

ගත්තතොත් එහි තඳෞේගලික විලසවිදයාහර වහ තවො තතශ 

තඳොශක් තිපතඵනහ. තභොකද, භළද ඳන්තිපත  තකෝටි 35ක් ඉන්නහ. 

එතතකොට තඳෞේගලික විලසවිදයාහර තනුතන් ඉතහභත් තවො 

තතශ තඳොශක් ඉන්දිඹහතේ තිපතඵනහ. කවුරු තවෝ රහබ රඵහ 

ගළනීතේ ධතේක්හ ඇතිප යතඹෝජනඹක් කයනහ නේ ඉන්දිඹහ 

එඹට තවො තතෝතළන්නක්. ඔවුන්ට තකෝටි 35ක තවො භළද 

ඳන්තිපඹක් ඉන්නහ. ඒ භළද ඳන්තිපත  ඳවුල්ර දරුතෝ ඉන්නහ. 

ඒ නිහ එතළන තවො තතශ තඳොශක් තිපතඵනහ. යතඹෝජනඹට 

තවො ඉඩ ප්ර සථහක් තිපතඵනහ. එතතකොට ඒතගොල්රන්ට 

ගුණහත්භක උඳහධිඹක් තදන්න පුළුන්. ටිනහකභක් හිත 

උඳහධිඹක් තදන්න පුළුන්. ඇයි, තතශ තඳොශ තරොකුයි. ධතේ 

තතශ තඳොශ තභොකක්ද? රක් තුනවභහයයි. දළන් ඇභතිපතුභහ 

කිේහ, උඳහධි තදන යඹතන 18ක් තිපතඵනහ කිඹරහ. තන්ද? ඊටත් 

ළඩිද? උඳහධි තදන යඹතන තගොඩක් තිපතඵනහ. දළන් තභොකක්ද 

තන්තන්? දළන් තේ තොච්චේ තතශ තඳොශට තභයි 

තේතගොල්තරෝ තයග කයන්න ඕනෆ. තේතගොල්තරෝ තයග 

කයන්තන් තභොතකන්ද? තේතගොල්තරෝ තයග කයන්තන් රහබඹ 
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ඳදනේ කය තගන ගුණහත්භකබහඹ ධඩු කයරහ, උඳහධිත  මිර 

ධභ කයරහයි. ඒක තභයි ඒතගොල්රන්ට තිපතඵන තයගකහරිත්ඹ. 

ඒ නිහ තේ තඳෞේගලික විලසවිදයාහර වයවහ ධධයාහඳනත  භවහ 

ගුණහත්භකබහඹක් වළතදනහ කිඹරහ තමුන්නහන්තේරහ හිතනහ 

නේ ඒක භවහ මිතයාහක්. එතවභ වළතදන්තන් තකොතවොභද? ධතේ 

යතේ ඉතහ තොච්චේ තතශ තඳොශකුයි තිපතඵන්තන්.  

මූරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීළතුභනි, ඒ හතපභ දළන් භරු කථහක් 

කිඹනහ. චීනත  ශභයි ඉාග්රීsසි බහහතන් ඉතගන ගන්න ධතේ 

යතේ විලසවිදයාහරරට එයි ලු. එතවභ නේ චීනඹට පිසසු තන්න 

ඕනෆ. ඕනෆභ යටක දරුතක් ඉාග්රීsසි භහධයාතඹන් ඉතගන ගන්න 

ඕනෆ නේ ඒතගොල්තරෝ ඹන්තන් ඉාග්රීsසි බහහතන් කථහ කයන 

යටල්රටයි. භහ දළක්කහ එස.බී. දිහනහඹක ඇභතිපතුභහ කිඹනහ, 

දළන් චීනත  ඉාග්රීsසි බහහ ඉතගන ගළනීතේ භවහ ප්ර චලිතබහඹක් 

තිපතඵනහ; රාකහතේ තඳෞේගලික විලසවිදයාහර යයේබ කශහභ 

චීන්නු කඩහතගන එයි ලු ඉාග්රීsසි බහහ ඉතගන ගන්න. තභොන 

පිසසුද තේ? තභන්තප දරුන්ට ඉාග්රීsසි බහහ ඉතගන ගන්න ඕනෆ 

නේ, ඉාග්රීsසි භහධයා තඹන් ධධයාහඳනඹ වදහයන්න ඕනෆ නේ 

ඒතගොල්තරෝ ඹන්තන් ඉාග්රීsසි භහධයාතඹන් උගන්න 

ඉසතකෝරරටයි. ඉාග්රීsසි බහහතන් කථහ කයන ජනතහක් ඉන්න 

යටකටයි. තේ යටට එන්තන් තභොකටද? තේ තභොන මිතයාහක්ද 

පුයන්න වදන්තන්? ධතේ යතේ තිපතඵන්තන් කුඩහ තතශ 

තඳොශක්. රක් තුනවභහයකට යන්න කුඩහ තතශ තඳොශක් 

තිපතඵන්තන්. තේ තතශ තඳොශට තඳෞේගලික විලසවිදයාහර ඳළටවු 

ගවරහ, ඳළටවු ගවරහ, ඳළටවු ගවරහ  ඇතිප කශහභ තභොකක්ද 

තන්තන්?  

මූරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීළතුභනි, භහරතව යයේබ කශ SLIIT 

කිඹන යඹතනඹ ගළන භභ ඊශඟ දතේ කිඹන්නේ. ඒක තන් දළන් 

තරොකුභ එක කිඹහ කිඹන්තන්. එහි  තේ භෆතකදී යයේබ කශ 

ඳහනභහරහක ධද ඇතිප තරහ තිපතඵන තත්ත්ඹ -ධද කයරහ 

තිපතඵන්තන් තභොකක්ද කිඹරහ- භහ ඊශඟ දතේ දී ඔඵතුභහට 

කිඹන්නේ. Tourist Management උඳහධිඹක් තදනහ කිඹරහ 

කණ්ඩහඹේ තදකක දරුතෝ ධද ධයණබහඹට ඳත් කයරහ 

තිපතඵනහ. දළන් එතවභ උඳහධිඹක් තදන්තන් නළවළ. ධද ඒ දරුතෝ 

භට වේඵ වුණහ. එතවභ තදන්න ඵළවළ. තේ තොච්චේ තතශ 

තඳොශක් තිපතඵන්තන්. තේ තොච්චේ තශ තඳොශ ඇතුතශේ 

ඒතගොල්තරෝ තයගකහරිත්ඹ තදන්තන් ගුණහත්භකබහතඹන් ළඩි 

විලසවිදයාහර වදරහ තනොතයි.  

මූරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීළතුභනි, ඒ හතපභ භහරතව 

තඳෞේගලික රදයා විදයාහරඹ ගත්තතොත් තඳෞේගලික රදයා 

උඳහධිඹක් ගන්න රුපිඹල් රක් 90ක් ඹනහ. Course එකට 

ධවුරුදු 5යි. ඒ කිඹන්තන්, භහ 60ක් ඹනහ. රුපිඹල් රක් 90යි. 

ඒ ධනු භහඹකට රුපිඹල් රක් එකවභහයයි.  තභන්තප එක 

දරුතකුතප ධධයාහඳනඹ තනුතන් භහඹකට රුපිඹල් රක් 

එකවභහයක් තන් කයන්න පුළුන් ඳවුල් කීඹකටද?  තභන්තප 

එක දරුතකුතප ධධයාහඳනඹ තනුතන් භහඹකට රුපිඹල් රක් 

එකවභහයක් තන් කයන්න පුළුන් කහටද ? ඔඹ ධඹථහ විධිඹට 

ල්ලි තවොඹපු වහදඹන්ට පුළුන්. එක්තකෝ කුඩු, එක්තකෝ 

කළසිතනෝ, එක්තකෝ deals, එක්තකෝ තකොටස තතශ තඳොතශේ 

dealලින් ල්ලි තවොඹන ධඹට පුළුන්. නළත්නේ තන කහටද 

කයන්න පුළුන්? හභහනයා යජත  තේකතඹකුට, හභහනයා 

ළටුඳක් රඵන තකතනකුට, භළදි යදඹේ හිත තකතනකුට 

තභන්තප එක දරුතකුට එක භහඹකට ධධයාහඳනඹ තනුතන් 

රුපිඹල් රක් එකවභහයක් දයන්න පුළුන්ද? භහරතව තඳෞේගලික 

රදයා විදයාහරත  උඳහධිඹක් ගන්න රුපිඹල් රක් 90ක් ඹනහ. 

යතේ ජනගවනතඹන් සිඹඹට 42ක රදනික යදහඹභ තඩොරර් 

තදකට ධඩුයි. භතක තඵහ ගන්න. දක යදහඹභ තඩොරර් තදකකට 

ධඩුයි. ඉතිපන් භහඹක යදහඹභ තඩොරර් 60යි. තඩොරර් 60 

රුපිඹල්ලින් ඵළලුතොත් කීඹද? තඩොරර් එකක් රුපිඹල් 130යි. 

එතතකොට රුපිඹල් 7,800යි. 

ඉතිපන් ඒතකන් තගන්න පුළුන්ද? ඒතකන්ද, තේ රුපිඹල් 

රක් එකවභහයක් තගන්න කිඹන්තන්? තමුන්නහන්තේරහතප 

ාඛයාහ තල්ඛනලින්භ ඳළවළදිලියි, තමුන්නහන්තේරහ තේ 

විලසවිදයාහර ඇතිප කයන තකොටභ,   සිඹඹට 42ක් ඒතකන් පිටභා 

කයරහ තිපතඵන ඵ. ඒ ාඛයාහ තල්ඛනතඹන් විතයක්. ඒක 

හධහයණද?  තමුන්නහන්තේරහ න්යණඹ කයන්න, ජනතහතප 

ධයිතිපහසිකභක් ඵට ඳත් තරහ තිපබුණ ධධයාහඳනඹ ධද යප්ර හද 

රත් කුඩහ ඳළශළන්තිපඹකට සීභහ කයන්නද තේ ළරසුේ වදමින් 

තිපතඵන්තන් කිඹරහ. තභන්තප එක දරුතකුතප ධධයාහඳනඹ 

තනුතන් භහඹකට රුපිඹල් රක් එකවභහයක්  ළඹ කයන්න 

තභොන තදභේපිඹන්ටද පුළුන්? එතවභ කයන්න නේ  තවොයකේ 

කයන්න ඕනෆ. තන තභොකක්ද කයන්න තිපතඵන්තන්? තේක 

ඳහදඩකයණඹ කයපු යටක්. ඳහදඩඹන්ට ඳභණක් සිඹලු 

ධයිතිපහසිකේ යකින්න වදන යටක්. කළසිතනෝකහයඹන්ට, 

සදුකහයඹන්ට,  තපේකහයඹන්ට, ඩීල්කහයඹන්ට මුළු යටභ උකස 

කයපු ඳහරනඹක් තභයි  තමුන්නහන්තේරහතප තිපතඵන්තන්. 

ධධයාහඳනඹත් ඒ ධඹටභ තදන්න තභයි තේ ළරසුභත් කස 

කයමින් තිපතඵන්තන්.  

ඊට ඳසතේ කිඹනහ "නළවළ, තේ රාකහතේ මුදල් තගොඩක් 

එළිඹට ගරහ තගන ඹනහ තන්. ඒ නිහ ධතේ තතශ තලේඹට 

භහය ධනතුයක් තන් තරහ තිපතඵන්තන්. ශභයි ඉතගන ගන්න යට 

ඹනහ තන්. ශභයි ඉතගන ගන්න යට ඹන තකොට තඩොරර් තගොඩක් 

පිටයටට ඹනහ තන්. ඒ තඩොරර් තභතවේ තිපඹහ ගන්න පුළුන් තන්." 

කිඹරහ. එතවභ නේ ධයක්කු කේවරක් දභන්න තකෝ. ධවුරුේදකට 

තේ යටට ධයක්කු තපන්න තකොඳභණ මුදරක් ඹනහ ද? ඒ තඩොරර් 

ටික තිපඹහ ගන්න තකෝ. ඉතිපන් තඩොරර් කළක්කුභද තේ තිපතඵන්තන්?   

විතේල විනිභඹ රැක ගළනීතේ කළක්කුභද තේ තිපතඵන්තන්? තේක 

විතේල විනිභඹ යහ ගළනීතේ කළක්කුභ නේ, පිට යටින් ධයක්කු  

තගතනන්න  ධවුරුේදකට ඹන මුදර ඉතිපරි කය ගන්න තකෝ. ඒ 

නිහ ධයක්කු ෂළක්ටරි එකක් දභරහ තදන්න. එතතකොට ඒ මුදල් 

තිපඹහ ගන්න පුළුන්. නළවළ, තරෝකඹ එතවභ යහ ඳතිපන්තන් 

නළවළ. භභ තමුන්නහන්තේරහට කිඹන්නේ. දළන් කිඹන්තන්, තේ  

විලසවිදයාහර ඳටන් ගත්තහභ පිටට ඹන ල්ලි නතය තනහ 

කිඹරහ තන්.  

දළන් තේක ඵරන්න තකෝ. වහර්් විලසවිදයාහරඹ ගත්තතොත් ඒ 

ශමුන්තගන් සිඹඹට 40ක් ඇතභරිකහ එක්ත් ජනඳදත  ශභයි. 

වහර්් විලසවිදයාහරත  මුළු ශභයි ප්ර භහණතඹන් සිඹඹට 40ක් 

ඇතභරිකහනු දරුන්. සිඹඹට 10ක් ඉන්දිඹහනු දරුන්. සිඹඹට 6ක් 

ජර්භනිත  දරුන්. සිඹඹට 3.8ක් එක්ත් යහජධහනිත  දරුන්. 

සිඹඹට 3ක් ඳහකිසතහනත  දරුන්. සිඹඹට 2.5ක් චීනත  දරුන්. 

එතතකොට, ඇතභරිකහ එක්ත් ජනඳදත  වහර්් විලසවිදයාහරඹ 

ගත්තහභ ඒතක් එාගරන්තත  දරුතෝ ඉන්නහ. එාගරන්තත ත් 

ඔඵතුභන්රහ කිඹන විලසවිදයාහර වතයක් තිපතඵනහ. වළඵළයි,  ඒ 

දරුතෝ ඉතගන ගන්න ඇතභරිකහට ඹනහ තන්! ඹන එක්තකනහ 

තකොතවොභත් ඹනහ. ඒක තන්, තේ කිඹන්තන්. ඇතභරිකන් 

විලසවිදයාහරත  ඉන්දිඹහතේ දරුතෝ සිඹඹට 10ක් ඉන්තන් ඇයි?   

ඉන්දිඹහතේ තිපතඵනහ තන්, භනිඳහයි විලසවිදයාහරඹ. ඉතිපන් 

තභොකටද වහර්් ඹන්තන්? ජර්භනිත  දරුතෝ සිඹඹට 6ක් 

ඇතභරිකහතේ වහර්් විලසවිදයාහරත  ඉන්තන් ඇයි? 

ඇතභරිකහතේ ප්රිින්සටන් විලසවිදයාහරඹ ගන්න. ඒකත් එතවභයි. 

ඒතක් ඇතභරිකහ එක්ත් ජනඳදත  දරුතෝ සිඹඹට 42ක් 

ඉන්නහ. ඉන්දිඹහතේ දරුතෝ සිඹඹට 11ක් ඉන්නහ. එක්ත් 

යහජධහනිත - භවහ බ්රිනතහනයාත - දරුතෝ සිඹඹට 4.6ක් ඉන්නහ. 

ජර්භනිත  දරුතෝ 3.7ක් ඉන්නහ. චීනත  දරුතෝ 2.8ක් 

ඉන්නහ.  
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ඳහර්ලිතේන්තු 

දළන් තේ ගළන කිඹන්තන් තභතවභ තන්. ''තභතවේ තයදි 

ෂළක්ටරිඹක් දභරහ එතවන් තයදි තගන්න එක ශක්න්න 

පුළුන්''  කිඹන තර්කඹ තන් තේ තපන්න වදන්තන්. ධධයාහඳනඹ 

තදුයටත් එතවභ තනොතයි. තරෝකත  ධධයාහඳනඹ ායණඹ 

තනහ; එවහට තභවහට ඹනහ. ඒක තවොයි. තමුන්නහන්තේරහ 

හිතනහ නේ මේරිගභ විලසවිදයාහරඹක් දළේභහභ රාකහතන් පිට 

ඹන දරුතෝ නතය තනහ කිඹරහ, ඒ තයේ මිථයාහ භතඹක් තත් 

නළවළ. තභොන ධතයාක්ද ඒක? මේරිගභ විලසවිදයාහරඹක් දළේභහභ 

රාකහතන් එළිඹට ගරහ තගන ඹන මුදල් ප්ර භහණඹත්, දරුන් 

ප්ර භහණඹත් නතය තනහ ලු! තභොන ධතයාද? ධද තරෝකත  

ධධයාහඳනඹ ායණඹ තනහ. යනඹන ධඳඹනඹන හතප තභයි. 

එවහට ඹනහ. තභවහට ඹනහ. ඒක නයක නළවළ. ඒක තවොයි.  

එතවභ තන්න ඕනෆ. දළන් කිඹනහ, මේරිගභ විලසවිදයාරඹ ඳටන් 

ගත්ත වළටිත භ දරුතෝ ඔක්තකොභ ඒකට එනහ ලු! එතතකොට 

පිට යටට ඹන ල්ලි ටික නතය තනහ ලු!! තභොන ධතයාද, 

ඇභතිපතුභනි? තකොතවොභටත් ධධයාහඳනඹ තරෝකඹ තේ ායණඹ 

තනහ. ඒ නිහ තභයි  එාගරන්තත  දරුතෝ ඇතභරිකහට 

ඹන්තන්. ඒ හතපභ තභයි ඇතභරිකහතේ දරුතෝ එාගරන්තඹට 

එන්තන්. ඒ හතපභ තභයි ඕසතේලිඹහතේ දරුතෝ එාගරන්තඹට 

ඹන්තන්. ඒ හතපභ තභයි එාගරන්තත  දරුතෝ ඕසතේලිඹහට 

එන්තන්. ඒ හතපභ තභයි රාකහතේ දරුතෝ එවහට ඹන්තන්. තේක 

තභයි කථහ. දළන් කිඹන්තන් තභොකක්ද? දළන් කිඹන්තන් තේ 

විලසවිදයාහරඹ දළේභහභ   මුදල් පිට යටට ගරහ තගන ඹන එක නතය 

කයන්න පුළුන්ලු. ඒ තඵොරු තන්.  

රක්සභන් ඹහඳහ ධතවර්ධන ඇභතිපතුභනි, තමුන්නහන්තේතප 

දරුතෝ ඒකට දභනහද? තකොතවේද ඉන්තන් කිඹරහ භභ දන්තන් 

නළවළ. භහතන්න ඕනෆ. තගොඩක් ධඹතප දරුතෝ ඉන්තන් 

තකොතවේද කිඹරහ භභ දන්නහ. භභ ඒ ගළන තභොකුත් කිඹන්න 

ඹන්තන් නළවළ. ඒහ තවළිදයවු කයන්න ඕනෆ නළවළ. ඒක ඒ ධඹතප 

කළභළත්ත තන්. ඒ දරුතෝ තකොතවොභත් ඹනහ. ඒ නිහ තේ 

කයන්න වදන්තන් තන තභොකුත් තනොතයි. ධද ධතේ යතේ 

විලසවිදයාහර ඳේධතිපත  ඇතිප වී තිපතඵන තවදහචකඹ තභොකක්ද? 

ඳශමුතකොටභ විඳුේ තොඹන්න ඕනෆ ඒකටයි.  

ගරු රක්සභන් ඹහඳහ ධතවර්ධන ඇභතිපතුභහ විලසවිදයාහර 

භවහචහර්ඹරුන්ට, යචහර්ඹරුන්ට කළයේ ධරඹක් තදනහ. "තේ 

විලසවිදයාහරඹට ගිහිල්රහ ඉගළන්නුහභ ළඩිතඹන් ඳඩි ගන්න 

පුළුන්, ඒ නිහ  තවොභ තේ තභයි ඔඹතගොල්තරොත් ජඹර්ධනපුය 

විලසවිදයාහරත  ළඩ කයන ගභන් මේරිගභ තතශ කරහඳඹටත් 

ගිහිල්රහ ඳළඹ තදකක ඩියුටි එකක් කයරහ ඒ තතශ 

කරහඳතඹනුත් කීඹක් වරි ගන්න. ඒ නිහ මේට ඳසතේ ධතඳන් ඳඩි 

ළඩි කයන්න ඉල්රන්න එඳහ. ඔඹතගොල්රන්ට ධපි තන තළනක් 

වදරහ තිපතඵනහ, tuition තදන්න." ඒක තන් තේ කිඹන්තන්. තේහ 

ද ළඩ? විලසවිදයාහර යචහර්ඹරුන් tuition තදන්න තඹොදනහ. 

ඒතගොල්ර න්තප ළටුේ ප්ර ලසන එන තකොට කිඹනහ, "ඔඹතගොල්රන් 

tuition ඳහයක් දහ ගන්න තකෝ. භහ තළනක් වදරහ තදන්නේ." 

කිඹරහ. ඒක තන් තේ කිඹන්තන්. විලසවිදයාහර යචහර්ඹයතඹකුට 

හභහනයාතඹන් තිපඹක කහර ටවන වළතදන්තන් කුඩහ ඳරිච්තේද 

ගණනහක් ඉගළන්වීභ තනුතන්. විලසවිදයාහර යචහර්ඹයඹහ 

කිඹන්තන් එවහට තභවහට ඳළන ඳළන උගන්න tuition 

කඩකහයතඹක් තනොතයි. ඒ තභයි ධතේ යතේ දළනුභ නිර්භහණඹ 

කයන තකනහ. දළනුභ නිර්භහණඹ කයන තකනහට ධලයා න 

නිදව රළතඵන ඳරිදි තභයි විලසවිදයාහරත  කහර ටවන 

වදන්තන්. වළඵළයි ඇභතිපතුභහ කිඹනහ, "එේහ ධඳට ළඩක් නළවළ. 

ඔඹ  තගොල්රන්ට ඳඩිඹතන් ඕනෆ. ඔඹහ තභතවේ ඳළඹ තදකක් 

උගන්න්න. ධයතවේ ඳළඹ තදකක් උගන්න්න. ඔඹහ දළනුභ 

නිර්භහණඹ කතශේ නළතිපහට කභක් නළවළ." කිඹරහ. Private ඵස 

තකොන්තදොසතය හතප. රෑට එක ඵස එකක දුනහ. දල්ට ත 

ඵස එකක දුනහ, නිදි කියකියහ. ඒකතන් කිඹන්තන්. තේකද 

ධධයාහඳනඹ පිළිඵ තිප තඵන  තමුන්නහන්තේරහතප දළක්භ?  

ඇයි තමුන්නහන්තේරහ මේට ධදහශ ඳනත් තකටුේඳත 

තගතනන්න ඵඹ? ධපි ඒ ඳනත් තකටුේඳතට මුළුභනින්භ විරුේධයි.  

ඳනත් තකටුේඳත තගතනන්න තමුන්නහන්තේරහ ඵඹ ඇයි? ධකිර 

වියහේ භන්ත්රීළතුභහ ව ධතේ ඉයහන් භන්ත්රීළතුභහ කිේහ කරුණහකය 

ඳනත් තකටුේඳත තගනළල්රහ තේ කටයුතු කයන්න කිඹරහ. ඳනත් 

තකටුේඳතට ධනු කටයුතු කයන්න කිඹනහ. නමුත් 

තමුන්නහන්තේරහ ඒ ඳනත් තකටුේඳත තගතනන්තන් නළවළ. තවොය 

ඳහතයන් තභයි ඹන්න වදන්තන්. ඇයි ඒ? ඳනත් තකටුේඳත 

තගනහතොත් තභයි තේ ගළන යතේ විහදඹට රක් තන්තන්.  

එස.බී. දිහනහඹක ධභහතයායඹහ ඳනත් තකටුේඳත වළදුහ. 

ඳහර්ලිතේන්තුට ඉදිරිඳත් කයනහ කිඹරහ විවිධ ධසථහර 

කිේහ. වළඵළයි ඳහර්ලිතේන්තුට ඉදිරිඳත් කයන්තන් නළවළ. ඇයි 

ඒ?  ඒ ඳනත් තකටුේඳත තගනහතොත් ඒ ගළන ධතේ යතේ විේත් 

හකච්ඡහක් ඇතිප තනහ. ඒ ඳනත් තකටුේඳතට විරුේධ තේ 

යතේ ධධයාහඳනතේදීන්, ධධයාහඳනිඹන් වඬ නඟනහ. ඒ නිහ 

තමුන්නහන්තේරහ ඳනත් තකටුේඳත තගතනන්තන් නළවළ. වරි නේ 

තේ විලසවිදයාහරඹ ඇතිප කයන්න ඕනෆ, ඒ ඳනත් තකටුේඳතට 

ඹටත්යි. උස ධධයාහඳන නිතඹෝජයා ඇභතිපතුභනි,  වළදුහ තන්ද 

ඳනත් තකටුේඳත? උස ධධයාහඳන නිතඹෝජයා ධභහතයාතුභනි, 

ඳනත් තකටුේඳත වළදුහද නළේද කිඹරහ භට කිඹන්න. [ඵහධහ 

කිරීභක්] වළදුහ තන්. 

 
ගරු සුනිල් වඳුන්තනත්තිප භවතහ 
(ரண்புறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ඵළරි තරහත් ඔළු තවොල්රන්තන් නළවළ.  භළසතක් 

ළහුත් තවොල්රන්තන් නළවළ. 

 
ගරු ධනුය දිහනහඹක භවතහ 
(ரண்புறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඵළරි තරහත් ඔළු තවොල්රන්තන් නළවළ. හභහනයාතඹන් 

ඔඹ ඉරිඹේට ගතේ කිේතේ, "කිරිභළටි ගිරපු කිඹුල්ලු හතප" 

කිඹරහයි. [ඵහධහ කිරීභක්] නළවළ, භහ කිඹන්තන් ඒක තනභ 

තදඹක් කිඹරහ. [ඵහධහ කිරීභක්] ධයිතඹෝ! ධතන් ධපි ඒහ ඒ තයේ 

තරොකුට රකන මිනිසුන් තනොතයි. භන්ත්රීළකේ ගළන හිතනහ 

නේ ධපි තමුන්නහන්තේරහට භන්ත්රීළකේ කීඹක් දීරහ තිපතඵනහද 

ධේඳහ!  භවය ධඹ හඩි තරහ හිටිත  ධඳ දීපු ඒහත . ඒ නිහ ධපි 

ඕහ ළඩිඹ ගණන් ගන්තන් නළවළ. තේ යතේ ජනතහ  කදහ වරි 

තේහ තත්රුේ ගනීවි. තත්රුේ ගන්න තුරු ධපි කිඹනහ. ඒක ධතේ 

ළත්. ඒ පිළිඵ ධඳට කිසි හාකහක් තදගිඩිඹහක් නළවළ. භහ 

ඒකයි කිඹන්තන්. වරි කරුණ විතයයි ධපි ධවන්තන්. තන 

තභොකුත් තනොතයි. ඳනත් තකටුේඳත වළදුහද නළේද?  

නන්දිමිත්රා ඒකනහඹක නිතඹෝජයා ඇභතිපතුභනි, ඔඵතුභහට ඒ 

ගළන කිඹන්න ඵළවළ. ඳනත් තකටුේඳත වළදුහ. දළන් ඒක කිඹන්න 

ඵඹයි. එස.බී . දිහනහඹක ඇභතිපතුභහ තභොනහ කිඹයිද දන්තන් 

නළතිප නිහ තභොකුත් කිඹන්තන් නළවළ. එතුභහ තභොකක් කිඹයිද 

දන්තන් නළවළ. ඕක තභයි තිපතඵන ළත්. ඳනත් තකටුේඳත 

වළදුහ. වළඵළයි, ඳනත් තකටුේඳත ඳහර්ලිතේන්තුට තගතනන්තන් 

නළවළ; තගතනන්න ඵළවළ. ඳනත් තකටුේඳත ඳහර්ලිතේන්තුට 

තගනහතොත් තගඩි පිටින්   තේ කථහතේ ඇත්ත තඳතනනහ.  
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ගරු රක්සභන් ඹහඳහ ධතවර්ධන භවතහ  
(ரண்புறகு னக்ஷ்ன்  ரப்தர  அரதர்ண) 

(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 

එතතකොට ඔඹතගොල්රන්ට ඳහයට ඵහින්න පුළුන්. 
 
ගරු ධනුය දිහනහඹක භවතහ 
(ரண்புறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ඒ නිහ ද ඳනත් තකටුේඳත තගතනන්තන් නළත සතත්? ධන්න 
ළ ත්! ඳනත් තකටුේඳත තගතනන්තන් නළත්තත් ඒක නිහයි. 
ඒකට විතයෝධඹක් තිපතඵනහ; විතයෝධඹ නිහ ඳනත් තකටුේඳත 
තගතනන්තන් නළවළ. වරිද? දළන් කහයණඹ දන්නහ; තවොට 
තත්තයනහ; ධසථහ තවොට තත්තයනහ.   තේ ඳනත් තකටුේඳත 
තගනහපු වළටිත  ඒකට විරුේධ න ඵ දන්නහ.  

 
ගරු රක්සභන් ඹහඳහ ධතවර්ධන භවතහ  
(ரண்புறகு னக்ஷ்ன்  ரப்தர  அரதர்ண) 

(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 

කයන්න තිපතඵන ඔක්තකොභ කයරහ ඳනත්  තකටුේඳත 

තගතනන්නේ. 

 
ගරු ධනුය දිහනහඹක භවතහ 
(ரண்புறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ධන්න ළත්! කයන ටික ඔක්තකොභ කයරහ ඳනත් තකටුේඳත 

තගතනනහ.  ඕක තභයි ඇත්ත කථහ ඇභතිපතුභනි. ඒක තේ 

ඳහර්ලිතේන්තුට කිඹන්න. ඳනත් තකටුේඳත තිපතඵනහ; නමුත් 

තගතනන්තන් නළවළ කිඹන්න. ඳනත් තකටුේඳත තගනහපු වළටිත  

කේටිඹ කළඳට කහතගන කෆ ගවන්න ඳටන් ගන්න නිහ 

තගතනන්තන් නළවළ කිඹන්න. ඒ නිහ දළන් ඳනත් තකටුේඳතට 

කලින් ඕනෆ ළඩ ටික කයනහ. ඒ ළඩ ටික කයරහ ඉය තරහ  

කිඹනහ, "දළන් තේ විලසවිදයාහර තළන තළන ල්බිහි තනහ 

හතප ඇතිප තනහ. තළන තළන කඩ දහතගන තිපතඵනහ. එක 

එක්තකනහ ඕනෆ ඕනෆ විධිඹට දභනහ. ඒ නිහ ඒහ නිඹහභනඹට 

ඳනත් තකටුේඳතක් ඕනෆ"කිඹරහ. ඔඹ තර්කඹතන් තගතනන්න 

වදන්තන්. ඕක තන් තේ කයන්න වදන්තන්. තමුන්නහන්තේරහ තේ 

යටත් යේටනහ; ඳහර්ලිතේන්තුත් යටනහ; 

තමුන්නහන්තේරහතප භන්ත්රීළ කණ්ඩහඹභත් යේටනහ තන්. ඒ 

කහයණඹ වරි ඳළවළදිලියි.  

තේ ඳනත් තකටුේඳත තගතනන්තන් නළත්තත් ඇයි කිඹරහ දළන් 

ගරු ඇභතිපතුභහභ කිේහ. තේ ඳනත් තකටුේඳත තගතනන්තන් 

නළත්තත් ඇයි? ඳනත් තකටුේඳත තගතනන්න තඳය තේ යඹතන 

තවොය ඳහතයන් තගතනනහ. තවොය ඳහතයන් තගනළල්රහ 

පිහිටුනහ. පිහිටුරහ, යතේ භතඹක් වදනහ, "දළන් තේහ 

නිඹහභනඹට ඳනතක් ඕනෆ" කිඹරහ. උස ධධයාහඳන ඇභතිපතුභහත් 

තේ ගළන දන්නහ. එතුභහ කී දක් කිේහද ඳනත් තකටුේඳතක් 

තගතනනහ කිඹරහ. නමුත් ඒ ඳනත් තකටුේඳත තගතනන්තන් 

නළවළ. ඒ ඳනත් තකටුේඳත තගතනන්තන් නළත්තත් ඒ නිහ තභයි. 

ඉසතල්රහ තේ යඹතන  ල්බිහි තනහ හතප තළන තළන ඇතිප 

කයනහ. එතවභ ඇතිප කයරහ විවිධ ර්ගත  උඳහධි තදන්න ඳටන් 

ගන්නහ. ඵහර උඳහධි තදනහ; ළඩක් නළතිප උඳහධි තදනහ. 

යේටනහ. ඊට ඳසතේ යතේ තර්කඹක් වදනහ,"තළන තළන 

ල්බිහි තනහ හතප විලසවිදයාහර ඇතිප තනහ. තේක යටට 

ධහිතකය තත්ත්ඹක්. ඒ නිහ තේක නිඹහභනඹට ඳනත් 

තකටුේඳතක් ඕනෆ" කිඹරහ. ඔන්න ඊට ඳසතේ ඳනත් තකටුේඳත 

තගතනනහ. දළන් කල්ඳනහ කයරහ ඵරන්න.  

ධතේ යතේ නිදවස ධධයාහඳනඹ ගළන තභතළන ඉන්න හුඟක් ධඹ 

දන්නහ. භවය ධඹතප ඳවුල් ඳසු බිතේ වළටිඹටභ  තනත් 

ක්තේත්රාරට ගිහිල්රහ ධධයාහඳනඹ වළදෆරීතේ වළකිඹහ තිපබුණහ.  

ධතේ ඳවුල් ඳසු බිේ ගත්තහභ එළනි තඵො තවෝ ධඹ ඉන්නහ. ධඳ 

එළනි වළකිඹහක් තිපබුණු ධඹ තනොතයි. යර්ථිකත  තවෝ භහජ 

ටිනහකේර තවෝ තගොඩක් වළකිඹහන් තිපබුණු මිනිසසු තනොතයි, 

ධපි. වළඵළයි ධඳට තේ යතේ ධධයාහඳනත  තදොයටු විිත කයරහ 

තිපබුතණ් නිදවස ධධයාහඳනඹයි. නිදවස ධධයාහඳනඹ රළබ, භහ දන්නහ 

මුහුණු තගොඩක් තේ ඳහර්ලිතේන්තුතේ තිපතඵනහ. භහ හිතන්තන් 

නළවළ, නිදවස ධධයාහඳනඹ තනොතිපතඵන්න එතුභන්රහට තේ 

ඳහර්ලිතේන්තුටත් එන්න වළකි තයි කිඹරහ. නිදවස ධධයාහඳනඹ 

කිඹරහ කිඹන්තන් ධතේ යතේ ඈත ගේභහනර ජීත් වුණු දුහ 

දරුන්ට ල්ලි තිපතඵනහද, නළේද, දුේඳත්ද, තඳොතවොත්ද, 

තරොකුද, තඳොඩිද කිඹන තදදඹකින් තතොය ඉදිරිඹට ඹන්න 

නිර්භහණඹ කය තිපතඵන ඉතහ භවුව ධසථහක්. භහ හිතන වළටිඹට 

තේ ඳහර්ලිතේන්තුතේ ඉන්න ධපි වළභ තදනහභ එඹ යයක්හ කශ 

යුතුයි. වළඵළයි තමුන්නහන්තේරහ තේ ඹන්තන් ඉතහභත් ඳවශ 

ඳන්තිපත  මිනිසුන්තප ධයිතිපඹක් වළටිඹට තිපබුණු ධයිතිපහසිකභ, 

ඇතිප වළකි ධඹතප යප්ර හදඹක් ඵට ඳත් කයන්නයි. ධතේ යතේ 

උඳන් නඳන් දරු ඳයේඳයහතප හිස ගිරටීනඹට තිපඹන්න රෆසතිප 

කයන්න එඳහඹ කිඹරහ භහ කිඹනහ.  

භහ දන්නහ, ගරු එස.බී. දිහනහඹක ධභහතයාතුභහ ගළන. භහ 

වළභ දහභත් කිඹන විධිඹට එතුභහ ඈත වුවයන්තකත ඉඳදිරහ ධද 

උස ධධයාහඳන ධභහතයායඹහ වළටිඹට එන්තන් තකොතවොභද? 

රළන්කර් විලසවිදයාහරඹට ගිහින්ද? SLIIT එකට ගිහින්ද? නළවළ 

තන්. එතුභහ තඳොයභඩුල්ර භධයා භවහ විදයාහරතඹන් ඉතගන තගන 

උස තඳශ භත් තරහ, ජඹර්ධනපුය විලසවිදයාහරඹට ඇවිල්රහ, 

එතළනින් උඳහධිඹක් රඵහ, ඒ කහරත  භට ඵය ශියා ාගේර 

ළඩ කයරහ, ඊට ඳසතේ භහ දන්නහ විධිඹට තකොමියුනිසේ 

ඳක්තඹන් ඡන්දඹත් ඉල්රරහ, ඊට ඳසතේ නිකළයටිඹ ඳළත්තත් 

යඹතනඹක ළඩත් කයරහ ධහනත  තේලඳහරනඹට යහ. 

එතුභහට ඒ ඳහය විිත වුතණ් තකොතවොභද? [ඵහධහ කිරීභක්] 

එතුභන්රහතප ඉතිපවහඹ ධපි තොඹහ ඵරන්න ඕනෆ. ඈත 

ගේභහනඹක ඉඳදිරහ ධතේ යතේ උස ධධයාහඳන ධභහතයායඹහ 

දක්හ යපු ගභනට යතරෝකඹ ළඳයුතේ කුභක්ද? ඒ යතරෝකඹ 

ළඳයුතේ, ඒ ඳහය තඳන්වතේ නිදවස ධධයාහඳනඹයි. එභ නිහ 

නිදවස ධධයාහඳනඹට ධල්ඳ භහත්රාඹකින් තවෝ වහනිදහඹක 

කටයුත්තක් කයන්න එළනි ධභහතයායඹකුට කිසිදු ධයිතිපඹක් 

තිපතඵනහඹ කිඹරහ භහ හිතන්තන් නළවළ. එඹ ධතිපලඹ ධහධහයණයි.  

 
ගරු නන්දිමිත්රා ඒකනහඹක භවතහ (උස ධධයාහඳන 
නිතඹෝජයා ධභහතයාතුභහ) 
(ரண்புறகு ந்றறத் க்கரக்க - உர் கல்ற தறற 

அகச்சர்) 

(The Hon. Nandimithra Ekanayake - Deputy Minister of 

Higher Education)  

එතවභ කයන්තන් නළවළ. සුයක්ෂිත නහ. 
 
ගරු ධනුය දිහනහඹක භවතහ 
(ரண்புறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

නළවළ. සුයක්ෂිත න්තන් නළවළ. භහ කලින්භ කිේතේ ඒකයි. 

ඔඵතුභහ ගළනත් භහ දන්නහ තන්. ඔඵතුභහ ගළනත් කිඹන්නද? 

භහතතල් ඉරහ, ධඳත් එක්ක කේකරු ටන් භධයාසථහනර එකට 

ළඩ කයරහ, කේකරු ටන් භධයාසථහනර ධයගශ කයරහ, භවය 

ධඹතප ජීවිත යයක්හ තනුතන් තඳනී සිටරහ, ඔඵතුභහතප 

ජීවිත යයක්හ තනුතන් ළඟවිරහ ඉරහ තේලඳහරන ක්රිදඹහ 

භහර්ගරට යතේ තකොතවොභද? ඔඵතුභහට ඹභක් තවෝ 

ධධයාහඳනතඹන් රළබුණු නිහයි. ඉතිපවහඹ ඒකයි. භහ හිතන 

වළටිඹට ඒ තදොයටු විිත තරහ තිපබුතණ් නළත්නේ ඵහුතයඹක් ධපි 

ධද තභතළන නළවළ. ධපි ධද තභතළන කථහ කයන්තන් ධඳට ඒ තදොයටු 

විිත තරහ තිපබුණු නිහයි. එභ නිහ ඒ තදොයටු යයක්හ කිරීභ, 

රැක ඵරහ ගළනීභ ධතේ ග කීභයි. ඒ තනුතන් ධපි කශ වළකි 

උඳරිභ තේ කයනහ.  
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ඳහර්ලිතේන්තු 

මූරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීළතුභනි, තේලඳහරන ධයමුණු භත සිදු 

කයන විලසවිදයාහර ධයගශ, කළයලි  තිපතඵනහ. හුදකරහ සිදුවීේ භත 

ඳළන නළ තඟන ධයගශත් තිපතඵනහ. තනත් තනත් ශියාඹන් 

ධතය ඇතිප න ගළටුේ තිපතඵනහ. භහ කිඹන්තන් ධපි ඒ ගළටුේ 

වරිඹටභ ර්ගීකයණඹ කය ගන්න ඕනෆඹ කිඹරහයි. දළන් තේ වළභ 

ගළටුභකටභ ළරැදි ධර්ථ කථනඹන් තදන්න උත්හව කයනහ. 

ඔලුවිල් විලසවිදයාහරත  ඇතිප වී තිපතඵන ගළටුභ ගළන ඵරන්න. භහ 

දළක්කහ, එභ ගළටුභට ඳහර්ලස තදකක් ේඵන්ධ කයරහ කථහක් 

කිඹනහ. ඒක ධතයා කථහක්. තන ගළටුභක් තභයි එතළන 

තිපබුතණ්. රුහුණු විලසවිදයාහරත  ඇතිප වුණු ගළටුභ එතවභ ගළටුභක් 

තනොතයි. ඒහ තේලඳහරන ගළටුේ තනොතයි. වළඵළයි ඒ වළභ 

එකටභ තේලඳහරන ගළටුේ නිර්භහණඹ කයනහ; භත පුයනහ. 

භත පුයන්තන් තන  තභොකටද? විලසවිදයාහර ධධයාහඳනඹ වදහයපු, 

විලසවිදයාහර ශියා ාගේර ක්රිදඹහකහරිත්ඹන් තවොඵපු, ඒ 

ක්රිදඹහකහරිත්ඹ තනුතන් තභන්තප ජීවිත කහරතඹන් විලහර 

ඳාගුක් මිඩාගු කයපු මිනිසසු ධතේ යතේ ඉන්නහ. භවය ශියා 

යාහඳහයර නහඹකතඹෝ ඒ තනුතන්භ තභන්තප ජීවිත ඳරිතයාහග 

කයරහ තිපතඵනහ. ධපි ඒක තත්රුේ ගන්න ඕනෆ. ඔවුන්තප ඒ කළඳ 

කිරීේ, ඳරිතයාහගඹන් ව ඔවුන්තප භළදිවත්වීේ භත තභයි තේ හ 

ප්ර භහණතඹන් තවෝ ධතේ යතේ නිදවස ධධයාහඳනඹ යයක්හ තරහ 

තිපතඵන්තන්. ශියා යාහඳහයත  ධඩු ඳහඩුකේ තිපතඵන එක ඇත්ත; 

ළරැදි තිපතඵන එක ඇත්ත; තනත් තනත් උඳනන්න් තිපතඵන එක 

ඇත්ත. වළඵළයි තඳොදු වයඹක් වළටිඹට ගත්තතොත් ධතේ යතේ ශියා 

යාහඳහයඹ, රහාකීඹ ශියා යාහඳහයඹ පිළිඵ තරෝකඹ වමුතේ ධඳට 

යඩේඵය විඹ වළකියි.  

ගරු ඇභතිපතුභහ කිඹහ තිපතඵනහ භහ දළක්කහ, පුසතකහරඹට 

ඹන්න එඳහ කිේහඹ කිඹරහ. ධඳත් විලසවිදයාහරර සිටිඹහ. 

තකොතවේත් rag season එතක්දීත් පුසතකහරඹ ර්ජනඹ කයන්න 

කිඹරහ නළවළ.  

 
මූරහනහරඪ භන්ත්රීළතුභහ 
(கனகரங்கும்  உரப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

කරුණහකය නිලසලවද න්න. තභභ ධසථහතේදී ගරු නිතඹෝජයා 

කහයක බහඳතිපතුභහ මූරහනඹ ගන්නහ ඇතිප. 
 

ධනතුරු ගරු උදිත් තරොකුඵණ්ඩහය භවතහ මූරහනතඹන් ඉත් 
වුතඹන්, නිතඹෝජයා කහයක බහඳතිපතුභහ [ගරු  මුරුතපසු චන්ද්රවකුභහර් 
භවතහ] මුරහනහරඪ විඹ. 

 அன் தறநகு, உறத் தனரக்குதண்டர அர்கள் 

அக்கறரசணத்றணறன்ர அகனர, குரோக்கபறன் தறறத் றசரபர் 

அர்கள் [ரண்புறகு  பருரகசு சந்றகுரர்]  கனக கறத்ரர்கள். 

 Whereupon THE HON. UDITH LOKUBANDARA left the Chair, 

and MR. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES [THE HON. 

MURUGESU CHANDRAKUMAR] took the Chair. 

 
ගරු ධනුය දිහනහඹක භවතහ 
(ரண்புறகு அத றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ගරු ඇභතිපතුභනි, ඔඵතුභහ කිඹහ තිපතඵනහ භහ දළක්කහ, ඉාග්රීsසි 

බහහතන් කථහ කයපු නිහ ගළහුහඹ කිඹරහ. ධපි ශියා යාහඳහයර 

ඉදිරිතඹන් කටයුතු කශ මිනිසසු. ධපි විලසවිදයාහරත  හිටපු 

මිනිසසු. ඉාග්රීsසි බහහතන් කථහ කශහඹ කිඹරහ තකොතවේත් ඳවය 

දීභක් සිදු තරහ නළවළ.  

Rag season එතක්දී තිපබුණු ේප්ර දහඹඹන් ධඳ යයක්හ 

කයනහ. Rag season  එතක් ේප්ර දහඹඹන් තිපබුණහ. ඒ 

ේප්ර දහඹඹන්ට ධනු ධඩුභ තයතේ නක සිසුකුට ධත 

තිපඹන්නටත් ඵළවළ. ඒක තභයි තිපබුණු ේප්ර දහඹ. ධද ඒ 

ේප්ර දහඹඹන් තිපතඵනහ ද නළේද කිඹහ  භහ දන්තන් නළවළ. ඒක 

තභයි  තිපබුණු  ේප්ර දහඹ. ඔඵතුභහ කිඹනහ, ගළහුහඹ කිඹහ; දත් 

කළඩුහඹ කිඹහ. ඹට ඇඳුේ ගළතරේහඹ කිඹනහ. තභොනහ ද තේ 

කිඹන්තන්? තේ වදන්නට වදන චිත්රාඹ තභොකක් ද? භව නචහරි 

පිරික් තේ විලසවිදයාහරත  ඉන්නහඹ කිඹරහයි. ඒක ළයදියි. 

ඔවුන් සහබහවික තහරුණයාත  මිනිසසු. ධහධහය ණත්ඹට 

එතයහි  ඔවුන් ධන් ධඹටත් ඩහ ළඩිතඹන් ධදි තනහ; ධන් 

ධඹටත් ඩහ ළඩිතඹන් කථහ කයනහ; ධන් ධඹටත්  ඩහ 

ළඩිතඹන් භළදිවත් තනහ.  ඒක තභයි ඔවුන්තප සබහඹ. ඒක 

තත්රුේ ගන්තන් නළතිප, භව නචහරි යුගත  මිනිසසු වළටිඹට 

ඔවුන්  තකතයහි චිත්රාඹක් නිර්භහණඹ  කයන්න වදන්තන් ධන් 

කිසික් නිහ තනොතයි. තමුන්නහන්තේරහට දිඹත් කයන්නට 

තිපතඵන   ධධයාහඳන කේඳහදුතේ භවහ බුල්තඩෝර් කිරීභට,  භවහ 

විනහල කිරීභට  ශියාඹන් තකතයහි කළු ඳළල්රභක් වදන්න ඕනෆ 

නිහයි. තමුන්නහන්තේරහට ඔවුන් භවහ නචහරි මිනිසුන්, ඔවුන් 

ඉක් ඵක් නළතිප වළසිතයන මිනිසුන් වළටිඹට චිත්රාඹක් තේ යට 

තුශ වදන්න ඕනෆ. ඒ වළදීභ තනුතන් ව භවහ ක්රිදඹහදහභඹක  ගරු 

ඇභතිපතුභහ නියතතමින් සිටිනහ. භහ ඉතහ ග කීතභන් තභඹ 

කිඹන්තන්.  එභ නිහ විලසවිදයාහර ජීවිත  කහරඹ තුශ  ධඳ ධහ 

නළතිප ඳන්නත   භවය කරුණු කිඹනහ. ඔඵතුභහත් ශියා 

හඳහයත  හිටිඹහ. භට කිඹන්න එක දක  ඒ ජහතිපත  ඒහ සිේධ 

වී තිපතඵනහද? ගළහුනු ශභයින්තප ඹට ඇඳුේ ඵරන කථහ. 

තභොනහද තේ කිඹන්තන්?  ඒහ නළවළ විලසවිදයාහරර. තිපතඵනහ 

නේ දඬුේ  තදන්න.  නමුත් ධද  ශියාඹනුත්,  ශියා යාහඳහයඹත් 

තක්න්ද්රව කය තගන භවහ භඩ ධඳහද යාහඳහයඹක්   

තමුන්නහන්තේරහ දිඹත් කය තිපතඵනහ. ඒ දිඹත් කය තිපතඵන්තන් 

තන කිසික්  නිහ  තනොතයි. තමුන්නහන්තේරහතප භහයහන්තිපක  

ප්ර වහයඹ  නිදවස ධධයාහඳනඹට තදන්න ට ළරසුේ කය තගනයි 

තිපතඵන්තන්. ධතේ යතේ තෞඛයා තේඹ තේහ, ධධයාහඳනඹ තේහ, 

වනහධහය තේහ තමුන්නහන්තේරහට තදුයටත් පුළුල්   කයන්නට 

ඵළවළ.  

ධද තමුන්නහන්තේරහ ධතේ යට තගනළල්රහ තිපතඵන තළන 

තභොකක්ද? යජඹ උඳඹහ ගන්නහ මුළු යදහඹභ  ඒ ධවුරුේතේ ණඹ 

ව තඳොලී හරික   තගවීභට ප්ර භහණත් නළතිප නේ යණ්ඩුට සිදු වී 

තිපතඵන්තන් සිඹලු වනහධහයඹන් කේඳහදු කිරීභටයි. ධද යජඹ 

සිඹල්ර තභ ණඹ භත ඳභණක් ඹළතඳන යජඹක් ඵට ඳත් වී 

තිපතඵනහ. සිඹල්ර යජඹට ණඹට කයන්න සිදු තරහ තිපතඵනහ. 

ඡන්දඹට රුපිඹල් තකෝටි 150ක්  ගිඹහ. ඒකත් ණඹට. දළන් තඳොදු 

යහජයා භණ්ඩර නහඹක මුළු තිපතඵනහ. තඳොදු යහජයා භණ්ඩර 

නහඹක මුළු තනුතන් භහධයා ඒකකඹට විඹදභ විතයක් 

රුපිඹල් මිලිඹන 997 ක් තනහ; තකෝටි 96ක් තනහ. ඒ රුපිඹල් 

තකෝටි 96භ තමුන්නහන්තේරහ ගන්තන් ණඹට. තඳොදු යහජයා 

භණ්ඩර නහඹක මුළුට ධලසතඹෝ තගනහහ. රුපිඹල් තකෝටි 

තදකක් කිඹරහයි හර්තහ තරහ තිපතඵන්තන්. ධඳ දන්නහ විධිඹට 

රුපිඹල් තකෝටි 6ක් විතය ගිඹහ, ධලසතඹෝ තපන්න. ඒ ධලසතඹෝ 

තගනහතේත් ණඹට ගත් ල්ලිලින්. එභ නිහ  ධ තේ යට ණඹ භත 

දුන, ණඹ භත ඳභණක් ඹළතඳන යටක් ඵට ඳත් තරහ 

තිපතඵනහ. තේ ධඳ තනොතයි කිඹන්තන්.   

තමුන්නහන්තේරහතප වහේපුතහ න ජහතයාන්තය මූරයා ධයමුදර 

ඊත  තඳතර්දහ තභොකක් ද කිේතේ?  තේ යට ක්ර භහනුකර ණඹ 

ධදහනේ තත්ත්ඹක් කයහ ගභන් කයමින් තිපතඵනහඹ කිහ. 

තරෝකත   ණඹ ධදහනේ තත්ත්ඹක් කයහ ගභන් කයන යටරට 

තභොකද තන්තන්? ඒ යටර මුළු යර්ථිකඹත් මිනිස ප්ර ජහත් 

තඳොඩි ඳේටේ කයමින් භහජ ාසථහභ කඩහ ළතටන්න ඳටන් 

ගන්නහ.  ඒ ඉභට ධද ධතේ යට තගනළල්රහ තිපතඵනහ. එභ නිහ 

තමුන්නහන්තේරහට ධද සිේධ වී තිපතඵන්තන් සිඹලු වනහධහය, 
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සිඹලු  තේහන් කේඳහදු කයන්නයි. එභ නි තෞඛයා තේඹ  

කේඳහදු කශහ වහ භහන තරභ ධධයාහඳනඹ කේඳහදු කිරීභ 

තනුතන් දයන  තේ ප්ර ඹත්නඹට ධතේ විතයෝධතහ ප්ර කහලඹට ඳත් 

කයනහ. ඒ හතපභ  තේ ක්ර තභෝඳහඹ ාර්ධන යාහඳිතිප ඳනත 

ඹටතත් ඉදිරිඳත් කය ඇතිප තභභ නිතේදනඹ තේ ඳහර්ලිතේන්තුතේ 

ේභත තනොකශ  යුතුයි.  එඹට ධතේ විතයෝධතහ ප්ර කහල කයමින්  

භභ නතිපනහ. තඵොතවොභ සතුතිපයි, ගරු නිතඹෝජයා කහයක 

බඳතිපතුභනි.  

 
  

[4.11 p.m.] 

 
ගරු න්ත තේනහනහඹක භවතහ 
(ரண்புறகு சந் ரசணரரக்க) 

(The Hon. Vasantha Senanayake) 
Sir, we have emerged as a nation out of the murky 

depths of a war-torn society, where bloodshed, loss of 

human life and trauma were everyday realities. We have 

undergone a metamorphosis, leaving behind a memory of 

destruction and terror and entered an era of peace, which 

no rational human being living in this country ever wants 

to witness again. The path to freedom from terror and 

conflict was won due to the astute leadership of His 

Excellency President Mahinda Rajapaksa and all those Sri 

Lankans who extended their support in thought, word and 

deed to His Excellency’s great effort. His Excellency and 

his administration were able to envision a Sri Lanka that 

was free of fear, free of terror, free of war and free of 

despair. Despite the existent  misconception that prevailed 

in our society, that guerilla warfare cannot be combated 

militarily. The Government of President Mahinda 

Rajapaksa was able to, with courage and  conviction,  

usher an era of  peace.   

Now, as a result, we are able to visualize greater goals. 

We are able to see and visualize ourselves not as a 

backward and insignificant nation in the global 

framework, but as an emerging wonder of Asia. Perhaps 

for those with narrow political agendas that promote self 

above national interests and indeed above anything and 

everything, it may be difficult to witness the 

transformation of our country from that of a backward 

third-world nation riddled with conflict into a peaceful 

and prosperous one. Again, this Government dares to 

dream the impossible dream. It aspires to rise like the 

proverbial Phoenix out of the ashes of destruction, to soar 

to greater heights in the spheres of economics, trade, 

education and international cultural exchange.  

The imminent presence in Sri Lanka, and more 

specifically in Mirigama, - the electorate I serve as 

Organizer - of the University of Lancashire is another 

concrete achievement of the many achievements of this 

Government, in the light of educational and economic 

progress. I wish to extend my special thanks, a sincere 

"thank you" to this Government on behalf of myself and 

the people of Mirigama. With the increasing phenomenon 

of globalization, it is not possible to see ourselves as an 

isolated Island. The need to embrace universal languages 

and to be aware of global trends is a necessity to progress 

in the international sphere. While today, languages like 

Spanish, French, Chinese and English are international 

languages, as Sri Lankans the natural and often automatic 

choice for us is English. There is a good reason for this. 

Our historical relationship with Britain, being a colony of 

Britain, has been for about 150 years, up to 1948. 

However, since 1948, we have remained equal members 

in the British Commonwealth of nations. We share with 

them many passions. We share with them the tradition of 

the Westminster Parliamentary system: tea, high-tea, 

cricket and even Shakespeare.  The latter finds itself in 

our educational syllabi, and also sometimes in school 

concerts and national theatres. English is a familiar 

language spoken in varying degrees of fluency, but 

throughout the land.  There would hardly be anyone today 

who understands no English at all.  It is therefore, not 

surprising in this context, that many Sri Lankan students 

opt for higher studies in foreign universities. The UK 

universities, it must be mentioned, fall in many cases into 

a preferred category.  I, being one such product in my 

younger days, believe that experience advantaged me, 

even though it must have financially disadvantaged my 

late father.  

This measure, therefore, to introduce a British 

University education in Sri Lanka will not only save 

foreign exchange of Sri Lankans’ travelling out for this 

purpose, but also to secure the participation of 

international students in a regional context or in the 

context of the SAARC region thus bringing in foreign 

exchange.  In the past, it was only the very affluent or the 

very exceptional few who had secured scholarships, who 

were able to avail themselves of a British University 

education. But, now the presence of the University of 

Central Lancashire in Sri Lanka will enable a segment of 

our society, who were formerly unable to afford such a 

luxury. It will also save expenditure of those who would 

inevitably travel overseas for education in terms of tuition 

fees, accommodation, living and incidental expenses.  It 

will contribute to the GDP as well, as it is estimated that, 

when fully operational, 6,000 international students will 

be housed here apart from the 4,000 local students who 

are also expected.  We envisage that many of these will 

be students of the SAARC region.  This will benefit the 

students also because of the cost factor involved, as 

opposed to going to a university in England, where living 

expenses, tuition fees and other incidentals will be very 

high and in the case of regional students, living in Sri 

Lanka will also serve them with the added advantage that 

they will be living in a cultural environment that is similar 

to that of their home country.   

Sri Lanka did enjoy a reputation once for academic 

excellence within the region.  This was particularly true in 

the pre-war decades in Sri Lanka, where many regional 

students opted for local schools to instil the desired 

educational  standards.  The decline in English, however, 

due to narrow-sighted policies of some governments,  the 
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war having caused stagnation in education as much as 

everything else in Sri Lanka, and in some cases, the total 

disruption of education caused Sri Lanka to fall back.  It 

did not help our cause that while we, as a nation, were 

stagnant, other regional nations, like in India, improved 

greatly their institutions of academia, and the quality of 

education offered in a country like Australia, attracted 

regional students who had better options to consider.  Our 

position as a premier educational hub in the region, I 

think, can be salvaged if we, as a nation, have a 

progressive outlook rather than being frogs-in-the-well 

that some would have us be in perpetuity.  The creation of 

employment opportunities and the generation of 

industries centred around the campus itself will be of 

immense benefit to the locality of Loluwagoda and, more 

generally, to the electorate of Mirigama.  

I was appalled a little while ago, Mr. Deputy 

Chairman of Committees, to witness a Member of the 

Opposition, who was either deliberately or through utter 

ignorance, trying to distort the perception of this 

University and he was trying to state that the University 

of Lancashire was one that was not up to the mark when it 

came to education.  Let me tell you what he did not say. 

The University of Lancashire has its roots in the Institute 

for the Diffusion of Useful Knowledge, founded in 1828. 

It was granted university status by the Privy Council in 

1992 and is the fifth largest university in the United 

Kingdom in terms of student population. It is both a 

privilege and a benefit for us to have a functional branch 

of such an esteemed organization operating from within 

our shores. 

The Hon. Member also said then that it was like trying 

to insert something through the back door. I found that 

highly amusing, because this Government and Members 

of this Government do not use the back door. We have 

always and often use the front door. It is ironic because 

had he thought of his own Party Leader, he may have 

realized who uses the rear entry most in this Parliament.  

 
නිතඹෝජයා කහයක බහඳතිපතුභහ 
(குரோக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

Hon. Member, now wind up please.  

 
ගරු න්ත තේනහනහඹක භවතහ 
(ரண்புறகு சந் ரசணரரக்க) 

(The Hon. Vasantha Senanayake) 

I will conclude in a few seconds, Sir.  

It is this sort of out-of-the-box thinking that enabled 

President Mahinda Rajapaksa to win an unwinnable war. I 

predict that progressive and innovative steps such as this 

will assist His Excellency’s realization of his present 

dream in transforming our beloved country to be the 

"Wonder of Asia", although to those that have prioritized 

petty personal agendas above national interests, this may 

not be a dream at all, but a horrendous nightmare. I 

conclude in the wise old maxim: “It is only the ignorant 

who despise education.”  

Thank you.   
   

 
නිතඹෝජයා කහයක බහඳතිපතුභහ 
(குரோக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

The next speaker is the Hon. Athauda Seneviratne. 

You have got 15 minutes.  

 

[ධ.බහ. 4.21] 

 

ගරු ධතහවුද තතනවියත්න භවතහ (ග්රාහමේඹ කටයුතු 
ධභහතයාතුභහ) 
(ரண்புறகு  அரவு தசதணறத்ண - கறரற அரேல்கள் 

அகச்சர் ) 

(The Hon. Athauda Seneviratne - Minister of Rural Affairs) 

ගරු නිතඹෝජයා කහයක බහඳතිපතුභනි, ධධයාහඳනඹ ධඳට 

නළතිපභ ඵළරි තදඹක්. තේ ධධයාහඳනඹ ධන්තත  ධතේ යතේ 

තිපබුතණ් පිරිතන් ධධයාහඳනඹ වළටිඹටයි. එඹ බුේධහගභ මුල් 

කයතගන යගමික ලතඹන් ඳළමිණි ධධයාහඳනඹක්. ඉන් ඳසු 

විතේශිකඹන්තප ඳළමිණීභත් භඟ මිනහරී ධධයාහඳනඹත් ධතේ 

යතේ ඇතිප වුණහ. ඒ කහරත  ධතේ මිතගේ ටුත්තත් ගුණහනන්ද 

හිමිඹන්තප යගමික විහද තිපබුණහ. ඒ විහදත  කථහ 

ඇතභරිකහතේ ඳළතිපරිරහ ගිහින්, ඇතභරිකහතේත් තළන් තළන්ර 

බුේධිභතුන් ට එඹ කිඹන්න රළබිරහ ඕල්තකොේතුභහ රාකහට 

ඳළමිණිඹහ. එතුභහ රාකහට ඳළමිණ ඳයභ විිහනහර්ථ තඵෞේධ 

භහගභ වදරහ තඵෞේධ ඳහල් යයේබ කශහ. ඒ ධනු තභයි 

යනන්ද විදයාහරඹ, නහරන්ද විදයාහරඹ, ධර්භයහජ විදයාහරඹ ව 

තත් නගයර තඵෞේධ විදයාහර යයේබ වුතණ්. යගමික ලතඹන් 

ධධයාහඳනඹ එතේ ඳළතිපරුණහ. තභහිදී ක්රිදසතිපඹහනි ධධයාහඳනඹ, 

තඵෞේධ ධධයාහඳනඹ, මුසලිේ ධධයාහඳනඹ යදී ලතඹන් එක එක 

පිළිතශටත් ධධයාහඳනඹ තඵදුණහ.  

ධධයාහඳනත  විලහර තනක් සිදු වුණු ධසථහක් තභයි 

යහජයා භන්ත්රාණ බහතේ සිටි සී.ඩවලිේ.ඩවලිේ. කන්නන්ගය 

භළතිපතුභහ ධධයාහඳන ඇභතිපතුභහ තර ඳත්වීභ. ඒ කහරත  උස 

ඳහල්ර ධධයාහඳනඹ රඵහ දුන්තන් මුදල් ධඹ කයරහයි. හභහනයා 

ප්ර හථමික ඳහල්ර විතයයි මුදල් ධඹ තනොකතශේ. තනොමිතල් 

ධධයාහඳනඹ රඵහ තදන්න කන්නන්ගය භළතිපතුභහ විසින් ඉදිරිඳත් 

කයපු ඳනත නිහ ඒ ධධයාහඳන ක්ර භඹ තනස වුණහ. ඒ ධනු භධයා 

භවහ විදයාහර ඳටන් ගත්තහ. භධයා භවහ විදයාහර 51ක් ඳටන් ගත්තහ. 

ඒ කහරත  භන්ත්රීළරුත් 51යි හිටිත . ඒ ධනු ෆභ යනඹකටභ 

භධයා භවහ විදයාහරඹක් ඵළගින් රඵහ දුන්නහ. ඒක ධතේ ධධයාහඳන 

ඳරිර්තනත  විතලේ රක්ණඹක්. ඒ නිදවස ධධයාහඳනඹ නිහ 

තභයි තේ යතේ ග්රාහමේඹ භේටතේ දරුන්, ඒ හතපභ ඳවශ 

ඳන්තිපත  ජනතහතප දරුන් ඉතගන තගන නගයඹට ඳළමිණිත ; 

ඔවුන් විවිධ තනතුරුරට ඹන්න ඳටන් ගත්තත්. ඒක තරොකු 

විේරඹක්.  

ඊශඟට ධධයාහඳන ක්තේත්රාත  තත් තනක් සිදු වුණහ. ගරු 

සිරිභහතෝ ඵණ්ඩහයනහඹක භළතිපනිඹතප කහරත  ජහතිපක ලතඹන් 

සිඹලු තදනහභ කල්ඳනහ කයන්න ඕනෆඹ කිඹන ධදවසින්, එක එක 

ඳළතිපරට තඵදිරහ ඹන්තන් නළතිප එක එක යගේ, ජහතිප ලතඹන් 

තඵදිරහ ධධයාහඳනඹ රඵනහ තනුට සිඹලු තදනහටභ යජතඹන් 

1149 1150 

[ගරු න්ත තේනහනහඹක භවතහ] 
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ධධයාහඳනඹ රඵහ දීභ වහ තරොකු ග කීභක් බහය ගත්තහ.  ඳහල් 

යජඹට ඳයහ ගත්තහ. ඒ යගමික යඹතන විසින් ඳහල් 15ක් 

යජඹට බහය තනොදී තිපඹහ ගත්තහ.  ධනික් ඳහල් යජඹට ඳළරුණහ.  

ඒ ධනු ධතේ ධධයාහඳනඹ යජතඹන් තනොමිතල් රඵහ තදන නිදවස 

ධධයාහඳනඹක් ඵට ඳත් වුණහ. ධන්න ඒ දියුණු ඒ කහරත  ඇතිප 

කය තිපතඵනහ.  

ඊශඟට විලසවිදයාහර බිහි වුණහ. තකොශම විලසවිදයාහරඹ ඇතිප 

වුණහ; තේයහතදනිඹ විලසවිදයාහරඹ ඇතිප වුණහ. ධතේ විතදයාෝදඹ 

පිරිතන වහ  විදයාහරාකහය පිරිතන විලසවිදයාහර ඵට ඳත් කයරහ 

ධධයාහඳන කටයුතු කයතගන ගිඹහ. ධධයාහඳන පීන ලතඹන් ඇතිප 

කයපු විදයාහපීන ටිකත් ඳසු විලසවිදයාහර ඵට ඳත් තකරුහ. ඒ 

ධනු දළනට ධතේ යතේ විලසවිදයාහර ෆතවන ප්ර භහණඹක් 

තිපතඵනහ. දළනට ඒහ දියුණු කයතගන ඹනහ. ඒහ හුඟක් දියුණු 

කයරහත් තිපතඵනහ.  

ගරු නිතඹෝජයා කහයක බහඳතිපතුභනි, ධධයාහඳනඹ දියුණු 

කයතගන ඹෆතේදී මුලින්භ ප්ර හථමික ධධයාහඳනඹ කස කයන්න 

ඕනෆ. යජත  ඳහල් නදවස ගණනයි තිපතඵන්තන්. තේ දිනර 

ප්ර හථමික ඳහල් 5,000ක් දියුණු කයන්න ධලයා කටයුතු කයතගන 

ඹනහ. ේවින්යික ඳහල් වත් ධටසීඹක් විතය තභයි තිපතඵන්තන්. 

දළන් තත් ඳහල් 1,000ක් භහින්තදෝදඹ ේවින්යික ඳහල් වළටිඹට 

දියුණු කයන්න කටයුතු කයතගන ඹනහ. ඒ කිඹන්තන් උස 

ධධයාහඳනඹට ඹන්න ශභයි කස කයන්න භහින්තදෝදඹ ඳහල් 

වළටිඹට ඒහ ාර්ධනඹ කිරීතේ ළඩ පිළිතශ ක්රිදඹහත්භක 

කයතගන ඹනහ. ඒ ධනු ග්රාහමේඹ භේටතේ ඳහල් දරුන්ට 

නහගරික උස ඳහල් තොඹහ තගන ඹන්නට ඉදිරිත  දී ධලයා 

න්තන් නළවළ.  ග්රාහමේඹ භේටමින්භ සිඹලු ඳවසුකේ රඵහ තදනහ. ඒ 

ළඩ පිළිතශ ඇතිප කයතගන ඹන එකත් තරොකු විේරඹක් තභයි.  

සිරිභහතෝ ඵණ්ඩහයනහඹක භළතිපනිඹතප කහරත  

විතලේතඹන්භ ග්රාහමේඹ භේටමින් භවහ විදයාහර යහශිඹක් ඇතිප 

කයන්නට තඹදුණහ. ධන්න ඒ ළඩ පිළිතශ භ් නුත්  ඒ ග්රාහමේඹ 

භේටතේ ඳහල්ර උස තඳශ ඳන්තිප ඳටන් ගත්තහ. නමුත් ඒ 

ඳහල්ර විදයාහ විඹඹන් ඉගළන්වීභ ඒ යකහයතඹන්භ දියුණු 

කයන්නට ඵළරි වුණහ.  ධන්න ඒකට තවො උත්තයඹක් තභයි තේ 

භහින්තදෝදඹ තහක්ණ විදයාහගහය ළඩ පිළිතශ ඇතිප කය කටයුතු 

කය තගන ඹහභ. ඒක තඵොතවොභ තවො ළඩ පිළිතශක්.  ඒ නිහ 

ධද උස ධධයාහඳනඹට ඹන්න ඳහය දියුණු කයතගන ඹනහ. තේ 

යණ්ඩු විතලේතඹන්භ තේ ළඩ පිළි තශට ඵයක් තඹොදරහ 

කටයුතු කයතගන ඹනහ.  

ඉසය කිෂිකර්භ ධධයාහඳනඹ විතයක් තිපතඵන කහරත , 

එතවභ නළත්නේ යහජයා තේඹට ටික තදතනක් පුහුණු කය ඵහ 

ගන්නහ කහරත  ධලයාතහ ධනු ඵළාකුරට පිරික්, ඒ හතපභ 

තදඳහර්තතේන්තුරට පිරික්, ඒ හතපභ තඳෞේගලික ධාලත  සුළු 

ළඩරට පිරික් ලතඹන් උඳහධිධහරින් ඕනෆ කශහ. ධද එතවභ 

තනොතයි. ධද ෆභ තදඹක්භ ඉතගන ගන්නට ඕනෆ. ෆභ තදඹක්භ 

ධලුත් ප්ර මිතිපඹකට කයන්නට ඕනෆ. ෆභ තදඹක්භ තහක්ණඹ, 

විදයාහ එකතු කය ගනිමින් කයන්නට ඕනෆ.   දරුන් වහ  

ධධයාහඳනඹ ධද ප්ර මුඛ තදඹක් තරහ තිපතඵනහ, ගරු නිතඹෝජයා 

කහයක බහඳතිපතුභනි. ඒ නිහ ධධයාහඳනඹ විලහර ලතඹන් ළඩි 

දියුණු කිරීතේ ළඩ පිළිතශකට ඇතුශත් තරහ තිපතඵනහ.  

දළන් ධතේ යතේ ශභයින් රක් තුනක් ඳභණ A/L විබහගඹ 

කයනහ. නමුත් A/L විබහගඹ කයන ශභයින් සිඹලු තදනහටභ 

විලසවිදයාහරඹට ඇතුශත් න්න ඵළවළ. ඉසය විලසවිදයාහරඹට 

ඇතුශත් කය ගත්තත් A/L විබහගතඹන් තනොතයි, 

විලසවිදයාහරලින් ඳත්න විබහගඹකිනුයි. ඊට ඳසු තභයි තේ 

උස තඳශ විබහගත  ප්ර තිපපර ධනු විලසවිදයාහරඹට තතෝයහ 

ගළනීතේ ළඩ පිළිතශ ඇතිප කයරහ තිපතඵන්තන්. ඒක තරොකු 

ඳවසුක් තරහ තිපතඵනහ. විලසවිදයාහරරට තතෝයහ ගනු 

රඵන්තන් A/L විබහගතඹන් රඵහ ගන්නහ රකුණු ප්ර භහණඹ රකහ 

ඵරහ දණඹකින්, ාචහකින් තතොය ඉතහභ පිරිසිදු ළඩ 

පිළිතශක් ධනුයි. ඒ තත්ත්ඹ නිහ උස තඳශ විබහගඹ දළන් 

විලසවිදයාහරඹට සිසුන් තතෝයහ ගන්නහ විබහගඹ ඵට ඳත් තරහ 

තිපතඵනහ.  තේ ළඩ පිළිතශ ධනු ධතේ ධධයාහඳනඹ හුඟහක් 

දියුණුට ඹමින් තිපතඵනහ; ගිහින් තිපතඵනහ.  ධධයාහඳනඹ හුඟහක් 

දියුණු තරහ තිපතඵනහ.  සිඹලු ළඩර දියුණුට තේ ධධයාහඳනඹ 

ධලයා තනහ. ඒ නිහ එභ තත්ත්ඹ තත් ලක්තිපභත් කයන්න 

ධලයා තනහ.  

දළන් A/L විබහගතඹන් විලසවිදයාහරරට ඹන්න තරොකු 

තයගඹක් තිපතඵනහ. භෆතකදී කහතරෝ තෂොන්තේකහ භවහචහර්ඹතුභහ 

භහත් භඟ කථහ කයමින් සිටි ධසථහකදී  එතුභහ කිේහ,  ඒ 

කහරත  විලසවිදයාහරඹට ඇතුශත් තන්න  ධද හතප තයගඹක් 

තිපබුතණ් නළවළ කිඹරහ.  ඒ කහරත  විලසවිදයාහරඹට ඇතුශත් කය 

ගළනීභ  වහ ඳත්න එභ විබහගඹට තිපබුතණ් විඹඹන් තුනයි.  

එතුභහත් ළඩ තදතකන්ද, තුතනන්ද ඳහස තරහ තභයි 

විලසවිදයාහරඹට ඇතුශත් වුණහ කිේතේ. ඒ හතප ඒ කහරත  

එතවභ ධඳවසුතහක් තිපබුතණ් නළවළ. දළන් තයගඹ ළඩියි.   උස 

තඳශ විබහගතඹන් "A" තුනක් ධයතගනත් භවරුන්ට 

විලසවිදයාහරඹට ඇතුශත් තන්න ඵළරි තන්න පුළුන්.  භවයවිට 

"A" තදකක්, "B" එකක් ධයතගන විලසවිදයාහරඹට ඇතුශත් 

තන්නත් පුළුන්. නමුත් තඵොතවොභ තරොකු තයගඹක් තිපතඵනහ. 

ඒ නිහ ධපි ෆභ තරකින්භ ඒ වහ සිසුන් සදහනේ කයනහ. 

ඳහල් තඵොතවොභ ඉවශ භේටභකින් තේ කහර්ඹ ඉසට කයතගන 

ඹනහ. ධද ඒ වහ ඳහල් දියුණු කයතගන ඹනහ. ඉතිපන් තේ 

තත්ත්ඹ තත් දියුණු කිරීභ ධලයායි.  

ධතේ විලසවිදයාහරරට සීමිත ප්ර භහණඹක් තභයි ඵහ ගන්තන්. 

භවය ධඹ හිතන්තන් විලසවිදයාහරඹට ගිහින් උඳහධිඹ රඵහ ගත් 

සිඹලු තදනහටභ යණ්ඩුතේ යක්හල් රඵහ තදන්නට  ඕනෆ 

කිඹරහයි. යණ්ඩුතේ රැකිඹහරට විතයක් ඵහ ගන්න තනොතයි 

ඒ දරුන්ට උඳහධිඹ රඵහ තදන්තන්. තඳෞේගලික ධාලත  

තකොේඳළනිරට, භහගේරට, ඒ හතපභ ඵළාකුරට ඵහ 

ගන්නහ.  යජත  තේඹට 10,000ක්, 12,000ක් හතප ප්ර භහණඹක් 

තභයි ධවුරුේදකට ඵහ ගන්න පුළුන් න්තන්. ධපි 25,000ක්, 

30,000ක් ඳහස කයන්තන් ධතනකුත් යඹතනරටත් එක්කයි.  

තඳෞේගලික ධාල ඹටත් එක්කයි. නමුත් තභත් ධතේ උඳහධිධහරින් 

ළඩි තදතනක්  යහජයා තේඹට ඹන්න තභයි කළභළත්තක් 

දක්න්තන්.  ඒ තත්ත්ඹ තභයි ඔවුන් කල්ඳනහ කයන්තන්.  

ඳහල්රට ශභයින් ඇතුශත් කය ගළනීතේදී දළන්  විලහර 

තයගඹක් තිපතඵනහ. ඒ තයගඹ ධනු ේවින්යික ඳහල්රටත් 

ඇතුශත් කය ගන්න ධඳවසුයි. යනන්ද, නහරන්ද, යහජකීඹ 

විදයාහරඹ හතප ඳහල්රට තරොකු තයගඹක් තිපතඵනහ. ඒහ, 

කහරඹක් තිපසතේ -ධවුරුදු සිඹඹක් වභහයක් තිපසතේ- තගොඩනළුවණු  

ඒහයි. ඒ තත්ත්ඹන් තනස කය ධතනක් ඳහල් භතු තන 

ඉඩකඩ දළන් ඇතිප තරහ තිපතඵනහ.  

ගරු නිතඹෝජයා කහයක බහඳතිපතුභනි, තභය ඳව තර් 

ශියාත් විබහගතඹන් ළඩි තදතනක් භත් තරහ තිපතඵන්තන් 

ග්රාහමේඹ භේටතේ ඳහල්ලිනුයි. ඉවශ භේටමින් භත් තරහ සිටින 

සිඹලුභ තදනහ ග්රාහමේඹ  ඳහල්ර ශභයි. ඒ නිහ තයෝඹල් තකොලීජිඹ 

තනොතයි, විලහඛහ විදයාහරඹ තනොතයි, යනන්ද විදයාහරඹ 

තනොතයි, ඒ ඳවසුකේ තිපතඵනහ නේ, දක් ශභයින් ඉන්න 

තළන්රට ඒ ඳවසුකේ රහ තදනහ නේ ඒ ශභයින්ට දියුණු 

තන්න පුළුන්කභ තිපතඵනහ. ධන්න ඒ ඳසු බිභ, ඒ තත්ත්ඹ 

දළන් ඇතිප තේතගන ඹනහ. ධන්න ඒ තත්ත්ඹ ඇතිප කයන්න, ඒ 

ඵරහතඳොතයොත්තුතන් තභයි ේවීන්යික ඳහල් දව ඇතිප 

කයන්තනත්, ප්ර හථමික ධධයාහඳනඹ දියුණු කයන්තනත්.   
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ඳහර්ලිතේන්තු 

ගරු නිතඹෝජයා කහයක බහඳතිපතුභනි, තභතවේ 

විලසවිදයාහරඹකට ඹන්න පුළුන් ධඹ ඉන්නහ; එතේ ඹන්න 

ඵළරි ධඹ ඉන්නහ. ල්ලි තිපතඵන ධඹ පිටයටර ඉතගන ගන්න 

ඹනහ. ඒ හතපභ තවො නභක් ඇතිප විලසවිදයාහර තිපතඵනහ 

නේ ඒ විලසවිදයාහරරට ඇතුළු තනහ. ධධයාහඳනඹ කිඹන 

එකත් දළන් ජහතයාන්තය තරහ තිපතඵන්තන්. තේ යතේ ශභයින් 

එාගරන්තඹට ඹනහ; ජර්භනිඹට ඹනහ; ප්ර ාලඹට ඹනහ; ඒ 

හතපභ ඉන්දිඹහට ඹනහ; චීනඹට ඹනහ; රුසිඹහට ඹනහ; 

ඕසතේලිඹහට ඹනහ; ඇතභරිකහට ඹනහ. ඒ හතප 

තනොතඹක් යටරට ධතේ ශභයි ගිහින් ඉතගන ගන්නහ. ගණන් 

ඵළලුතොත් එතවභ ඇතභරිකහට ශියාඹන් 6,000ක් විතය තේ 

ර්ත  ගිහින් තිපතඵනහ. ඒ විධිඹට ගිහිල්රහ ඉතගන ගන්න 

එකත් තඵොතවොභ ළදගත්. තභොකද, ඒ ශභයින්ට ධලුත් දළනුභක්, 

ධලුත් යබහඹක්, ධලුත් ඳරියඹක් තුශ ධලුත් ධදවස 

ළතටනහ. ඒක ධපි හුභහරු කය ගන්න ඕනෆ. එතේ ඹන්න 

පුළුන් ධඹ ගිඹහට කභක් නළවළ.   

භවය විට යනන්ද විදයාහරත  ප්ර හථමික ධාලඹ කිඹරහ 

විදයාහරඹක් ඳටන් ගත්තතොත් ඒ ඳහරට ශභයි ළඩිතඹන් ඹන්න 

කල්ඳනහ කයයි. ඒ ඳහතල් නමින් ප්ර හථමික ඳහරක් වදන්න 

ඹන්තන් කිඹරහ කිඹනහ. කෆගල්තල් තන්ේ තේරිස විදයාහරත  

ප්ර හථමික ධාලඹ තරසින්, ළහුණු විදයාහරඹක් ේඵන්ධ තකරුහ. 

ඒකට තඵොතවෝ ශභයින් ඹනහ. ඒ කිඹන්තන් කහරඹක් තිපසතේ 

තගොඩ නළුවණු නභක් තිපතඵන ඳහරකට ශභඹහ ඹළවීභට තරොකු 

තඳශඹීභක් ඇතිප තනහ. ඒ හතප නභ ගිඹ විලසවිදයාහරලින් 

තභතවේ සිට නීතිප උඳහධිඹ ගන්නහ; තත් උඳහධිත් ගන්නහ. ඒ තේ 

රාකහතේ සිට ඉතගන තගන. රාකහතේ ඒ තනුතන් කස වුණු 

ධධයාහඳනික යඹතන තිපතඵනහ. ඒහ කස කයරහ, ඒ ධධයාහඳන 

යඹතන වයවහ ඒ විතේය ඹ විලසවිදයාහරලින් උඳහධි රඵහ 

ගන්නහ. පිට යටරට ගිහිල්රහ තන්හසික ඉතගන තගන උඳහධි 

රඵහ තගන එනහ හතපභ තභතවේ  සිට ඉතගන තගන ඒ 

විලසවිදයාහරර උඳහධි රඵහ ගන්නහ.  

ගරු නිතඹෝජයා කහයක බහඳතිපතුභනි, භභ දන්නහ මිතුයන් 

කිහිඳ තදතනක් ඳසුගිඹ දසර ගිහිල්රහ නීතිප උඳහධිඹ භත් 

තරහ යහ. ඒ ධඹ ධන් විබහගඹ කයන්න තභතවේ නීතිප 

විදයාහරඹට ඇතුළු තනහලු. භහ කීඳඹකින් ඳසු ධන් විබහගඹ 

භත් තරහ ඒ තත්ත්ඹට එනහ.  විතේලරට ඹන්තන් නළතු 

තේ යතේ ඉරහභ ඒ විබහග කයන්න පුළුන්. ඒකට තගන්න 

ඕනෆ. ඒකට තගරහයි ඇතුළු තන්න ඕනෆ. එාගරන්තත  නභ 

ගිඹ විලසවිදයාහරඹක ලහඛහක් තභතවේ ඇතිප කශහභ ධතේ කේටිඹ 

තඵොතවොභ කළභළතිප තයි, එතළනට ඹන්න. කළභළතිප කේටිඹ තේ 

විලසවිදයාහරඹට ඹනහ. පිටයට ඹන්න කළභළතිප ධඹ එතවේ ඹනහ. 

ල්ලි තිපතඵන ධඹ එතවභ පිට යට ඹනහ. ඒකට කභක් නළවළ. 

නමුත් ධපි ඒකට ඉඩ වදරහ තිපතඵනහ. උස තඳශ භත් වුණු 

සිඹලු තදනහටභ තභතවේ විලසවිදයාහරරට ඹන්නත් ඵළවළ; පිට යට 

ඹන්නත් ඵළවළ. ඒකට ඳවසුකේ ළඩි ළඩිතඹන් ඇතිප කයරහ 

තදන්න ධලයායි. යණ්ඩුතේ නිදවස ධධයාහඳනඹ තේ යතේ 

කදහත් නළතිප කයන්තන් නළවළ. නළතිප කයන්න කහටත් ඉඩ 

රළතඵන්තන්ත් නළවළ. නළතිප කයන්න කහටත් තදන්තන්ත් නළවළ. 

නමුත් විලසවිදයාහර ධයගශ භධයාසථහන ඵට ඳත් කයන්නට 

භවරු ඒක තේලඳහරන ටන් ඳහනඹක් - slogan එකක් -  ඵට 

වදහ තගන, තභන් ටහ ශියාතඹෝ එකතු කය ගන්න.  

 
ගරු ධජිත් භහන්නේතඳරුභ භවතහ 
(ரண்புறகு அஜறத் ரன்ணப்ததரு) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ධනුයහධපුයත  කේටිඹ තභයි,- [ඵහධහ කිරීභක්]  

ගරු ධතහවුද තතනවියත්න භවතහ 
(ரண்புறகு  அரவு தசதணறத்ண) 

(The Hon. Athauda Seneviratne) 

ධනුයහධපුයත  කේටිඹ ඕහ කයන්තන් නළවළ තන්ද? 

තකොතවොභ වුණත් ධඳට ධලයා න්තන් තවො ධධයාහඳනඹක් රඵහ 

ගන්න; තවො දළනුභක් රඵහ ගන්න. විලසවිදයාහරඹක් කිඹපුහභ 

විලසඹ පිළිඵභ භත තිපතඵන ධදවස ඕනෆ කයන්තන්.  

ධඳට විලසවිදයාහර  තුශ වදන්නට වුභනහ කයන්තන් 

ජහතිපහදී, කුරහදී, යගේහදී  වළතදන ඳරියක්  තනොතයි. 

විලසවිදයාහරඹ, විලසඹ ගළන විලස භතඹන්, විලස පුරුඹන් 

නිර්භහණඹ කයන තළනකුත් තන්නට ඕනෆකභ තිපතඵනහ. එඹ 

සිාවර වළටිඹට, තදභශ වළටිඹට ජහතිපහදී වළතදන  තළනක්  

තනොතයි.  ජහතයාන්තය ඳදනේ තිපතඵන තළන්රට ගිඹ තයභට 

තභයි ඒක තත්රුේ ගන්නට පුළුන්කභ තිපතඵන්තන්. භවයවිට 

තේලඳහරන ලතඹනුත් හසි ගන්න තේහ  ගළන කථහ කයනහ, 

තන්නට පුළුන්.   ජහතිපහදඹ ඇතිප  කයන්තන්ත් තේලඳහරන හසි 

ගන්න තභයි. ධය වරහල් ටන් ඳටන් ගත්තතත්  ඡන්දඹ ගන්නයි. 

ඡන්දඹ ගන්න තේ විධිඹට තභයි කල්ඳනහ කයන්තන්.  

ගරු නිතඹෝජයා කහයක බහඳතිපතුභනි, තවො විලසවිදයාහර ඇතිප 

කයන්තන්, ඒහට ඹන්න පුළුන් තකතනකුට ගිහින් ඉතගන 

ගන්නයි. ඇයි ධඳ ඒ නිදව තදන්තන් නළත්තත්? ඒක 

ප්ර ජහතන්ත්රාහදඹ තන්. ඒක තවො නිදවක්. ධතේ යණ්ඩු නිදවස 

ධධයාහඳනඹ තනොකඩහ ඳත්හ තගන ඹන ගභන් තේ කටයුතුත් 

කය ගන්න  තභයි  විිතබහඹක් ඇතිප කයන්තන්. තඵොතවොභ 

සතුතිපයි.  

 

[ධ.බහ. 4.37] 

 
ගරු ධජිත් භහන්නේතඳරුභ භවතහ 
(ரண்புறகு அஜறத் ரன்ணப்ததரு) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 

ගරු නිතඹෝජයා කහයක බහඳතිපතුභනි, නිදවස ධධයාහඳන ත  

ඳර තනශහ ගත් තකනකු ලතඹන්  ධද තභභ විහදඹට එක් 

න්තන් භහ ධධයාහඳනඹට ඉටු කශ යුතු යුතුකභ ඉටු  කය 

රන්නටයි.  ඒ වහ ධසථහ  රඵහ දීභ ගළන ඔඵතුභහට භහ 

ඳශමුතන්භ සතුතිපන්ත තනහ.  

විවිධ යජඹන් විවිධ ධසථහර තඳෞේගලික විලසවිදයාහර ඇතිප 

කිරීභ, ඒ හතපභ උඳහධිඹ මුදරට විකිණීභ යදිඹ කයන්නට තගොස 

ධතයභා වුණහ; විනහල වුණහ ධඳ දළක්කහ.  එතවත්  නිදවස 

ධධයාහඳනතඹන් උඳරිභ ප්ර තඹෝජන ගත් ගරු එස.බී. දිහනහඹක 

ධභහතයාතුභහ සුක්සභ  තර  නිදවස ධධයාහඳන ත  භශගභ 

ාවිධහනඹ කයනහ ද ඹන්න ඳභණක් තනතයි, යතේ  

ාසකිතිපඹ, ධතේකභ නළතිප කිරීභට  යට තඳශ ගසනහ ද 

ඹන්න භට තිපතඵන ළකඹයි. 

ගරු නිතඹෝජයා කහයක බහඳතිපතුභනි, ඇත්තතන්භ ර්තභහන 

භහජත  වළටිඹට තඳෞේගලික විලසවිදයාහරඹක් පිහිටුවීභ ගළන  

භතප විතයෝධතහක් නළවළ.  විතලේතඹන්භ  භහ නිතඹෝජනඹ 

කයන ගේඳව දිස්රිජක්කත , මේරිගභ භළතිපයණ තකොේනහඹ තුශ 

තභයි තන්ට්රාල්  රළන්කර් නභළතිප තේ තඳෞේගලික විලසවිදයාහරඹ  

පිහිටුන්නට ඹන්තන්.  තභඹ එාගරන්තත   තිපතඵන විලසවිදයාහර 

ධතරින් තිපසඳවකටත් ඩහ ඳවළින් තිපතඵන විලසවිදයාහරඹක්. 

කභක් නළවළ, ධක්කය 100ක තයේ භූමි බහගඹක් තුශ තේ 

විලසවිදයාහරඹ පිහිටුවීභ ගළන ධපි විරුේධ තන්තන් නළවළ. නමුත් 

තභඹ ක්රිදඹහත්භක න යකහයඹ ගළන ධතේ විතයෝධතහක් 
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තිපතඵනහ.  තභඹ  ක්රිදඹහත්භක කයන්නට ධන්ර්ණ න  විධිඹ ගළන 

ධතේ විතයෝධතහක් තිපතඵනහ.  විතලේතඹන්භ තභඹ ඳහරනඹ 

කයන්නට කටයුතු කයන විධිඹ ගළන ධතේ විතයෝධතහක් 

තිපතඵනහ.  

ගරු නිතඹෝජයා කහයක බහඳතිපතුභනි, එදහ විලසවිදයාහර 

ඳහරනඹ කතශේ  විලසවිදයාහර ප්ර තිපඳහදන තකොමිභ -UGC එක- 

භ් නුයි.  නමුත් ර්තභහනඹ නතකොට ගරු ධභහතයාතුභහ නිලසචිත 

ඵරධහරිතඹක් ඳත් කයරහ, ඒ නිලසචිත ඵරධහරිඹහ වයවහ  

විලසවිදයාහර ඳහරනඹ කයන්න, උඳහධිඹ දීතේ වළකිඹහ 

ඳත්හතගන ඹන්න, එතවභ නළත්නේ විලසවිදයාහරත  තත්ත්ඹ 

නිර්ණඹ කයන්න ඇභතිපතුභහ ක්ර  තභන්තප ධත තඳොනහඹ 

කිඹන එක ධපි දළක්කහ. ඳසු ගිඹ දසර විවිධ ගළේ නිතේදන 

නිකුත්  කයරහ, විවිධ ක්ර භ උඳතඹෝගී කය තගන  විලසවිදයාහර 

ප්ර තිපඳහදන තකොමිතභන්  - UGC එතකන්- තභතතක් ඳහරනඹ  කශ 

ක්ර භඹ තනුට  තභන් විසින්භ ඳහරනඹ කයන ක්ර භඹක්  

නිර්භහණඹ  කයන්නට උත්හව කයනහඹ කිඹන එක ධපි දළක්කහ. 

ධන්න ඒ ක්ර භඹ ගළන  විතලේතඹන්භ ධතේ විතයෝධතහ ප්ර කහල  

කයනහ. ගරු රක්සභන් ඹහඳහ ධතවර්ධන ඇභතිපතුභහ ධද තේ 

නිතේදනඹ තේ ගරු බහට ඉදිරිඳත් කශත් ගරු එස.බී. 

දිහනහඹක ඇභතිපතුභහට තේ ගළන  කළක්කුභක් තිපතඵන්න ඕනෆ. 

තේ ගළන ඹේ ධදවක්  තිපතඵන්න ඕනෆ. එතුභහ තුශ තේ ගළන 

කළභළත්තක් තිපතඵනහද කිඹන එක ගළන  ධඳට ප්ර ලසනඹක් 

තිපතඵනහ. තභොකද,  එතුභහත් නිදවස ධධයාහඳනතඹන් බිහි වුණු 

තකතනක්. එතුභහ උස ධධයාහඳන ඇභතිප තරහ ඉන්න නිහ තභඹ 

තරොකු ප්ර ලසනඹක් තන එකක් නළවළ කිඹහ භහ හිතනහ. නමුත් ධද 

යණ්ඩු තගන ඹන  ළඩ පිළිතශ දිවහ  ඵළලුහභ  භවය 

තරහට ඊශඟ තහතේදී තේ යතේ ඉන්න කළසිතනෝ 

යාහඳහරිකතඹක් උස ධධයාහඳන ඇභතිපයඹහ වළටිඹට ඳත් තන්න  

පුළුන් ගරු නිතඹෝජයා කහයක බහඳතිපතුභනි. එදහට තේ ඳනත 

තුළින් විලසවිදයාහර ඳහරනඹ කිරීභට ඇභතිපයඹහට තිපතඵන 

ඒකහධිකහරී ඵරතර තුශ නිදවස ධධයාහඳනඹට සිේධ තන්තන් 

තභොකක්ද කිඹහ ධපි ධවනහ.   භවයවිට එදහට ඳත්න  පුේගරඹහ 

නිදවස ධධයාහඳනඹ  තනොරළබ තකතනක් තන්න පුළුන්.  

ගරු එස.බී. දිහනහඹක ධභහතයාතුභහ නිදවස ධධයාහඳනඹ  රළබ 

තකතනක් නිහ ධපි තඳෝඩක්  ඵඹ නළතිප ඉන්නහ. නමුත් 

ධනහගතත දී තභොකක්ද තන්තන් කිඹන එක ගළන  ධඳට තරොකු 

ප්ර ලසනඹක් තිපතඵනහ.  වුවයන්තකත, තඳොයභඬුල්ර විදයාහරතඹන් 

ප්ර හථමික ධධයාහඳනඹ රළබ දිහනහඹක  මුදිඹන්තේරහතප සුභනවීය  

ඵණ්ඩහ දිහනහඹක ශියාඹහ ජඹර්ධනපුය විලසවිදයාහරඹට 

ඇවිල්රහ එතළනින් යජතගදයට පිවිසිරහ, උස ධධයාහඳන ඇභතිපකභ 

රඵහ ධද තේ යතේ උස ධධයාහඳන ධභහතයායඹහ ලතඹන් කටයුතු 

කයනහ. නමුත්  ගරු ධභහතයාතුභනි, විදඹ හක්ෂිඹ ධනු කටයුතු 

කයන්න.  ඔඵතුභහ  තේ  තගන ඹන ළඩ පිළිතශ තුශ තවට 

තඳොයභඬුල්ර ගතභන් බිහි න දරුහට, වුවයන්තකතිපන් බිහි න 

දරුහට විලසවිදයාහරඹට ඇතුශත් වීතේ ඳවසුකභ නිර්භහණඹ 

තනහද, එළනි ධධයාහඳනඹක් රඵහ  ගරු ඇභතිපතුභහ ළනි උස 

ධධයාහඳන ඇභතිපයඹකු තන්නට, විලසවිදයාහර උඳහධිධහරිතඹකු 

තන්නට තිපතඵන ඳහය තන්ද ඔඵතුභහ තේ ධහිය කයන්තන් කිඹන 

එක  ධඳ දළඩි  තර ප්ර ලසන කයනහ. තේ  යතේ තේේසන මිනිසසු  

වළභතිපසතේභ තභන් යපු ගභන් භහර්ගඹ, තත් ධඹට එන්න  

පුළුන් විධිඹට  තවළි තඳතවළි කශහ. නමුත් ගරු ඇභතිපතුභනි, 

ඔඵතුභහ  විසින් කයන්තන් ඔඵතුභහ යපු ගභන් භහර්ගඹ තත් 

තකතනකුට එන්න ඵළරි විධිඹට ධහිය  කිරීභක් තනොතයිද කිඹහ  

ඔඵතුභහතප විදඹ හක්ෂිතඹන් ප්ර ලසන කයන්නඹ කිඹහ භභ  

විතලේතඹන්භ ඉල්රහ සිටිනහ.  

ගරු නිතඹෝජයා  කහයක බහඳතිපතුභනි, ඒ හතපභ තඳෞේගලික 

යඹතන රහඵ රළබීතේ ඳයභහර්ථතඹන් තභයි වළභතිපසතේභ කටයුතු 

කයන්තන් කිඹහ ධපි  දන්නහ. ඒ මික්  තඳෞේගලික යඹතන 

භවජන තේඹ වහ කටයුතු කයන්තන් නළවළ. ඒහත  මූලික 

ඳයභහර්ථඹ තන්තන් රහඵ රළබීභභයි. තඳෞේගලික යඹතන බිහි 

කිරීභ තුශ ධතේ යටට මුහුණ තදන්න වුණු ප්ර ලසන  ධපි දන්නහ. 

ඉතිපවහඹ  ඒ ඵ ධඳට කිඹහ  ඳහනහ. ඹේ තකොටක් යජඹ තු 

තිපඹහතගන ධතේ යතේ  ප්ර හවන තේඹ තඳෞේගලික ධාලඹට  

ඳළරුහ.  යජත  ප්ර හවන තේඹ  එතවභභ තිපතඵනහඹ; ඒක  

විනහල තන්න තදන්තන් නළවළ කිඹහ පුන පුනහ කිඹමින් එදහ 

ප්ර හවන තේඹ තඳෞේගලික ධාලඹට ඳළරුහ. නමුත් ර්තභහනඹ 

තනතකොට තඵොතවෝ තඳෞේගලික ඵස ගුණහත්භක විධිඹට කටයුතු 

කයනහද කිඹන එක  ප්ර ලසනඹක් තරහ තිපතඵනහ. 

එදහ ධඳට වළන්දෆට ගභනක් ඹන්න තිපබුණු, රෑට ගභනක් 

ඹන්න තිපබුණු ඵස යථඹ ධද තිපතඵනහද? ධද යහත්රීළ කහරඹ න විට 

තඳෞේගලික ව යජත  සිඹලුභ ඵස ධහනඹ තනොකයන 

තත්ත්ඹක් ඇතිප තරහ තිපතඵනහ. ඒ විතයක් තනොතයි යජත  

ඵස තේත  ළඩ කයන තකොන්තදොසතය භවත්භඹහට, රිඹදුරු 

භවත්භඹහට, ඒ තේකඹහට ධද ණඹක් ගළනීතේ වළකිඹහත් නළතිප 

තරහ තිපතඵනහ. යජත  ප්ර හවන තේත  නළත්නේ CTB එතක් 

ළඩ කයන තකතනක් යදහඹේ උඳඹන තකනකු විධිඹට ඵළාකු 

පිළිගන්තන් නළවළ. ඒ විතයක් තනොතයි,  ණඹ ගන්න තනත් 

තකතනකුතප ඇඳකහයතඹක්ත් තන්න ඵළරි තත්ත්ඹක් ඒ ධඹට 

උදහ තරහ තිපතඵනහ. ධඳට තේ හතප තේල් ගළන ධත් දළකීේ 

තිපතඵනහ. මුරදී තේහ කයේදී ඒ ගළටලු පිළිඵ ධතඵෝධඹක් 

නළතිප තන්න පුළුන්. නමුත් ධද ධඳට තභළනි ධත් දළකීේ 

තිපතඵේදී තභයි,   යහජයා විලසවිදයාහර තිපතඵේදීත් තඳෞේගලික 

විලසවිදයාහර යයේබ කයන්න ඹන්තන්.  

තෞඛයා තේඹ ඵළලු ත් එතවභයි. තෞඛයා තේඹ 

තඳෞේගලික ධාලතඹන් කයන තකොට ධපි හිතුහ තගොඩක් තවොයි, 

ධතේ ල්ලි ඉතුරු තයි, යජත  තයෝවතල් තඳෝලිභ නළතිප තයි 

කිඹරහ. ඇයි? තගොඩක් ල්ලි තිපතඹන කේටිඹ තඳෞේගලික 

තයෝවරට ඹයි කිඹරහ හිතුහ. නමුත් ධද යජත  තයෝවලින් 

තඵතවත් ටිකක් ගන්න පුළුන්ද ධහිාක ධයණ තරතඩකුට? ධද 

නිළරැදි තේඹක් රඵහ ගන්න පුළුන් තත්ත්ඹකට යජත  

තයෝවර නිර්භහණඹ තරහ තිපතඵනහද කිඹරහත් ධඳට හිතන්න 

තරහ තිපතඵනහ. ධධයාහඳනඹ දිවහ ඵළලුත් එතවභයි. Tuition 

ඳන්තිප නිහ ඳහල් ධධයාහඳනත  කඩහතගන ළටීේ සිදු තනහ. 

තඳෞේගලික යඹතන ව යහජයා යඹතන ඒකහඵේධ ළඩ කිරීභ 

තුශ යහජයා යඹතන   ඳවශටභ ළටිරහ ඹන වළටි ධපි දකිනහ. 

එතවභ නේ ඒකට ධපි තභොකක්ද කයන්න ඕනෆ?  

තඳෞේගලික විලසවිදයාහර ඇතිප කශහට කභක් නළවළ. 

ප්ර තිපඳත්තිපඹක් ලතඹන් ධපි තේකට එකඟ වුණත්, යජත  

විලසවිදයාහර යයක්හ කය ගන්න ධපි තභොකක්ද කයන්න ඕනෆ 

කිඹරහ තොඹහ ඵළලිඹ යුතුයි. තේ තඳෞේගලික යඹතන ඳහරනඹ 

කයන්න සහධීන ධධයාහඳන තකොමින් බහක් ඳත් කශ යුතුයි. 

තේ විලසවිදයාහරඹට උඳහධිඹක් තදන්න පුළුන්ද, තේ 

විලසවිදයාහරඹට උඳහධිඹක් තදන තත්ත්ත  ප්ර මිතිපඹ තිපතඵනහද 

කිඹරහ  ඵරන්න හිටපු UGC එක තනුට, ගරු ඇභතිපතුභහ 

විතලේ ඵරධහරිඹකු  ඳත් කයතගන, තභන්තප ධතතකොළුක් 

භ් න් ඒ න්න්දු ගළනීභ  නිහ ධතේ යහජයා විලසවිදයාහර ඳේධතිපඹටත් 

CTB එකට  වුණු තේභ සිදු තන එක නත්න්න ඵළවළ.  

ජනතහට ධද විලසහඹක් නළවළ, තේ යජඹ ගළන. තේ යජඹ 

තගතනන තේල් ගළන විලසහඹක් නළවළ. තගනහපු තඳට්රාල්  

හවනඹට ගවන්න ඵඹයි, භඟ නතය තයිද දන්තන් නළතිප නිහ.  

ධද තගන්න්තන් ඵහර තඳට්රාල් කිඹරහ භතඹක් තිපතඵනහ. ඒ 

විතයක් තනොතයි, කිරි පිටි ඳළකේ එකක් ධයතගන තභන්තප 

දරුහට කිරි  ටිකක් වදරහ තදනතකොට තේතක් වි තිපතඵනහද, 

DCD තිපතඵනහද කිඹන තඳොඩි ධවිනිලසචිතබහඹකින් තභයි 
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ඳහර්ලිතේන්තු 

කටයුතු කයන්න තරහ තිපතඵන්තන්. ඒ හතපභ සිතභන්තිප ඵෆප 

එකක්  ගත්තතොත් හිතතනහ තේ සිතභන්තිපලින් තගොඩනළ් ල්ර 

වළදුතොත්  කඩහ තගන ළතටයිද, ඵහර සිතභන්තිපද යනඹනඹ 

කයරහ තිපතඵන්තන් කිඹරහ. ඒ විතයක් තනොතයි. භභ කලින් කිේහ 

හතප තයෝවරට ගිහිල්රහ තඵතවතක් ගත්තතොත් හිතතනහ, තේ 

තඵතවත වි තයිද, තේ තඵතවත වරි ප්ර මිතිපත  තිපතඵනහද 

කිඹරහ. ධද ඒ හතප ධත් දළකීේ තුළින් ජනතහ බඹ තරහ  

සිටිනහ. තේ විධිඹට හිතේදී තේ  ඇතිප කයන විලසවිදයාහරඹත් වරි 

ප්ර මිතිපත  තිපතඹයිද, තේ යටට තගතනන්තන් තභොන හතප 

විලසවිදයාහරඹක්ද කිඹරහ ජනතහට ප්ර ලසනඹක් තිපතඵනහ. භවය 

විට තේ විලසවිදයාහරඹ තරෝකත  ඉවශ තත්ත්ඹක තිපතඹන 

විලසවිදයාහරඹක් තන්න පුළුන්. නමුත් ඒක රාකහට තගනහහභ 

රාකහතේ තිපතඵන හතහයණඹ ධනු, සහධීන ඒක නිරීක්ණඹ 

කයන්න ඵළරිකභ නිහභ  ඒ විලසවිදයාහරඹත් ධය බහණ්ඩ හතප 

ඵහර තත්ත්ඹටභ ඳත් තන්න පුළුන් කිඹරහ භභ හිතනහ.  

ධද ධපි විදඹ හක්ෂිඹට එකඟ තයා කථහ කතශොත් තඳොලිස 

නිරධහරි භවත්භතඹක් ඹේ ඳරීක්ණඹක් කයන්න ඇවිල්රහ 

තේකයි විඹ යුත්තත් කිඹරහ ඹේ න්න්දුක් දුන්නහභ ඒ න්න්දු 

රඵන තකනහ තුන් වතය ඳහයක් හිතන්න ඳටන් ගන්නහ, තභඹහට 

කවුරුවරි ල්ලි දුන්නහද,  ඳගහක් දුන්නහද, එතවභ නළත්නේ 

තේලඳහරන නහඹකතඹකුතප තටලිතඳෝන් කථහක් නිහ තනස 

වුණහද, තේ වරිතේද තන්තන් කිඹරහ. ඒ ගළන ජනතහට 

විලසහඹක් නළවළ. ධධිකයණඹ දිවහ ඵළලුත් එතවභයි. ධධිකයණඹ 

න්න්දු දුන්තන් ල්ලිරටද නළත්නේ තේලඳහරන 

නහඹකතඹකුතප ඵරඳෆභටද කිඹරහ ධද ජනතහට හිතන්න තරහ 

තිපතඵනහ. ධග්රා විනිලසචඹකහයරිඹට තභොකක්ද කතශේ කිඹරහ 

ඵළලුතොත්, ඒ ේඵන්ධතඹන් ව තේලඳහරන ධතතඳවීභ දිවහ 

ඵළලුතොත් ජනතහට හධහයණ බිඹක් තිපතඵනහ, තේ යජඹ 

තභොකක්ද කයන්තන් කිඹරහ. තකොමින් තිපබුණහට ළඩක් නළවළ. 

තකොමින් ඳත් කයන්න පුළුන්. නමුත් ඒ තකොමිභ සහධීන 

තකොමිභක් තන්න ඕනෆඹ කිඹන එක දළඩි තර ධධහනඹ 

කයනහ.  

ගරු නිතඹෝජයා කහයක බහඳතිපතුභනි, ඹේ භේටභකින් වරි 

තභතතක් කල් විලසවිදයාහර ඳේධතිපඹට සහධීන තකොමිභක් 

තිපබුණහ. UGC එක නළත්නේ විලසවිදයාහර ප්ර තිපඳහදන තකොමින් 

බහ ඹේ හධහයණත්ඹකින් ළඩ කශහ. නමුත් ගරු නිතඹෝජයා 

කහයක බහඳතිපතුභනි, ර්තභහනඹ තන තකොට තේලඳහරන 

ධතතකොළුක් ඵට තේ තකොමින් එක ඳත් කය ගළනීභට ධලයා 

සිඹලු තේ ේඳහදනඹ කයරහ තිපතඵනහ. ඒකයි ධපි කිේතේ තේ 

සිඹලු තේ නිර්භහණඹ තන්න නේ සහධීන තකොමින් තිපතඵන්න 

ඕනෆඹ කිඹරහ. තඳොලීසිඹ ඳහරනඹ තන්න, තඳොලීසිත  තත්ත්ඹ 

ගළන කථහ කයන්න, තේ යතේ සහධීන තඳොලිස තකොමිභක් 

තිපතඵන්න ඕනෆ.    

ගරු නිතඹෝජයා කහයක බහඳතිපතුභනි, ඒ හතපභ භළතිපයණ 

වහ සහධීන භළතිපයණ තකොමින් බහක් තේ යතේ 

පිහිටුන්න ඕනෆ. සහධීන යහජයා තේහක් ඇතිප කයන්න සහධීන 

යහජයා තේහ තකොමිභ පිහිටුන්න ඕනෆ. ඇභතිපතුභහතප ඵරඳෆභට 

උඳහධිඹක් තදනහ ද, නළත්නේ ධධයාහඳන භේටභ භත උඳහධිඹ 

තදනහ ද, ඒකට තේ යඹතන සුදුසු ද කිඹරහ න්යණඹ කයන්න 

සහධීන යඹතනඹක් පිහිටුවිඹ යුතුයි.  

එදහ එක්ත් ජහතිපක ඳක් යජඹ කහරත  ගරු යනිල් වික්ර භසිාව 

භළතිපතුභහතප නහඹකත්තඹන් දවවත්න යණ්ඩුක්ර භ යාසථහ 

ාතලෝධනඹ ඇතිප කයරහ ඹේ භේටමින් සහධීන තකොමින් බහ 

තේ යතේ පිහිතටේහ. නමුත් ර්තභහන යණ්ඩු දවධටන 

යණ්ඩුක්ර භ යාසථහ ාතලෝධනඹ තගනළල්රහ, ඒ සිඹලු සහධීන 

තකොමින් බහ ධතවෝසි කයරහ ඒකහධිඳතිප ඵරඹක් තුශ එක් 

තකනකුතප, එක් පුේගරඹකුතප ඕනෆ එඳහකේ භත වළසියවිඹ වළකි 

භහජඹක් නිර්භහණඹ කශහ. ගරු නිතඹෝජයා කහයක බහඳතිපතුභනි, 

ඒ නිහ ර්තභහනඹ න තකොට  ''17 Plus"  තදන්න තරහ 

තිපතඵනහ. ධද යතේ තිපතඵන, භහජත  තිපතඵන තත්ත්ඹ දිවහ 

ඵළලුහභ ඒ තකොමින් බහ විතයක් තනොතයි, තභළනි 

විලසවිදයාහර තේ යටට තගතනනහ නේ සහධීන ධධයාහඳන 

තකොමින් බහකුත් ඳත් කශ යුතුයි කිඹරහ ධඳ දළඩි තර 

ධධහයණඹ කයනහ.   

ධපි හිතරහ ඵරමු, රදයාරු තේ හතප ප්ර මිතිපඹක් නළතිප 

ඇවිත් එක එක තළන්ර තඵතවත් තදන්න ඳටන් ගත්තතොත් 

තභොකද තන්තන් කිඹරහ. "භභ ධල් විලසවිදයාහරතඹනුයි 

උඳහධිඹ ගත්තත්" කිඹරහ වතිපක ධයතගන ඇවිල්රහ  තළන් 

තළන්ර තඵතවත් හේපු දභහතගන තඵතවත් දුන්තනොත් තේ යටට 

ඹන කර දහ තභොකක්ද?  ධයණ තයෝගීන්ට ඹන කර දහ 

තභොකක්ද? නමුත් ඒකට ළට ඵළඳිරහ තිපතඵනහ, තභඩිකල් 

කවුන්සිරඹ නිහ. ඒක සහධීනයි. රදයා බහ -තභඩිකල් 

කවුන්සිරඹ-   සහධීනයි. ඒ නිහ ධද එතවභ කයන්න ඵළරි 

තත්ත්ඹකට ළට ඵළඳිරහ තිපතඵනහ.   එතවභ නළත්නේ වළභ 

තළනභ තඵතවත් හේපු තිපතවවි.  

ගරු නිතඹෝජයා කහයක බහඳතිපතුභනි, ගරු එස.බී. දිහනහඹක 

ධභහතයාතුභහට තභහි ඉතිපරි ළඩ තකොට කයන්න තිපතඵනහ. 

නළත්නේ එතුභහ තභයි තභයින් ධඳවසුතහට ඳත් න පුේගරඹහ 

ඵට ඳත් න්තන්.  භහ විතලේතඹන් භතක් කයනහ, ධතේ ධල්රපු 

යට ඳහ විලසවිදයාහර වදන තකොට සහධීන  තකොමින් බහ තුළින් 

ඒහත  ප්ර මිතිපඹ නිරීක්ණඹ කශ ඵ. උඳහධිඹක් රඵහ දීතේදී, ඒ 

ධලයා ඵරඹ රඵහ දුන්තන් තේ සහධීන තකොමින් බහ තුශ 

තිපතඵන නිර්ණහඹක තුශයි. නළතිප ඇභතිපයඹකු, 

තේලඳහරනිඹකු එතවභ නළත්නේ තනඹේ පුේගරඹකුතප 

ධභිභතඹ තුශ  තනොතයි, ඹේ ඵරඳෆභක් තුශ තනොතයි, ධදහශ 

උඳහධිඹ රඵහ දිඹ යුතුයි කිඹරහ විලසවිදයාහරඹක් නිර්තේල කතශේ. 

ඉන්දිඹහතේ විලසවිදයාහරඹ න්යණඹ කයන්න National 

Accreditation and Assessment Council  කිඹරහ එකක් 

තිපතඵනහ. ඒක සහධීනයි. ඒතකන් තභයි විලසවිදයාහර න්යණඹ 

කයන්තන්. ඒ නිහ භහ නළත නළතත් කිඹනහ, තේ තඳෞේගලික 

විලසවිදයාහර යටට තගනහහට නයකක් නළවළ. නමුත් තේහත  

ප්ර මිතිපඹ ගළන ඵරන්නට ඹේ සහධීන තකොමිභක් ඳත් කශ යුතුයි 

කිඹරහ. ගරු ඇභතිපතුභහට තවෝ තනඹේ ඵරධහරිඹකුට ඒ වහ 

ඵරඹ තිපතඵන්න ඵළවළ. සහධීන කටයුතු කයන්න පුළුන් 

පුේගරඹකුට, තකොමින් බහකට ඵරඹ තදන්න ඕනෆ තේහ 

පිහිටුන්න ඉසතල්රහ.  

ගරු නිතඹෝජයා කහයක බහඳතිපතුභනි, ඒ හතපභ ධද ඵරන්න, 

මූලික ධධයාහඳනඹ එතවභ නළත්නේ තභොන්ටිතෝරි ධධයාහඳනඹ 

තද. International preschools  කිඹරහත් තිපතඵනහ. තේ චූටි 

ඵඵහරහට ඉන්ටර්නළනල් ඳහලුත් තේ යතේ බිහි තරහ 

තිපතඵනහ. නමුත් තේහත  ප්ර මිතිපඹ පිළිඵ කථහ කයන්න 

සහධීන  තකොමිභක් නළවළ. එක දක් භහත් හිටපු ධසථහක 

තේ international preschool එකකට ඹන දරුතක් තනඟ 

ඔක්තකෝභ ඉසයවහ තහත්තහට කිඹනහ “dog” කිඹරහ. භභ 

ඵළලුහ, ඇයි තේ තහත්තහට “dog” කිඹන්තන් කිඹරහ. ධපි  

තහත්තහට "ඵල්රහ" කිඹරහ කිඹන්තන් නළවළ තන්. නමුත් තේ දරුහ 

ඵල්රහට යදතර්ට dog  කිඹන නිහ තහත්තහටත් යදතර්ටයි “dog”  

කිඹරහ තිපතඵන්තන්. ඵරන්න, ධතේ ාසකිතිපඹ ධතඳන් ධයින් 

තරහ. ධතේ තිපබුණු දහචහයඹ ධතඳන් ධයින් තරහ. තභොකක්ද 

තේකට තවේතු? ධධයාහඳන විතලේිඹන් කිඹනහ, ධනිහර්තඹන්භ 
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තඳය ඳහල් ධධයාහඳනඹ නළත්නේ මූලික ධධයාහඳනඹ තමුන්තප භවු 

ඵසින් රඵහ දිඹ යුතුයි කිඹරහ. නමුත් ධහනහකට තේ යතේ ඒහ 

න්යණඹ කයන්න ක්ර භඹක් නළවළ. හිතතන හිතතන තකනහට  

ප්ර මිතිපඹක් නළතිප  international schools දභන්න, හිතතන හිතතන 

තකනහට  international preschools දභන්න ධසථහ උදහ කයරහ 

තිපතඵනහ.  ප්ර මිතිපඹක් තිපතඵනහ ඇතිප; ඒහ ඵරන්න  තකොමින් 

බහ ඇතිප. නමුත් තේ තකොමින් බහර සහධීනත්ඹ නළතිප නිහ 

තේ තත්ත්ඹට යට ඳත් තරහ තිපතඵනහඹ කිඹරහ භහ 

විතලේතඹන්භ කිඹනහ. ධහනඹ න විට තේ යතේ තිපතඵන 

භනුසකභ කිඹන තේ නළතිප තරහ "ධධයාහඳනඹ", "ධධයාහඳනඹ", 

"ධධයාහඳනඹ" කිඹන එකට තේ යට ඹට තරහ, ළඩක් කයන්න 

ඵළරි මිනිසුන් ඉන්න, වතිපක තගොන්නක් තිපතඵන පුේගරඹන් බිහි 

න යටක් ඵට ඳරිර්තනඹ තරහ තිපතඵනහ. 

තභතළන තිපතඵන කනගහටු තභොකක්ද?  තේ විධිඹට යට 

ඳහරනඹ වුණත්,  යතේ ඉන්න තේ නහඹකතඹෝ තේ විධිඹට න්යණ 

ගත්තත් තේ  ධඹ නිදවස ධධයාහඳනතඹන් පර රළබ ධඹ තන්න 

ඇතිප.  භහ විලසහ කයනහ, ගරු එස.බී. දිහනහඹක ඇභතිපතුභහ 

ඇතුළු තේ ගරු බහතේ සිටින තඵොතවෝ භන්ත්රීළරු  නිදවස 

ධධයාහඳනතඹන් පර රළබ ධඹ ඵ.  නමුත් ධහනහ කිඹන්තන් 

තේ නිදවස ධධයාහඳනතඹන් පර රළබ ධඹභයි තේ නිදවස 

ධධයාහඳනඹ විනහල කයන්නට ඳශමුතනි පිඹුරුඳත කස 

කයන්නට උත්හව කයන්තන්.  ඒ  කහයණඹත් භහ විතලේතඹන්භ 

භතක් කයන්නට ඕනෆ.  

ගරු එස.බී. දිහනහඹක ඇභතිපතුභහ ජඹර්ධනපුය 

විලසවිදයාහරත  ඉතගන ගත්තහ. ගරු නිතඹෝජයා කහයක 

බහඳතිපතුභනි, ධපි ධභිතඹෝග කයනහ තේ රළන්කර් 

විලසවිදයාහරඹ තපන්නට ඉසතල්රහ එතුභහ ඉතගන ගත්ත 

ජඹර්ධනපුය විලසවිදයාහරඹ තරෝක තඳශගළසභ භත 500 තුශට 

තපන්න කිඹරහ. පුළුන් නේ තභන් ඉතගන ගත්ත විලසවිදයාහරඹ 

තරෝක තඳශගළසභ ධනු 500ට ඇතුශත් න විලසවිදයාහරඹක් 

ඵට ඳත් කයරහ තේ යටට තඳෞේගලික විලසවිදයාහර තපන්න 

කිඹරහ විතලේතඹන්භ ධභිතඹෝග කයනහ. ර්තභහනත  

ජඹර්ධනපුය විලසවිදයාහරඹ -එස.බී. දිහනහඹක භළතිපතුභහ ඉතගන 

ගත්ත විලසවිදයාහරඹ- තරෝක ර්ගීකයණඹ ධනු 3,198තනි 

සථහනත යි ඳතිපන්තන්. 3,198තනි සථහනත  ඳතිපන තභන් 

ඉතගන ගත් විලසවිදයාහරඹ ඉසයවට තපන්න ඵළරි තන යටර 

තිපතඵන විලසවිදයාහර තේ යටට තපන්න පිඹුරුඳත් කස කයන්තන් 

ඇයි කිඹරහ විතලේතඹන්භ ප්ර ලසන කයනහ. 

 ගරු නිතඹෝජයා කහයක බහඳතිපතුභනි, තකොශම විලසවිදයාහරඹ 

තරෝක ර්ගීකයණඹ ධනු තිපතඵන්තන් 1,883 න සථහනත . 

තරෝක ර්ගීකයණඹ ධනු භභ ඉතගන ගත්ත තභොයටු 

විලසවිදයාහරඹ තිපතඵන්තන් 1,970 න සථහනත . රුහුණු 

විලසවිදයාහරඹ තිපතඵන්තන් 2,618 න සථහනත . තරෝක 

ර්ගීකයණඹ ධනු තේයහතදණිඹ විලසවිදයාහරඹ  තිපතඵන්තන් 

2,711 න සථහනත . තරෝක ර්ගීකයණඹ ධනු විිත 

විලසවිදයාහරඹ තිපතඵන්තන් 5,829 න සථහනත ; කළරණිඹ 

විලසවිදයාහරඹ තිපතඵන්තන් 3,430 න සථහනත . තේහ දියුණු කය 

ගන්න ඵළවළ. ධපි ධත් තදකභ උසනහ. ධපි කළභළතිපයි තේ 

විලසවිදයාහර තගනළල්රහ රාකහතේ වදනහට. නමුත් ධඩුභ තයමින් 

ධතේ විලසවිදයාහර තදකක් තරෝක ර්ගීකයණත  500 තුශට 

තගනළත් තඳන්න්නඹ කිඹරහ ධභිතඹෝග කයනහ. භභ දළක්කහ ඳසු 

ගිඹ දසර භහධයා ඔසතේ කෆ ගවනහ General Sir John 

Kotelawala Defence University එක හතප විලසවිදයාහරයි ධඳට 

ඕනෆ කිඹරහ. නමුත් 2013 තරෝක ර්ගීකයණඹ ධනු තරෝකත  

තිපතඵන විලසවිදයාහර ධතුරින් තේ විලසවිදයාහරඹට හිමි න්තන් 

15,749 න සථහනඹයි. නමුත් ධපි කිඹනහ, ඒහ ඕනෆ කිඹරහ. 

ඉසතල්රහ ධතේ විලසවිදයාහර වරි ප්ර මිතිපඹට තපන්න කිඹරහ 

ධභිතඹෝග කයනහ. ගරු එස.බී. දිහනහඹක ඇභතිපතුභහට 

විතලේතඹන්භ කිඹනහ, තභන් ඉතගන ගත්ත ජඹර්ධනපුය 

විලසවිදයාහරඹ තරෝක ර්ගීකයණඹ ධනු ධඩුභ ගණතන් 500 න 

තළනටත්  තපන්න කිඹරහ. තභොකද, ඒක කයන්න ඵළරිකභක් 

නළවළ.  

ගරු නිතඹෝජයා කහයක බහඳතිපතුභනි, සිාගේපරුතේ 

තිපතඵනහ, තරෝක ර්ගීකයණඹ ධනු 20 තුශ තිපතඵන 

විලසවිදයාහර. ඉන්දිඹහතේ විලසවිදයාහර තිපතඵනහ 1,000 ඇතුශත. 

ඇයි ධඳට ඵළරි ධතේ එක විලසවිදයාහරඹක් තරෝක ර්ගීකයණත  

මුල් 500 තුශට තපන්න. එතතකොට ධඳට තිපතඵනහ benchmark 

එකක්. ඒක දිවහ ඵරහ තගන ධපි ළඩි කයන්නට රළවළසතිපයි. 

තඳෞේගලික විලසවිදයාහර තගනහහට, තේ විලසවිදයාහර ධපි වරිඹට 

maintain කයනහඹ කිඹනහ. ධතේ විලසවිදයාහර කඩහ තගන 

ළතටේදී, කඩහ තගන ළතටේදී, තරෝකත  තිපතඵන තඳශ ගළසවීේ 

තුශ ධතේ විලසවිදයාහර ඳවශට ළතටේදී, ඒහ සථහපිත කයන්නට, 

ඒහ නිළයදි කයන්නට, ඒහ තරෝකත  ඉදිරිඹට ගන්න උත්හව 

කයන්තන් නළතිප තකොතවේත් තිපතඵන විලසවිදයාහරඹක් තේකට 

තගනළත් ඔඵන එක ගළන විතලේතඹන්භ විතයෝධතහ ප්ර කහල 

කයනහ.  

ධද ධපි කන්නන්ගය භළතිපතුභහට තදවිඹන්ට හතප රකනහ. 

හිටපු ධධයාහඳන ඇභතිපයතඹක් න  කන්නන්ගය භළතිපතුභහ ධතේ 

ජහතිපක වීයතඹක් තනහ. ඇයි ඒක කයන්න තවේතු? තේ යතේ 

දුේඳත් මිනිසුන්ට ධධයාහඳනඹ රඵරහ ඉසයවට එන්න පුළුන්කභ 

රළබුණහ. භභ ගරු එස.බී. දිහනහඹක භළතිපතුභහතගන් ධවනහ,  තේ 

තඳෞේගලික විලසවිදයාහර තිපබුණහ නේ, තඳෞේගලික ධධයාහඳනඹ 

තිපබුණහ නේ  ධද ඔඵතුභහ රඵහ තගන තිපතඵන තේ ජඹග්රාවණරට 

ඔඵතුභහට එන්න පුළුන්කභ තිපතඵනහද කිඹරහ. එතවභ තිපබුණහ 

නේ ධපි කහටත් එන්න ඵළවළ. ඒකයි ධපි කන්නන්ගය භළතිපතුභහට 

තදවිතඹකුට හතප රකන්තන්. එතුභහ නිදවස ධධයාහඳනඹ රැක 

දුන්නහ. ධද නිදවස ධධයාහඳනඹ කිඹ කිඹහ තල්ඵල් ගව ගත්තත් 

නළතිපහට කභක් නළවළ. තඳෞේගලික ධධයාහඳනඹ තගනහහට ධඳට 

කභක් නළවළ. නමුත් ඒක ධතේ නිදවස ධධයාහඳනඹ යයක්හ 

කයන්නට ඵහධහක් කය ගන්න එඳහ. භහ කිඹනහ, තඳෞේගලික 

විලසවිදයාහරත  නභ දහතගන ධඩි 10 x 10 කඩඹක් තුශ උඳහධිඹක් 

තදන තත්ත්ඹට ඹන්තන් නළතිප, ඒක සහධීන භළනිඹ වළකි 

සහධීන තකොමින් බහකින් ඳහරනඹ කයරහ න්යණඹ කයන්නට 

ධසථහ රන්නඹ කිඹරහ.  

භව තඳොර ශියාත්ඹ තගනහපු රලිත් ඇතුරත්මුදලි භවත්භඹහට 

ධපි තදවිතඹකුට හතප රකනහ. භභත් භවතඳොර 

ශියාත්ධහරිතඹක්. ඒ නිහ ධපි භව තඳොර ශියාත්ඹ තගනහපු 

රලිත් ඇතුරත්මුදලි භළතිපතුභහට තදවිතඹකුට හතප රකනහ. 

තභොකද තවේතු? ධධයාහඳනඹ වහ ලක්තිපඹ රඵහ දුන්නහ.  

ගරු එස.බී. දිහනහඹක ඇභතිපතුභනි, ඔඵතුභහතප ධධහනඹට 

තඹොමු කශ යුතු කහයණඹක් තිපතඵනහ. ඔඵතුභහටත් කදහ වරි 

කිඹයි, නිදවස ධධයාහඳනඹ නළතිප කයන්නට ඳශමුතනි තඩිල්ර 

ඳත්තු කතශේ ඔඵතුභහඹ කිඹරහ. නිදවස ධධයාහඳනඹ නළතිප 

කයන්නට ඳශමුතනි තඩිල්ර ඳත්තු කතශේ ඔඵතුභහඹ කිඹරහ 

ඉතිපවහඹට එක්කහසු තන්න තදන්න එඳහ. ඔඵතුභහ දක් 

ඇභතිපයතඹක්. ඔඵතුභහ උගත් ඇභතිපයතඹක්. ඔඵතුභහ 

ඔඵතුභහතප කහර්ඹඹ වහ න්ක්ණ ඹන්න පුළුන් 

ඇභතිපයතඹක්. එතවභ නේ ඒ කහයණඹත් හිතත් තිපඹහතගන තේ 

ළඩ කටයුත්ත කයන්න. ධපි දන්නහ ඔඵතුභහට භවය විට 

තේකට කයන්න තදඹක් නළවළ කිඹරහ. ගරු නිතඹෝජයා කහයක 

බහඳතිපතුභනි, තේ යණ්ඩු දිවහ ඵළලුහභ තඳතනනහ ඉන්න 

ඇභතිපරු ඳමතඹෝ විධිඹට සිටින ඵ. භවය ධඹ ප්ර ලසන කශහ ඇයි 

ගරු එස.බී. දිහනහඹක ඇභතිපතුභහ සිටිඹදී රක්සභන් ඹහඳහ 

ධතවර්ධන භළතිපතුභහ විලසවිදයාහරරට ේඵන්ධ තේ නිතේදනඹ 

1159 1160 



ඳහර්ලිතේන්තු 

තපන්තන් කිඹරහ. ඒක ධවන්න තදඹක් නළවළ. ඳහයක් කහඳේ 

කතශොත් භවහභහර්ග ඇභතිප තගදය. යහජඳක්රහ තභයි ඳහය කහඳේ 

කයන්තන්. ඳහරක බිල්ඩින් එකක් වළදුතොත් ධධයාහඳන ඇභතිප 

තගදය. යහජඳක් ඇභතිපරු තභයි තේ බිල්ඩින් වදන්තන්. තේක 

ධමුතු තදඹක් තනොතයි. තේ යතේ ධතනක් ඇභතිපරුන්ට ඳමතඹෝ 

හතප ඉන්න තරහ. ධදහශ නළතිප කේටිඹ -යහජඳක්රු- න්යණ 

ගන්නහ. තේ විලසවිදයාහරඹ වළදීතේදීත් එතුභන්රහ තභයි මූලික 

තරහ තිපතඵන්තන්. ගරු එස.බී. දිහනහඹක ඇභතිපතුභනි, නමුත් තේ 

තේ නිළයදි කයන්න ඔඵතුභහට ලක්තිපඹ තිපතඵනහ. තේ තනුතන් 

ටන් කයන්න ඔඵතුභහට තකොන්දක් තිපතඵනහ කිඹන එක ධපි 

විතලේතඹන්භ දන්නහ. ඒක ඳහවිච්චි කයන්න කිඹරහ 

විතලේතඹන්භ භහ ඉල්රනහ.  

ගරු නිතඹෝජයා කහයක බහඳතිපතුභනි, තන්ට්රාල් රළන්කර් 

විලසවිදයාහරඹ රාකහතේ යයේබ කයන්න ඹන විට ශියාත් ගඹක් 

තදනහ කිඹරහ ධඳට කිේහ. සිඹඹට කීඹක් ශියාත් තදනහද, තේ 

ශියාත් වහ දරුන් තතෝයහ ගන්තන් තකොතවොභද, නහභල් 

තවබිතප ලිසේ එකටද තේ දරුන් තතෝයහ ගන්තන් කිඹරහ ධපි 

ධවන්න කළභළතිපයි. රැකී යක්හ ගන්න ගිඹහභ වළකිඹහ තිපතඵන 

මිනිසසු, සුදුසුකේ තිපතඵන මිනිසසු ඳසට වීසි තේදී "නහභල් 

ලිසේ" එක කිඹරහ ලිසේ එකක් එනහ ලු. ඒතකන් ලු රැකිඹහ 

පුයන්තන්. සුදුසුකේරට තනොතයි ලු. තේ විලසවිදයාහරඹට 

ඵහ ගන්න ශියාත් තදන තකොටත් "නහභල් ලිසේ" එතකන්ද, 

නළත්නේ A/L විබහගතඹන් ඊශඟට තිපතඵන රකුණු භේටතභන්ද 

තතෝයහ ගන්තන් කිඹන එක දළන්භ න්යණඹ කයන්න කිඹරහ 

විතලේතඹන්භ භභ ධධහයණඹ කයනහ.  

ගරු නිතඹෝජයා කහයක බහඳතිපතුභනි, ඊශඟට තේ යට විනහල 

කයරහ තිපතඵන්තන් තයගකහරී විබහගයි. තේ තයගකහරී විබහග නිහ 

මිනිසසුන්තප ළඩ කිරීතේ වළකිඹහ නළතිප තරහ තිපතඵනහ. 

මිනිසසුන්තප සින්තේ වළකිඹහ නළතිප තරහ තිපතඵනහ. තේ 

තයගකහරී විබහග නිහ තයොතඵෝරු හතප විබහග ඳහස කයන,  

වතිපක එකතු කයන භහජඹක් නිර්භහණඹ කයරහ, ඊර්යාහ ව 

කුවකත්ඹ තේ ධධයාහඳනඹත් එක්ක පුයහ තගන තිපතඵනහ. 

දළනුභ, කුරතහ ව යකල්ඳ එකතු තරහ උගතතක් බිහි වුණත්, 

ධද තළන තිපතඵන්තන් දළනුභටයි. කුරතහරට, යකල්ඳරට ධද 

භහජත  තළනක් තදන්තන් නළවළ. ඒ හතපභ ධද ධධයාහඳන තර්ස 

එකට දුන්න ගිහිල්රහ වරි ඹන්තන් නළවළ. රක්සභන් ඹහඳහ 

ධතවර්ධන ඇභතිපතුභහ තේ නිතේදනඹ ඉදිරිඳත් කයන තකොට 

කිේහ, තේ විලසවිදයාහරඹ යයේබ කයන එක රුපිඹල් ලතලින් 

රහබයි කිඹරහ. 

 
ගරු ලහන්ත ඵණ්ඩහය භවතහ 
(ரண்புறகு சரந் தண்டர) 

(The Hon. Shantha Bandara) 

Sir, I rise to a point of Order. 

 
නිතඹෝජයා කහයක බහඳතිපතුභහ 
(குரோக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

Order, please! There is a point of Order being raised. 
 

ගරු ලහන්ත ඵණ්ඩහය භවතහ 
(ரண்புறகு சரந் தண்டர) 

(The Hon. Shantha Bandara) 

ගරු නිතඹෝජයා කහයක බහඳතිපතුභනි, තභතුභහ 

ඳහර්ලිතේන්තුතේ භන්ත්රීළයඹකු න ගරු නහභල් යහජඳක් 

භන්ත්රීළතුභහට "නහභල් තවබි" කිඹරහ යභන්ත්රාණඹ කශහ. 

ගරු ධජිත් භහන්නේතඳරුභ භවතහ 
(ரண்புறகு அஜறத் ரன்ணப்ததரு) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
භභ “නහභල් යහජඳක් භන්ත්රීළතුභහ” කිඹරහ කිේතේ නළවළ.  

 
ගරු ලහන්ත ඵණ්ඩහය භවතහ 
(ரண்புறகு சரந் தண்டர) 

(The Hon. Shantha Bandara) 

ඔඵතුභහ එතුභහට එතවභ තචෝදනහ කයන්න එඳහ. වළභ තේටභ 

ගරු නහභල් යහජඳක් භන්ත්රීළතුභහතප නභ කිඹන්න එඳහ. ඒක 

ළයදියි. එතවභ කයන්න එඳහ. 

 
නිතඹෝජයා කහයක බහඳතිපතුභහ 
(குரோக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

Order, please! If there is anything contrary to the 

Standing Orders, that will be expunged. Hon. Member, 

you carry on with your speech. You have only one more 

minute.  

 
ගරු ධජිත් භහන්නේතඳරුභ භවතහ 
(ரண்புறகு அஜறத் ரன்ணப்ததரு) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ගරු භන්ත්රීළතුභනි, ඔඵතුභහයි ඒක කිඹන්තන්. ඒක භභ දන්තන් 

නළවළ. භභ ධදයි දළන ගත්තත් ඒ නහභල් යහජඳක් භන්ත්රීළතුභහඹ 

කිඹරහ. [ඵහධහ කිරීභක්] භභ කිේතේ නළවළ. ඔඵතුභහ තන් 

කිඹන්තන්. ඔඵතුභහ ඒක කිේ එක තවොයි. භභ ඊශඟ දතේ 

ඉරහ ඒක දළන ගන්නේ. රැකී යක්හක් ගන්න ගිඹහභ නහභල් 

තවබිතප කිඹරහ ලිසේ එකක් එනහ. කවුද කිඹරහ දන්තන් නළවළ. 

ඒතක් නභද දන්තන්ත් නළවළ. නමුත් ඔඵතුභහ කිඹනහ, 

ඳහර්ලිතේන්තු භන්ත්රීළයතඹක් කිඹරහ. ධපි එතතකොටයි තේක දළන 

ගත්තත්. තඵොතවොභ තවොයි. යත  තනොකිඹහ ඉන්නේ. තේ කවුද 

කිඹරහ දළන් දන්නහ. ඒ ලිසේ එක කහතගන්ද එන්තන් කිඹරහ දළන් 

දන්නහ. 

 
ගරු ලහන්ත ඵණ්ඩහය භවතහ 
(ரண்புறகு சரந் தண்டர) 

(The Hon. Shantha Bandara) 

 
නළඟී සිටිත ඹ. 
ரோந்ரர். 

rose. 

 

නිතඹෝජයා කහයක බහඳතිපතුභහ 
(குரோக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

Order, please! Hon. Shantha Bandara, please sit 

down. Hon. Ajith Mannapperuma, you have only one 

more minute. 

 
ගරු ධජිත් භහන්නේතඳරුභ භවතහ 
(ரண்புறகு அஜறத் ரன்ணப்ததரு) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ගරු නිතඹෝජයා කහයක බහඳතිපතුභනි, තභතතක් කල් භභ 

ධවරහ තිපබුතණ් නහභල් තවබිතප ලිසේ එතකන් තභයි යසහරට 

දභන්තන් කිඹරහ. නහභල් තවබිතප ලිසේ එක තභයි ධධයාහඳනත දී 

කයන තල්ලු කිරීේ කයන්තන්. නහභල් තවබිතප ලිසේ එතකන් 

විලසවිදයාහරරට ඇතුළු න්න ඳහ පුළුන් කිඹහ භහ ධවරහ 

තිපතඵනහ. ගරු ලහන්ත ඵණ්ඩහය භන්ත්රීළතුභහට භභ සතුතිපන්ත 

නහ, තේ "නහභල් තවබි" කවුද කිඹන එක භට කිඹහ දුන්නහට. 

භභ ඒක දළන තගන සිටිත  නළවළ. 
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ගරු ලහන්ත ඵණ්ඩහය භවතහ 
(ரண்புறகு சரந் தண்டர) 

(The Hon. Shantha Bandara) 

ඔඵතුභහ ඵඵහ. 

 
ගරු ධජිත් භහන්නේතඳරුභ භවතහ 
(ரண்புறகு அஜறத் ரன்ணப்ததரு) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ගරු නිතඹෝජයා කහයක බහඳතිපතුභනි, එතවනේ ඔඹ කිඹන 

නහභල් තවබිතප ලිසේ එතකන් ඔඹ විලසවිදයාහරඹ පුයන්න 

වදන්න එඳහ කිඹන කරුණ භභ විතලේතඹන් ධධහයණඹ කයනහ. 

එභ ලිසේ එතකන් තේ ශියාත් තදන්න ඳටන් ගන්න එඳහ. දක් 

දරුන්ට තළන තදන්න. ඒ හතපභ තකොතවොභ වරි තේ ගළන 

හිතන්න කිඹන කරුණත් ගරු ධභහතයාතුභහතප ධධහනඹට භහ 

තඹොමු කයනහ. නළත්නේ ඔඵතුභහටයි තේතකන් ප්ර ලසනඹක් 

න්තන්. තේතකන් තන ධඹ ල්ලි වේඵ කය ගනීවි. තන ධඹ 

තන තන තේල් කය ගනීවි. ගරු ඇභතිපතුභනි, ඔඵතුභහ ධඳට 

හිතත් ඇභතිපයතඹක්. දක් ඇභතිපයතඹක්. ධපි ධගඹ කයන 

ඇභතිපයතඹක්. ඔඵතුභහ, ඔඵතුභහතප නභ ළයදි තර ඉතිපවහ 

තඳොතට එකතු කය ගන්තන් නළතිප තේ වහ කටයුතු කයන්න 

කිඹමින් භහ නිවඬ නහ. තඵොතවොභ සතුතිපයි. 

 

[ධ.බහ. 5.02] 

 
ගරු  ෆීලික්ස තඳතර්යහ භවතහ (භහජ තේහ ධභහතයාතුභහ) 
(ரண்புறகு பீரக்ஸ் ததரர - சபக ரசககள் அகச்சர்) 

(The Hon. Felix Perera - Minister of Social Services) 

ගරු නිතඹෝජයා කහයක බහඳතිපතුභනි, භභ හිතන වළටිඹට ධතේ 

ධජිත් භහන්නේතඳරුභ භන්ත්රීළතුභහ කරුණු ඳටරහ ගත්තහ. තභොකද 

ඳටරහ ගත්තත්? එතුභහට ධත් දළකීේ භදි. එතුභහට තේ ගරු 

බහට  ඒභට ළරළසවීභ ගළන එතුභහ ජඹරත් තවබිට  සතුතිපන්ත 

න්න ඕනෆ.  

එතුභහ කිේහ, තේක තඳෞේගලික විලසවිදයාහරඹක් කිඹරහ. ඒක 

ළයදි ධර්ථ කථනඹක්. භභ ඒක කිඹන්නේ. තේක ධධයාහඳනඹ 

ධයමුණු කය ගත් යතඹෝජන යාහඳිතිපඹක්. ඒක තභයි තභභ 

නිතේදනඹ ඉදිරිඳත් කිරීභ ධතේ යතඹෝජන භණ්ඩරඹ බහය 

ධභහතයායඹහට දුන්තන්. ඉසය advertisement එකක් තිපබුණහ, 

"ඳශමු ඵහටහ, තදනු ඳහර" කිඹරහ. ඳශමු ඵහටහ කිඹරහ 

කිේතේ තභොකද? ඳහරට ඹන්න නේ ඒ ඳත්තු දහ ගන්න ඕනෆ. 

ඒක යතඹෝජනඹක්. තේකත් යතඹෝජනඹ මුල් කය ගත් 

යාහඳිතිපඹක්. ඒක තභයි ගේඳව දිස්රිජක්කත  මේරිගභ වළතදන්තන්. 

තේතකදී තමුන්නහන්තේරහතප තර්ක විතර්ක තභොනහ වුණත් ධපි 

භතක් කයන්න ඕනෆ ඔඵතුභන්රහතප තත්ත්ඹ. තභොකක්ද 

ඔඵතුභන්රහතප තත්ත්ඹ? ධතේ එස.ඩවලිේ.යර්.ඩී. 

ඵණ්ඩහයනහඹක භවත්භඹහ ඉතගන ගත්තත් තක්ේබ්රිනේ 

විලසවිදයාහරත . ඊශඟට කවුද? ගරු ඩ්ලි තේනහනහඹක භවත්භඹහ 

 ඉතගන ගත්තත් ඔක්සෂර්් විලසවිදයාහරත . [ඵහධහ කිරීේ] ළරැදියි 

ද?  භහ තන්න. තේ.යර්. ජඹර්ධන භවත්භඹහත් ඉතගන ගත්තහ, 

රලිත් ඇතුරත්මුදලි භවත්භඹහත් ඉතගන ගත්තහ, ගහමිණී 

දිහනහඹක භවත්භඹහත් ඉතගන ගත්තහ. චන්ද්රි කහ ඵණ්ඩහයනහඹක 

කුභහයතුාග හිටපු ජනහධිඳතිපතුමිඹ ඉතගන ගත්තත් ප්ර ාලත . වළඵළයි, 

ධතේ විඳක් නහඹකතුභහ ඉතගන ගත්තත් තභතවේ. ඒක නිහද භභ 

දන්තන් නළවළ එතුභහ නහඹකත්ඹට සුදුසු නළවළ කිඹරහ 

තමුන්නහන්තේරහ යණ්ඩු කයන්තන්. [ඵහධහ කිරීභක්] ඒක තභයි 

ප්ර ලසනඹ තිපතඵන්තන්. එභ නිහ එතවේ ඉතගන තගන,-[ඵහධහ 

කිරීභක්]  ග තඟන් තුය බීරහ මුහුදට යඩන කේටිඹ ගළන ධපි 

කනගහටු තනහ. නිදවස ධධයාහඳනත  ධපි ධධයාහඳනඹ විඹදභක් 

විධිඹට තනොතයි ඵරන්තන්, යතඹෝජනඹක් විධිඹටයි. Capital 

එකක් විධිඹට; expenses විධිඹට තනොතයි. තේහ ගළන ඵරේදී 

ධඳට තඳතනනහ විලසවිදයාහර ධධයාහඳනඹ ධහිමි න සිසුන්තගන් 

සුළු පිරික් විතේලගත න ඵ. ධහිමි න පිරි විතේලගත තරහ 

ඒ ධසථහ රඵහ ගන්නහ. ධනිත් කේටිඹ තකොතවොභද? ධනිත් 

කේටිඹට විතේල ධධයාහඳනඹ රඵන්න නේ තභොනහද මූලික 

සුදුසුකේ විධිඹට තිපතඵන්නට ඕනෆ? ඉසතේරහභ මුදල් තඳන්න්න 

ඕනෆ. තගන්න පුළුන් වළකිඹහ තඳන්න්න ඕනෆ. Bank 

guarantee එකක් ගන්න ඕනෆ, ල්ලි තඳන්න්න ඕනෆ, ඵළාකුට 

ල්ලි දහන්න ඕනෆ, ඇඳ තිපඹන්න ඕනෆ. තරොකු procedure එකක් 

එතළන තිපතඵනහ. ඉතිපන් තභළනි විලසවිදයාහරඹක් තභහි ඇතිප 

කිරීභ තකොතවොභද ධඳට ළරැේදක් තන්තන්? ධතනක් ධතට තේ 

යාහඳිතිපඹ යහභ එයින් රළතඵන ක්ර  යදහඹේ තඵොතවෝ 

තිපතඵනහ. විතලේතඹන්භ ධපි සතුතිපන්ත තන්නට ඕනෆ, 

ධධයාක් නිවහල් භයේපුලි භළතිපතුභහට. ඒ හතපභ යතඹෝජන 

භණ්ඩරත  ධධයාක් යන්ජන් සිතවයහ භළතිපතුභහටත් ධපි 

සතුතිපන්ත තන්නට ඕනෆ. තේතක් NBT එකක් දීරහ නළවළ. 

NBT එක ධඳට. ඊශඟට තභොනහද තිපතඵන්තන්? යහඹ ගහසතු, 

යක්ණඹ, ක්ර  යදහඹේ -ඒ සිඹලු තේ- ජහතිපක යදහඹභට එකතු 

තනහ. 

ධද විතේල තප්ර ේණ රළතඵන්තන් තකොතවොභද කිඹරහ ඵරන්න.  

ගිව තේවිකහතෝ විධිඹට ධද විසිරක්ඹක් ගිහිල්රහ ඉන්නහ. 

ිත්තිපකතඹෝ වහයදවස ගණනක් ධවුරුේදකට පිට යට  ඹනහ. 

ගිහිල්රහ එනහද? තප්ර ේණ තපනහද? තමුන්තප ශභයි ටික එවහට 

තගන්හ ගන්නහ. තගන්හතගන එතවේ ධධයාහඳනඹට විඹදේ 

කයනහ. ධතේ ගිව තේවිකහතෝ ධඳට ල්ලි එනහ. උගත් 

කේටිඹ ගිහිල්රහ එතවේ විඹදේ කයනහ. දළන් ඒක ධතනක් ඳළත්ත 

වයන්න ඕනෆ. තභොකද, ධතේ ජනහධිඳතිපතුභහ කිේහ, ධතේ hub 

කිහිඳඹක් වදන්න ඕනෆ කිඹරහ. Knowlege hub කිඹන එක 

තභතවේ තිපතඹන්න ඕනෆ කිඹරහ කිේහ. ධතේ ගරු එස.බී. 

දිහනහඹක ඇභතිපතුභහට භභ සතුතිපන්ත තන්න ඕනෆ. එතුභහ 

තභතවේ ඉතගන ගත්තත් එතුභහතප ාකල්ඳ ජහතයාන්තයයි. ඒ නිහ 

ඇත්ත ලතඹන්භ කිඹනහ නේ තේක යතඹෝජන යාහඳිතිපඹක්. 

ධඳට යඑස තඩොරර් බිලිඹන 15ක්, 16ක් විතය තභයි වේඵ 

තන්තන් තත්, යඵර්, තඳොල්, ඇඟලුේ තේයභ කයරහ. ධපි 

ේප්ර දහඹත  ඹනහද, යර්ථිකඹ ලක්තිපභත් කයන්න ධලයා 

මූතරෝඳහඹඹන් ගළන කල්ඳනහ කයනහද, විකල්ඳ ළඩ 

පිළිතශල්රට ඹනහද කිඹන එක පිළිඵ  තවොට හිතරහ 

ඵරරහ තනොතඹකුත් විධිඹට ධතේ යදහඹභ ළඩි කය ගන්න ඕනෆ. 

යදහඹභ ළඩි කය ගත්තහභ තමුන්නහන්තේරහට තචෝදනහ කයන්න 

ඵළවළ. තමුන්නහන්තේරහ තභොනහද කිේතේ? ධයක කිේහ, තේක 

කිේහ. වළඵළයි ජනතහ ඉදිරි පිටට ගිඹහභ ප්ර තිපක්තේඳ තනහ. 

ප්ර තිපක්තේඳ වුණහභ ධන්තිපභට කහටද ඵණින්තන්? නහඹකඹහට. 

නහඹකඹහට ඵළණරහ ඔහු ප්ර තිපක්තේඳ කයරහ ධඳට තවො 

තකතනක් තදන්න කිඹරහ කිඹනහ. ඒ ධඹ ඉතගන ගත්තත්ත් පිට 

යට. ජිත් තප්ර ේභදහ භවත්භඹහ ඉතගන ගත්තත්ත් පිට යට. පිට 

යටට ඹරහ තභයි එතුභහටත් උගන්හ ගත්තත්. තේ ඇත්ත න් 

කයන්න තමුන්නහන්තේරහට ඵළවළ. 

ධද ධපි නළතනෝ තහක්ණඹ වඳුන්හ දී තිපතඵනහ. දළනට 

නළතනෝ තහක්ණතඹන් ධපි තඩොරර් මිලිඹන 3,000ක් වේඵ 

කයනහ. 2015 දී තඩොරර් මිලිඹන 11,000ක් වේඵ කයනහ. භතප 

යනත  solid tyres වදන Loadstar factory එක තිපතඵනහ. 

ධතේ යතේ හවනරට දභන ටඹර් ටික තගතනහ. ඝර්ණඹ 

නිහ ටඹර් තගතනහ. තහක්ණඹ උඳතඹෝගී කය තගන 

ලිසන්තන් නළතු, තගතන්තන් නළතු ළඩි කහරඹක් ඳහවිච්චි 

කයන්න පුළුන් ටඹර් නිඳදවීතේ ළඩ පිළිතශක් කස කයන්න 

දළන් කටයුතු කයතගන ඹනහ. දළනට තඳෞේගලික ධාලඹත් යහජයා 

ධාලඹත් භළදිවත් තරහ තකොේඳළනි 5ක් ේඵන්ධ කය තගන  

තහක්ණ කරහඳඹක් වදරහ තහක්ණඹ තගතනන්න වදනහ. 

1163 1164 



ඳහර්ලිතේන්තු 

ඉසය තරොකු ඵල්ව එකයි දළේතේ. ඊට ඳසු CFLරට ගිඹහ. දළන් 

තනත් ර්ගඹකට ඹනහ. තේතකන් ධඳට තකොඳභණ තේල් 

තිපතඵනහද? ේප්ර දහයිකභ ඉන්නහද? නළත්නේ ේප්ර දහතඹන් 

මිඳිරහ විකල්ඳ තොඹහ තගන ඹනහද? ධතේ ධර්ජුන 

භන්ත්රීළතුභහතගන් භභ  තේ තදඹ ධවන්න කළභළතිපයි. ඉසය ක්රිදකේ 

ක්රී්ඩහතේ 20/20 තිපබුතණ් නළවළ තන්. දළන් 20/20 තිපතඵනහ. 

ඔඵතුභහභ කිඹනහ, තේක මුදල් උඳඹන යාහඳහයඹක් කිඹහ. තරෝක 

තගෝලීඹකයණඹ නිහ තනස න භහජ යර්ථික යටහ තුශ ධපි 

ඳළත්තකට තරහ ඵළණ ඵළණ ඉරහ වරිඹන්තන් නළවළ. එක්තකෝ 

ධපි ඒකට ධනුගත තන්න ඕනෆ. එතවභ නළත්නේ නිර්භහණය ලී 

ධපි  තනස න්න ඕනෆ. එතවභ තනස න ලක්තිපඹ ඇතිප 

වුතණොත් ධතේ යර්ථිකඹ ලක්තිපභත් කයන්න පුළුන්.  

ධඳත් භ භහජ ඳක්ත  භහජහදතඹන් තභයි ඳටන් 

ගත්තත්.  තරනින් කිේහ, විදුලිඹ ළභට තදන්න පුළුන් නේ 

භහජහදඹ එඹයි කිඹහ. ධද ධපි කිඹනහ, වළභටභ තහක්ණඹ 

තදන්න පුළුන් නේ හභඹ දහකහලිකයි කිඹහ. තහක්ණඹ වයවහ 

තභයි ඉදිරිඹට ඹන්තන්. නිර්භහණකරුතෝ තන තළන්ර 

සිටිනහ. තේ තගොල්රන් භඟ ඵේධ තරහ ධපි කටයුතු කයන්න 

ඕනෆ.  

තහක්ණ වහ ඳර්ත ණ ධභහතයාහාලඹට තරොකු ග කීභක් 

ඳළරී තිපතඵනහ. විදයාහ තහක්ණඹට එකතු කය ගන්න ඕනෆ. 

වළභටභ තහක්ණඹ රළබීභ වයවහ භහජත  භහනහත්භතහක් ඇතිප 

තනහ. හ භහනහත්භතහ ඳතිපන භහජඹක හභඹ ඉතවභ 

යයක්හ තනහ. ඒක ධලුත් concept එකක්. වළභටභ 

භහනහත්භතහ ඇතිප තනහ. ඉසය ධතේ ගිව තේවිකහතෝ 

විතේලගත වුණහභ තගදය ධඹට ධවුරුදු 5කින් තභයි මුහුණ දකින්න 

වේඵ න්තන්. නමුත් දළන් Skype කයන්න පුළුන්. දළන් එතවභ 

කථහ කයනහ. ඒ නිහ තනිකභ නළවළ. විලහදඹ නළවළ.  

භහජ විදයාහ උඳහධිඹ ප්ර දහනඹ කයන NISD යඹතනඹ 

තිපතඵනහ.  තේ NISD එතකන් භහජ විදයාහ උඳහධිඹ තදනහ. 

උඳහධිඹ දීපු ගභන්භ කවුද ගන්තන්? එන්ජීඕරහ ශඟ යක්හල් 

පිරිරහ. එන්න කිඹහ ධඬ ගවනහ. එන්න කිඹනහ. ධඳට ළඩිඹ 

තනොදියුණු යටල් තිපතඵනහ. ඒ තනොදියුණු යටර විලහර 

ඉල්ලුභක් තිපතඵනහ. තේ ඳරිර්තනඹට ධපි දසින් ද එකතු 

තන්න ඕනෆ.  

තේ විලසවිදයාහරඹ මේරිගභ වදනහ. මේරිගභ වදන්න ධක්කය 

100ක් ධපි තදනහ. ධපි විලසවිදයාහරඹක් වදන තකොට 

තගොඩනළ් ල්ර ධපි වදන්න ඕනෆ. ඳන්තිප ටික වදන්න ඕනෆ. 

ඳහයල් වදන්න ඕනෆ. ක්රී්ඩහාගනඹ වදන්න ඕනළ. විදයාහගහයඹ 

වදන්න ඕනෆ. නමුත්, තේක මුර ඉරහභ ඒ තගොල්රන්තප 

යතඹෝජනඹක්, තගොඩනළ් ල්ර වළදීභ, විදයාහගහයඹ වළදීභ, 

ක්රී්ඩහාගනඹ වළදීභ , ඳවසුකේ ළරසිභ යදී ලතඹන්. තභහි තේඹ 

රඵහ ගන්න එන්තන් කවුද? විතේශිකතඹෝ. ඒ ධඹ යභ තභොකද 

න්තන්? ඒ ධඹ යහභ ඒ ධඹ ඵරන්න ඒ ධඹතප තදභවුපිතඹෝ 

දරුතෝ එනහ. ධතේ දරුතක්  ඕසතේලිඹහතේ තවෝ තකොතවෝ තවෝ 

ඉතගන ගන්නහ නේ ඒ තගොල්රන් ඵරන්න ඹන්න තනහ.  

ඇත්ත කිඹන්න ඕනෆ. තකොඳභණ මුදරක් ඹනහද කිඹන ධත ස 

දළකීභ භටත් තිපතඵනහ. දළන් තභොකද න්තන් ? ඒ තගොල්රන් 

තභවහට එනහ. ඵරන්න එතතකොට ධතේ ාචහයක යාහඳහයඹටත් 

තේ වයවහ උත්තත්ජනඹක් ඇතිප තනහ.  

ඒකයි භහ කිේතේ "ඳශමු ඵහටහ - තදනු ඳහර" හතප 

ධලුත් යතඹෝජන යාහඳිතිපඹක් කිඹරහ. තේක ළයදියි කිඹන්තන් 

තකොතවොභද? ධතේ ක්ර තභෝඳහඹ ාර්ධන යාහඳිතිප ඳනත තේ ගරු 

බහට තගනළවිත් ේභත කය ගත්තහට ඳසු එකින් එක යාහඳිතිපඹ 

තභවහට තගනළවිත් එකින් එකට ධනුභතිපඹ ගන්නහ. තේ.යර්. 

ජඹර්ධන භළතිපතුභහතප කහරත  ඕක ගත්තත් නළවළ තන්? 

චන්ද්රි කහ භළතිපනිඹතප කහරත  ගත්තත් නළවළ තන්? ධන්න 

ඳහයදිලයාබහඹ තේ ඳහර්ලිතේන්තුට තගනළවිත් තිපතඵනහ. ධද 

ඕහ කවුරුත් කථහ කයන්තන් නළවළ. ධද කථහ කයන්තන්  තනත් 

ධනේ භනේ. යතුඳසර ඳස ගළන. ඔච්චය කයදය තන්න ඕනෆ 

නළවළ. ධතේ යනත  ෂළක්ටරි 160ක් තිපතඵනහ. ධපි යතුඳසර 

ප්ර ලසනඹ එන්න ඉසතල්රහ  තහක්ණඹ වයවහ   ඒක නියහකයණඹ 

කය ගත්තහ. සිඹලුභ කහර්මික ධඳද්රවයා එක තළනකට තගනළවිත් 

පිරිසිදු කයරහ පිරිසිදු ජරඹ ඉත් කයනහ; sludge එක එතවභ 

නළත්නේ ඒතක් තිපතඵන කහර්මික ධඳද්රවයා ටික තකළින්භ 

තවොල්සිේ එකට දභහ ජනනඹ කය ඒතකන් සිතභන්තිප වදරහ ඒක 

කශභනහකයණඹ කයනහ. තකොයි  කහරත ද කහර්මික ධඳද්රවයා 

ඳහවිච්චි කය ඵරඹ රඵහ ගත්තත්? දළන් ඳහවිච්චි කයනහ. තේ 

 සිඹල්රභ කයන්න න්තන් තහක්ණඹ වයවහ. ඒ නිහ 

තහක්ණඹට ධකුල් තවශන්න එඳහ. තේ විලසවිදයාහරත  නළතනෝ 

තහක්ණඹ තිපතඵනහ. තේ නළතනෝ තහක්ණඹ ධනු ධතේ 

යර්ථිකඹ පර න්තන් නළවළ කිඹහ කහටද ධනහළකි කිඹන්න 

පුළුන් න්තන්.   

ධතයා ධනහළකි කිඹරහ, ධතයා තේල් කිඹරහ යටන්න 

ඵළවළ. යතුඳසර කහයණඹ ේඵන්ධතඹන් කිසි කයදයඹක් 

තන්න ඕනෆ නළවළ. ඳ තවොද නළේද කිඹරහ ඵරන්න ඕනෆ නේ 

තඳොඩි pond එකක් වදරහ භහළු ටිකක් දහරහ ඵරන්න. භහළු භළරුණහ 

නේ, ධන්න තුය තවො නළවළ. භහ පුාචි උදහවයණඹක් ගත්තත්. භභ 

ධීය ඇභතිපයඹහ ලතඹන් සිටිඹහ.  

ගරු නිතඹෝජයා කහයක බහඳතිපතුභනි, ධතේ යවහය, ධතේ භහළු 

කල් තඵහ ගන්න ඉසය ධඳ ඳහවිච්චි කතශේ ෆිතඹෝන් ගෆස කිඹන 

එකයි. ඊශඟට තත් එකක් ඳහවිච්චි කශහ. ඒ තභයි ඇතභෝනිඹහ. 

දළන් තභොනහද ඳහවිච්චි කයන්තන්? දළන් ඳහවිච්චි කයන්තන් 

spirits, එතතනෝල්. එතතනෝල් ඳහවිච්චි කයරහ තහඳහාකඹ බින්දුතේ 

ඉරහ, ඍණ 80ට එන කල් ඵසරහ, ඵළක්ටීරිඹහ වළතදන්තන් 

නළතිප තවො ගුණහත්භක quality එකක් වදරහ, ඒක විතේලරට 

ඹන්න පුළුන්. ඔඹ තහක්ණඹ නළත්නේ තකොතවේටද භහළු 

විකුණන්තන්? ධඳට ජඳහනත  Sashimi Market එකට තේහ දභහ 

ගන්න පුළුන්ද?  

ගරු නිතඹෝජයා කහයක බහඳතිපතුභනි, භතප යනත  ධවුරුදු 

116ක් ඹළතිප ගළවළනු තකතනක් -ස්රිජඹක්- ඉන්නහ. ධපි ඇඹ 

ඵරන්න ගිඹහ. ජඳහනත  ඉන්නහ ඹ ධවුරුදු 100 ඳළනපු ධඹ, 

5,000කට විතය කිේටු තන්න. තභොනහද ජඳහනත  ධඹ 

කන්තන්? ධඳ ඹන භහළුයි කන්තන්. ඔේ! ටනහ ළඩිතඹන්භ 

export කයන්තන් එතවේටයි. වළඵළයි, ධමුතනුයි කන්තන්. තභොකද, 

ඒ ධඹ දන්නහ එහි ගුණඹ. ධඳ fast food කේදී ඒ ධඹ ඒහ කනහ. 

ඒ නිහ යයු ළඩි තරහ. ධපි දළන් තේහ උඳතඹෝගි කය ගන්න 

ඕනෆ. එතවභ උඳතඹෝගි කය ගන්තන් නළතිප තමුන්නහන්තේරහ 

කිඹන ඹල් ඳළනපු, ළවළරුණු චින්තන ඔසතේ තේ ගභන ඹන්න 

ඵළවළ. එතවභ ඹන්න ඵළරි නිහ තභයි පිට යට විලසවිදයාහරඹකට 

ගිත  නළතිප යනිල් වික්ර භසිාව භවත්භඹහ ඳන්නන්න පිට යට ඉ   තගන 

ගත් ධඹ දළන් කටයුතු කයන්තන්. ජිත් තප්ර ේභදහ භවත්භඹහ පිට 

යටයි ඉතගන තගන තිපතඵන්තන්. තකොතවේද? එාගරන්තත යි. 

සිාවර ඉතගන ගත්තත් තභතවේ ලු. භට යයාචි වුණු විධිඹට 

එතවභයි. භහ එතුභහතගන් ධවන්න ඕනෆ ඒක ඇත්තද නළත්තද 

කිඹරහ.  සුවද ධවරහ ධපි ඒක විහ ගනිමු.  

ගරු නිතඹෝජයා කහයක බහඳතිපතුභනි, භභ තේ ටික  කිඹන්න 

ඕනෆ. භහ ඉසය තරහ කිේහ හතප දළන් කේටිඹ 4,500ක් පිට 

යට ඹනහ. තේ 4,500 ගිඹහභ ධඳට තකොඳභණ ඳහඩුක් තනහද? 
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තකොඳභණ ල්ලි ඹනහද? භභ කිේහ, ඩ්ලි තේනහනහඹක 

භවත්භඹහ, එස.ඩවලිේ.යර්.ඩී. ඵණ්ඩහයනහඹක භවත්භඹහ, ගහමිණී 

දිහනහඹක භවත්භඹහ, චන්ද්රි කහ කුභහයතුාග භවත්මිඹ කිඹන ඔඹ 

තේයභ පිට යටයි ඉතගන ගත්තත් කිඹරහ. තත් ටිකක් කල් 

ගිහිල්රහ කිඹහවි, ඔඹ තනොදියුණු යටර යහජයා නහඹකඹන් ඉතගන 

තගන තිපතඵන්තන් රාකහතේ කිඹරහ. කහටද යඩේඵය? යටට 

යඩේඵයයි. දළන් ඇයි තේක මේරිගභ වදන්තන්? ඵරන්න, දළන් 

මේරිගභ ගිඹහභ තඳතනන්තන් නළවළ තභඹ තනොදියුණු තඳතදක 

තිපතඵනහ කිඹරහ. ගරු ඵළසිල් යහජඳක් භළතිපතුභහ කහඳේ ටික 

දහරහ තිපතඵනහ; ාර්ධනඹ කයරහ තිපතඵනහ. Maruti car 

එකකින් ඹන්න පුළුන් දළන් ගළසතන්තන් නළතිප. ඉසය නේ 

තභොකක් තවෝ තරොකු කහර් එකකින් ගිඹහභත් "දඩ ඵඩ" ගහරහ 

ගළසතනහ. ඵතඵක් වේඵ තන්න ඉන්න ධේභහ තකනකුට කහර් 

එතක්භ ඵඵහ වේඵ න තත්ත්ඹක් එදහ තිපබුණහ, ඳහයල් කළඩිච්ච 

නිහ. දළන් Maruti car එකකින් ඹන්න පුළුන් ඹහඳනඹට ඹන 

කල්, ගළසතන්තන් නළතිප. එතතකොට තභයි තමුන්නහන්තේරහට 

ඊර්යාහ ඇතිප න්තන්. තවට ධනිේදහ, එනේ රඵන 27ළනි දහට 

කටුනහඹක-තකොශම ධධිතේගී භහර්ගඹ විිත කයනහ. රැසවීභ 

තිපතඵන්තන් ජහ-ඇරයි. එන්න ඵරන්න. දස තුනක් ජනතහට 

ඵරන්න ඒ ඳහය ඇයරහ තිපතඵනහ. ධද භභ තඳොඩි advertisement 

එකකුත් දහගත්තහ.  තේ හතප තත්ත්තඹන් තේ යට ධද දියුණු 

කයනහ. ඉතිපන් නිර්භහණ තනොතයිද තේහ? තමුන්නහන්තේරහ 

ධවන්න පුළුන්, "ඇයි කහඳේ ඳහයල්? ඇයි ධධිතේගි භහර්ග? ඇයි 

වළතභෝටභ ජරඹ තදන්තන්? වළතභෝටභ විදුලිඹ තදන්තන්?" කිඹරහ. 

තේ ප්ර ලසන ඇහුහට, තේහ නිකේ ඳහර්ලිතේන්තුතේදී නඟන ප්ර ලසන 

මික් තේහට තර්ක නළවළ. එභ නිහ ධඳ කිඹන්න කළභළතිපයි 

තමුන්නහන්තේරහට, knowledge hub කිඹන එක ධතේ hub 

ඳතවන් එකක් ඵ. Knowledge hub එතක්ත් ඳශමුළනි පිඹය 

තභයි ධතේ මිත්රා ගරු එස.බී. දිහනහඹක භළතිපතුභහතප 

මූලිකත්තඹන් තඵන්තන්. එතුභහතප ාකල්ඳඹ වරි. නමුත් භහ 

ඉසය තරහ කිේහ හතප තේක යතඹෝජන යාහඳිතිපඹක්. ඒ 

යතඹෝජන යාහඳිතිපඹ ක්රිදඹහත්භක කයන එක හුඟක් තවොයි කිඹන 

එක තභයි භතප භතඹ.  

ගරු නිතඹෝජයා කහයක බහඳතිපතුභනි, දළනට යකට ධතේ 

16,000ක් ඳභණ ධධයාහඳනඹ රඵහ ගන්න යට ඹනහ. ඒහට මුදල් 

තගන්න තනහ. එහි ධතනක් ඳළත්ත සිේධ තනහ තේ භ් න්. 

ඒ කිඹන්තන්, පිට යට සිසුන්ට ඉතගන ගළනීභට ධසථහ රඵහ 

දීතභන් ධඳට මුදල් රළතඵනහ. ධතේ යතේ ජනතහට තභභ් න්  

රැකිඹහ 3,000ක් ඳභණ බිහි තනහ.     

ඊශඟට තත් ප්ර ලසනඹක් තිපතඵනහ. ධඳ හර්ෂික 30,000ක් 

විතය විේහභ ගන්නහ. කවුද දළන් විේහභ ගන්තන්? ධපි 

උදහවයණඹක් ගනිමු. ධතේ ඳහර්ලිතේන්තුතේ ඳරිඳහරන ක්තේත්රාත  

ධවුරුදු ගණනක් ළඩ කය තවොට ධත් දළකීේ තිපතඵන කේටිඹ 

විේහභ ඹනහ. නමුත් දළනුභ විේහභ ඹන්තන් නළවළතන්. උත්ඳත්තිප 

ඹ ධයතගන ඵළලුතොත් පුේගරඹහ විේහභ ඹනහ. ඒක ඇත්තයි. 

නමුත් දළනුභ විේහභ ඹන්තන් නළවළ. ධත් දළකීේ විේහභ ඹන්තන්ත් 

නළවළ. දළන් යතඹෝජන කරහඳර තේ හතප තඳෞේගලික 

විලසවිදයාහර යයේබ කශහභ විේහභ ගිඹත් ධත් දළකීේ තිපතඵන ධඹට 

ධසථහක් තිපතඵනහ ඒහත  තේඹ කයන්න. ඒ ධඹට 

ධසථහක් ඇතිප තනහ. තේ ධතේ තාතකෝරඹ ධයතගන ඹන 

තේත්රාධහරිතුභහටත් පුළුන් තවො ළටුඳකට එතවේ ගිහින් රැකිඹහක් 

කයන්න. තභොකද, තමුන්නහන්තේරහතප වළකිඹහ, ඳරිඳහරනඹ, 

විනඹ, ළඩ කයන pattern එක ඹන තේල් දිවහ ඵරේදි ඒ ධසථහ 

රඵහ දිඹ යුතුයි. විේහමිකඹන් තනි තනොතන්න නිර්භහණ කයන්න 

ඕනෆ. ඒ නිහ ධපි ජනහධිඳතිපතුභහට තේ ගළන සතුතිපන්ත නහ. 

එතුභහ බඹ නළතු සුවිතලේ කහර්ඹ බහයඹක් ඉසට කයනහ. එතුභහට 

බඹ නළතු න්න්දු ගන්න පුළුන් නිහ තභයි ධපි යුේධඹ දිනුතේ. 

එදහ න්න්දුක් ගන්න බඹ වුණහ නේ, ධදහනභ ගත්තත නළත්නේ 

තභොකද තන්තන්? යාහඳහයඹක් කයේදි වුණත් ධදහනභ ගත්ත 

තකනහ තභයි එක්තකෝ ජඹග්රාවණඹ කයන්තන්, එක්තකෝ 

ඳයදින්තන්. ධදහනභට බඹ කේටිඹ කිසිභ යාහඳහයඹක 

තඹතදන්තන් නළවළ. ධතන් තේක ඳහඩු තයිද, තේක නළතිප තයිද, 

යාහඳහයඹ කඩහ ළටුතණොත් තභොකද කයන්තන්, ව තඵොන්න 

තයිද, තඵල්තර ළර දභහ ගන්න තයිද කිඹරහ තභයි කේටිඹ 

හිතන්තන්. නමුත් ධදහනභ ගත්තු තකනහ එක්තකෝ දිනනහ, 

එක්තකෝ ඳයදිනහ. ඳළයදුණහ නේ තේක කෆහ කිඹහ 

තමුන්නහන්තේරහ ජනහධිඳතිපතුභහට තදොස කිඹයි. නමුත් 

ජඹග්රාවණඹ කශ නිහ තභයි තමුන්නහන්තේරහත් ධද 

ඳහර්ලිතේන්තුට ඇවිල්රහ කථහ කයන්තන්. ඉසය 

ඳහර්ලිතේන්තුටත් තඵෝේඵ ළදුණහ. ඒ ටික භහ ධද කිඹන්න ඕනෆ.  

ගරු නිතඹෝජයා කහයක බහඳතිපතුභනි, භහ දීර්ඝ කථහ 

කයන්තන් නළවළ. නමුත් ධහන ලතඹන් තේ කහයණඹ කිඹන්න 

ඕනෆ. දළන් ඵරන්න රාකහතේ තිපතඵනහ ඉල්භනයිේ වහ ග්රාළනයිේ. 

තේක තඳොතවොත් යටක්. වළඵළයි ධඳට තභ ධන්තිපභ නිමි 

බහණ්ඩඹ වදන්න ඵළරි ගිහින් තිපතඵනහ. දළන් තේ තඳෞේගලික 

විලසවිදයාහර තුළින් ධපි ඵරහතඳොතයොත්තු නහ ඒ ිත්තිපකඹන් 

තගනළල්රහ, ඳර්ත ණ කයරහ, රළතඵන දළනීභ ධයතගන ධහන 

නිමි බහණ්ඩඹ වදන්න. ඒ රළතඵන ධතිපරික්ත යදහඹතභන් ධතේ 

ඒක පුේගර යදහඹභ ර්ධනඹ කය ගන්න ධපි කටයුතු කයන්න 

ඕනෆ. එතේ තනොතකරුතොත් තන්තන් තභොකක්ද? වළභ දහභ 

රුතරන් මුහුදු ඹන කේටිඹ හතප තභයි ඉන්න න්තන්. වඵර 

ගව තගන ඹන කේටිඹ විතයයි සිටින්තන්. වඵර ගව තගන ඹන 

කේටිඹට කිතරෝමේටර් 10ක්, 15ක් එවහට ඹන්න ඵළවළ. තභොකද, 

එන්න ඵළවළ, රෑ තනහ. Engine එක නළවළ. ඊශඟට හුශඟක් 

යතොත් තවතයන්න ඵළවළ. කිඹභනක් තිපතඵනහ, "ග තේ ඹේදි එක 

රිටි ඳවයක් ගවරහ ළයදුතණොත් රිටි ඳවය දහවක් ගළහුත් වරි තළන 

තවොඹහ ගන්න ඵළවළ" කිඹරහ. එභ නිහ භහ විඳක්ඹට කිඹන්න 

කළභළතිපයි, ධපි ගවපු රිටි ඳවයල් වරිඹට ගවරහ තිපතඵනහ කිඹරහ. 

තමුන්නහන්තේරහ ගවරහ තිපතඵන රිටි ඳවයල් ළයදි නිහ තභයි 

ඳළයදිරහ තිපතඵන්තන්. කී ඳහයක් ඳළයදිරහ තිපතඵනහද? විසි 

තහක්ද, තිපස තහක්ද, වතළිස තහක්ද? ගරු ජනහධිඳතිපතුභහ 

ඉන්න කල් දහකහලික විඳක්ඹ ඳයදිනහඹ කිඹන එක භතක් 

කයමින් භතප චන සල්ඳඹ ධන් කයනහ. 

 
නිතඹෝජයා කහයක බහඳතිපතුභහ 
(குரோக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

The next speaker is the Hon. J. Sri Ranga. You have 

five minutes.  
 

[தற.த. 5.21] 

 
ගරු තේ. ශ්රීන යාගහ භවතහ 
(ரண்புறகு தஜ. ஸ்ரீ நங்கர) 

(The Hon. J. Sri Ranga) 
தகப குரோக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கரப, ணக்கு 

இந்ச் சந்ர்ப்தத்க ங்கறகக்கு ன்நற கூரகறரநன். 

இந்ச் சகதறரன இற்கு பன்பு கடததற்ந ணறரர் 

தல்ககனக்ககங்கள் தற்நற றரத்றரேம் ரன் 

உகரற்நறறருந்ரன். இன்ர தல்ககனக்கக அதறககப 

டுத்துக்தகரண்டரல், தட்டுப்புள்பறகறட அறகூடி 

புள்பறககபப் ததற்நர்கபரல்ரன் தல்ககனக்ககம் தசல்ன 

படிபெம். அந் தட்டுப்புள்பற ரட்டத்துக்கு ரட்டம் 

றத்றரசரக இருக்கறன்நது. இந் ரட்ட தட்டுப்புள்பற 
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ඳහර්ලිතේන්තු 

அடிப்தகடறல், எரு ரட்டத்றரருந்து Faculty of Dental 

Sciences க்கரது தரறவுதசய்ப்தடர எருரறன் ச 

தட்டுப்புள்பறகப் ததற்ந ரதநரரு ரட்ட ரன் 

Faculty of Medicine இற்குக்கூட தரறவுதசய்ப்தடனரம். 

இரரதரன்ந ரற்நங்கள் Faculty of Engineering இல் E2க்கும் 

E1க்கும் தரறவுதசய்ப்தட்ட ரர்கரக்கும் ற்தடனரம். 

இப்தடிப் தரறக்கப்தட்டர்கரக்கும் தல்ககனக்கக 

அதறக்கரண எரு சந்ர்ப்தத்க ங்கரண்டுதன்ர 

ணது உகறன்ரதரது உர்கல்ற அகச்சர் ஸ்.தற. 

றமரரக்க அர்கபறடம் ரன் ரகட்டிருந்ரன். அற்கு, 

தபறரட்டுப் தல்ககனக்ககங்கள் இங்கு ஆம்தறக்கப்தடும் 

ததரரோது இத்கக ரர்ககபபெம் றச்சரக 

இகத்துக்தகரள்ரக அர் இந்ச் சகதறரன 

குநறப்தறட்டிருந்ரர்.  

உண்கறல் ணறரர் தல்ககனக்ககங்கள் இங்கும் 

ஆம்தறக்கப்தட ரண்டுதன்தறல் வ்ற ரற்ரக் 

கருத்துக்கும் இடறல்கன. அணரல் து ரர்கரம் 

தன்ததந ரண்டும். இந்ச் சகதறல் தல்ககனக்ககங்கபறல் 

தடித் உரப்தறணர்கள் றல்றட்டு ண்க்கூடி 

அபறல்ரன் இருக்கறன்நரர்கள். அந் ககறரன, ஸ்.தற. 

றமரரக்க அர்கள் ஸ்ரீ ஜர்ணபு தல்ககனக்ககத்றல் 

கல்ற தறன்நர். அந்க் கரனகட்டங்கபறரன 

தல்ககனக்ககத்துக்கு எரு ரன் தரறவுதசய்ப்தடுது 

வ்பவு சறரணதன்ததும் ரட்டத்றல் அறகூடி 

புள்பறககபப் ததற்நர்கள்ரம் அன்ர தரறவு 

தசய்ப்தட்டரர்கள் ன்ததும் அருக்குத் தரறபெம். 

தல்ககனக்கக ரர் சங்கங்கபறரன கனகப் தற 

கறத் அர் அசறரேக்கு ந்து இன்ர உர்கல்ற 

அகச்சரகவும் இருக்கறன்நரர். அகணறட்டு, இனங்ககப் 

தல்ககனக்கக ரர்கள் ன்ந ரலறறரன ரங்கள் றகவும் 

ததருகப்தடுகறன்ரநரம்.  

உனக தல்ககனக்கக rating இல் தரநட்டுகப் 

தல்ககனக்ககம் 1970ஆம் இடத்றல்  இருக்கறன்நது. இறல் 

இன்தம் பன்ரணற்நம் ற்தட ரண்டும். 1960 - 70 கபறரன 

தகரரோம்பு தல்ககனக்ககம் ஆசறரறரன எரு தறரண 

இடத்க கறத்துந்து. இன்ர ரங்கள் ங்கு 

தசன்நறருக்கறரநரம்? சலணரறரேள்ப தல்ககனக்ககங்கரம் 

சறங்கப்பூரறரேள்ப தல்ககனக்ககங்கரம் உனகப் 

தல்ககனக்கக rating இல் பன்ணறகனக்கு ந்றருக்கறன்நண. 

ரதரட்டிகரக்கு த்றறரனரன் தரநட்டுகப் தல்ககனக் 

ககம் அந் றகனக்கு ந்றருக்கறன்நது.  தல்ககனக் 

ககத்றரன கல்ற கற்ர, அங்குள்ப ர சங்கங்கபறரன 

கனகப் தறககபபெம் கறத்ர் ன்ந ககறரன 

றரசடரக தகப அகச்சர் அர்கள் இறரன கணம் 

தசரேத்ரண்டுதன்ர ரன்  ரகட்டுக்தகரள்ப 

றரும்புகறரநன். 

இன்ர தல்ககனக்ககப் தடிப்பு சம்தந்ரக றகந 

ரகள்றகள் இருக்கறன்நண. தல்ககனக்ககங்கபறரன தடிக்கறன்ந 

தடிப்புகள் கடபகந ரழ்க்ககக்கு ற்ந ககறரன 

தரறல் ததற்ரக்தகரள்பக்கூடிரக அக ரண்டும். 

அது Faculty of Engineering சம்தந்ப்தட்டரகவும் 

இருக்கனரம் அல்னது ரர துகநகள் சரர்ந்ரக இருக்கனரம். 

து Faculty of Engineering இகண டுத்ரல் civil 

engineering அல்னது electronic engineering  ன்ரரன் 

இன்ரம் ரங்கள் ரதசுகறன்ரநரம். ஆணரல், உனகறன் கண 

தல்ககனக்ககங்கபறல் தனறரண engineering 

பகநககள் ந்துறட்டண. அதுரதரல், பகரகத்துத்க 

டுத்ரல், marketing அல்னது human resource ன்ரரன் 

ரதசுகறன்ரநரம். அந் ககறல், ரரேம் புற 

கற்ககதநறககப ரங்கள் து தல்ககனக்ககங்கபறல் 

அநறபகப்தடுத்துறல்கன. இணரல் து தல்ககனக்கக 

ரர்கள் அசரங்கப் தட்டரரறகரக்கரண appointment  

கறகடக்கும்க கரத்றருக்கறன்நரர்கள். ரதம் ஸ்.தற. 

றமரரக்க அர்கரம் தத்ரறம் ரூதரய் சம்தபத்துக்கு 

இந் அசரங்கத்றணரல் றறக்கப்தட்டிருந்ரல் ப்தடி 

இருக்குதன்தக ரன் சறந்றத்துப் தரர்க்கறன்ரநன். 

இகணறட்டு உர்கல்ற அகச்சர் அர்கரம் சறந்றக்க 

ரண்டும். தத்ரறம் ரூதரய் சம்தபத்துக்கு அசரங்கத் 

தரறல் ததநரண்டி றகனக்கு இன்ர தல்ககனக்கக 

ரர்கள் ஆபரகறறருக்கறன்நரர்கள். எவ்தரரு 

ரட்டத்றரேம் அறகூடி புள்பறககபப் ததரதர்கள்ரம் 

தல்ககனக்ககம் தசல்கறன்நரர்கள். அப்தடி தல்ககனக்ககம் 

தசல்தர்கள் தத்ரறம் ரூதரய் சம்தபத்துக்கரகக் கரத்துக் 

தகரண்டிருக்க ரண்டி றகனக இருக்கறன்நது. றச்சரக 

இந் றகனறல் ரற்நம் ற்தட ரண்டும்.   

இன்ர ததரர ரட்டத்றன் யங்குரங்தகத்க 

தகுறகப் தரர்க்கும்ததரரோது ணக்கு றகவும் சந்ரரரக 

இருக்கறன்நது. அந் அபவுக்கு அந்ப் தகுறறல் ரண்புறகு 

ஸ்.தற. றசரரக்க அர்கள் அதறறருத்றககபச் 

தசய்றருக்கறன்நரர். ஆறதம் ததரர ரட்டத்றல் எரு 

தல்ககனக்ககரதம் இல்கன. அம்ரட்டத்றல் தல்ககனக் 

கதரன்கந அகப்தற்கு சந்றரறகர அம்கரர் 

ஜணரறதறரக இருந் கரனத்றல், எரு வு தசனவுத் 

றட்டத்றல்கூட 500 றல்ரன் ரூதரய் எதுக்கப்தட்டிருந்து. 

ணறதம், இன்ரக அந் ரட்டத்றரன அற்கரண 

அடிக்கல்கூட ரட்டப்தடறல்கன. இன்ர இனங்ககறரேள்ப 

ததரும்தரனரண ரட்டங்கபறல் தல்ககனக்ககங்கள் 

அகக்கப்தட்டிருக்கறன்நண. கறக்கு ரகரத்றரன இண்டு 

தல்ககனக்ககங்கள் இருக்கறன்நண. இன்ர து 

ரட்டிரருந்து தனர் தபறரடுகரக்குச் தசன்ர கல்ற 

கற்கறன்நரர்கள் ன்ர கூரகறன்நலர்கள். இன்ர தபறரட்டில் 

இருக்கறன்நர்கரக்கு - அது அவுஸ்றரரரகச் 

ரசர்ந்ர்கபரக இருக்கனரம், அல்னது னண்டகணச் 

ரசர்ந்ர்கபரக இருக்கனரம், அல்னது கணடரகச் 

ரசர்ந்ர்கபரக இருக்கனரம் - ற்ந கரனறகன றனவுகறன்ந 

எரு தறரசரக ததரர ரட்டம் இருக்கறன்நது 

ன்தது ன்கணறட உர் கல்ற அகச்சர் அர்கரக்கு 

ன்நரகத் தரறபெம். தணன்நரல், அர் அந் ரட்டத்கப் 

தறறறறத்துப்தடுத்ற இந்ப் தரரரன்நத்துக்கு ந்ர்; 

அந் ரட்டத்றரருந்ர தல்ககனக்ககம் தசன்நர். 

அந்ககறல், அர் ரர்ரல் கண்டி ரட்டத்றல் 

ரதரட்டிறடுகறட, ததரர ரட்டத்றல் 

ரதரட்டிறடுது ல்னது ன்ர ரன் றகணக்கறன்ரநன். 

ணர, தபறரட்டர்கரக்கு ற்நரர  ததரர 

ரட்டத்றன் கரனறகன இருப்தரல் அர்கள் இங்கு ந்து 

கல்ற கற்தற்குரற ரய்ப்புக் கரப்தடுகறன்நது. ஆகர, 

ரன் தகப அகச்சர் அர்கபறடம், லங்கள் இந் 

அகச்சுப் தறறரருக்கும்ரதரது அங்கு எரு 

தல்ககனக்ககத்துக்கரண அடிக்கல்கனரதம் ரட்டி, அன் 

றர்ரப் தறககப ஆம்தறப்தற்குரற டடிக்ககககபச் 

தசய்ரண்டும் ன்ர ரகட்கறன்ரநன். இகண ரன் ணது 

பல் உகறரேம் குநறப்தறட்டிருந்ரன். ரன் ற்தகணர 

கூநறதுரதரல் அகச்சர்கள் இண்டு றத்றல் 

ததரர ரட்ட க்கரக்கு ரசகதசய்க் 

கடகப்தட்டிருக்கறன்நரர்.   

1169 1170 

[ගරු තේ. ශ්රීන යාගහ භවතහ] 
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නිතඹෝජයා කහයක බහඳතිපතුභහ 
(குரோக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
தகப உரப்தறணர் அர்கரப, ரம் படிகடந்து 

றட்டது. ன்நற! 

 

ගරු තේ. ශ්රීන යාගහ භවතහ 
(ரண்புறகு தஜ. ஸ்ரீ நங்கர) 

(The Hon. J. Sri Ranga) 
தகப குரோக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கரப, 

இன்தம் எரு  றறடத்துக்குள் ணது உகக படித்துக் 

தகரள்கறன்ரநன்.  

 

ணர, ணறரர் தல்ககனக்ககங்ககப இங்கு 

உருரக்குகறன்ந அரரத்றல் து தல்ககனக்ககங்கபறன் 

த்கபெம் உர்த் ரண்டும். தபறரட்டுப் 

தல்ககனக்ககங்கள் து ரட்டுக்கு ருகறன்நததரரோது, 

ரங்கள் து உள்ரொர்ப் தல்ககனக்ககங்ககபபெம் அற்குச் 

சரகத் பர்த்ரறடின் து தல்ககனக்ககங்கபறல் 

தடிக்கறன்நர்கள் - அறகூடி புள்பறககபப் ததற்ரப் 

தல்ககனக்ககம் தசன்ர, தட்டப்தடிப்கத படித்து 

தபறரரம் து ரர்கள் - ன்கணபெம் உங்ககபபெம் 

ரதரன்நர்கள் - தத்ரறம் ரூதரய் சம்தபத்துக்குக் 

கரத்றருக்க, தம் தகடத்ர்கள் ரத்றம் தபறரட்டுப் 

தல்ககனக்ககங்கபறல் தடித்து, பன்ரணரகறன்ந றகனக 

ற்தடும். இற்கு லங்கள் இடபறக்கக்கூடரது. து ரட்டில் 

ணறரர் தல்ககனக்ககங்கரக்கு இடபறக்கக்கூடரது ன்ர 

சறனர் தசரல்கறன்நரர்கள். ன்கணப் ததரரத்ட்டில், ணறரர் 

தல்ககனக்ககங்கள் து ரட்டிரேம் உருரகரண்டும். 

அற்நறன்பனம் து தல்ககனக்ககங்கரக்கும் ரது 

உறகள் கறகடக்கரண்டும்.  

இகறட, இன்ர உனகத்றல் இருக்கறன்ந தறசறத்ற ததற்ந 

தல்ககனக்ககங்கபறல் MIT க டுத்துக்தகரண்டரல்,  அது 

School of Engineering - ததரநறறல் துகநறல் உனகத்றல் 

பனரது இடத்றல் இருக்கறன்நது. இது  க்கற 

அதரறக்கரறன் ததரஸ்டன் கரறரன அகந்றருக்கறன்நது. 

இந்றரணத்றல் கறட்டத்ட்ட 20 சவீரண ரர்கள் 

சலணரகச் ரசர்ந்ர்கள்; 10 சவீரணர்கள் 

இந்றரகச் ரசர்ந்ர்கள்.  

 
නිතඹෝජයා කහයක බහඳතිපතුභහ 
(குரோக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

Hon. Sri Ranga, please wind up now.  

 
ගරු තේ. ශ්රීන යාගහ භවතහ 
(ரண்புறகு தஜ. ஸ்ரீ நங்கர) 

(The Hon. J. Sri Ranga) 

அவ்ரரந, இன்ர யரட் தல்ககனக்ககத்றல் சலணர 

ற்ரம் இந்றரகச் ரசர்ந் ரர்கள் றம்தற 

றகறன்நரர்கள். ணர, இர்ககப இங்கு கர்ந்றரோக்கறன்ந 

ககறல், தகப அகச்சர் அர்கள் ற்தகணர 

கூநறதுரதரல்- MIT, Harvard ரதரன்ந தல்ககனக்ககங்கபறன் 

கறகபககப து ரட்டில் எரு hub ஆக அகத்ரல்  அது 

ங்கரக்குப் ததரும் உறரக இருக்கும் ன்ர கூநற, 

ணக்குச் சந்ர்ப்தம் ங்கறகக்கு லண்டும் ன்நற 

தரறறத்து,  றகடததரகறன்ரநன்.  

නිතඹෝජයා කහයක බහඳතිපතුභහ 
(குரோக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

The next speaker is the Hon. Hunais Farook. You 

have 10 minutes. 

 

[தற.த. 5.30] 

 

ගරු හුතනයිස ෂහරක් භවතහ 
(ரண்புறகு யளகணஸ் தரரக்) 

(The  Hon. Hunais Farook) 
தறஸ்றல்னரயறர்  ஹ்ரணறர்  யலம். 

தகப குரோக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கரப, 

தசல்தணுக்க அதறறருத்றக் கருத்றட்டங்கள் சட்டத்றன் 

கலரண கட்டகபகள் தரடர்தரண இன்கந றரத்றல் 

தங்குதகரள்றல் ரன் ட்டற்ந கறழ்ச்சறகடகறன்ரநன். 

ணக்கு பன்பு ரதசற அகச்சர்கள், தரரரன்ந 

உரப்தறணர்கள் து ரட்டுக்குத் ணறரர் 

தல்ககனக்ககங்கபறன் ரககள் தரடர்தரக ஆரகவும் 

றரறரகவும் உகரற்நறணரர்கள். இச்சட்டத்கப் 

ததரரத்ட்டில், இது ஆசறரறன் ஆச்சரறறக்க ரடரக 

இனங்ககக ரற்நரண்டும் ன்ந ரகு ஜணரறதற 

யறந் ரஜதக்ஷ அர்கபறன்  தூரரக்கரண சறந்கணக்கு  

இவ்ரநரண சர்ரச த்றனரண ணறரர் 

தல்ககனக்ககங்கள் றகவும் அசறம் ன்ந ககறல் இங்கு 

தகரண்டுப்தட்டிருக்கறன்நது ன்ரந ரன் கருதுகறன்ரநன். 

ணறரர் தல்ககனக்ககத்றன் ருககரணது 

உர்த்றனரண சர்ரசக் கல்றறகண இனங்ககறரேள்ப 

ரர்கள் ததரற்குச் சறநந் ரய்ப்தரக இருக்கும். 

இன்ர து ரட்கடச் ரசர்ந் கூடுனரண ரர்கள் 

தபறரடுகரக்கு - க்கற இரச்சறம் ற்ரம் ரரப்தற 

ரடுகரக்கு - தசன்ர அங்குள்ப தல்ககனக்ககங்கள் ற்ரம் 

கல்ற றரணங்கபறல் து உர் கல்றகக் கற்தகக் 

கரக்கூடிரக இருக்கறன்நது. இது க்கு க 

உர்த்துகறன்நது ன்நரல், இனங்ககறரேம் அவ்ரநரண 

சர்ரச த்றனரண கல்ற றரணங்கள், தல்ககனக் 

ககங்கள் ன்தக அகக்கப்தட ரண்டும் 

ன்தகத்ரன். லரறக தகுறறல் அகக்கப்தடறருக்கறன்ந 

இந்ச் சர்ரசப் தல்ககனக்ககம் உண்கறல் 

இனங்ககறன் லண்டரள் ரரக்கத்க றகநரற்ரகறன்ந 

எரு தசற்தரடரகும் ன்ர ரன் றகணக்கறன்ரநன். 

இனங்ககறல் இருக்கறன்ந ரர்கள் றர்கரனத்றல் து 

உர் கல்றகக் கற்தற்கு இது ஏர் அச்சரறரக அகபெம் 

ன்தறல் ந்ற சந்ரகபறல்கன.  

இன்ர தகரரோம்பு ரதரன்ந பக்கற ரட்டங்ககப 

டுத்துப்தரர்த்ரல், அங்தகல்னரம் கூடுனரண ரர்கள் 

சர்ரசப் தரடசரகனககப ரரக்கறச் தசல்கறன்ந எரு 

றகனகக ரங்கள் கரக்கூடிரக இருக்கறன்நது. GCE 

(Advanced Level) - Bioscience இல் சறநந் ததரரதரககப, 

அரது 3A ததற்ந, சறன ரர்ககப ரன் அண்கறல் 

சந்றத்ரன். Bioscience இல் 3A ததற்ந எரு ரற 

இங்குள்ப தல்ககனக்ககத்றல் உர் கல்றக ரற்தகரள்ப 

படிர எரு றகன! அரது இன்ர Bioscience இல் 3S 

டுத் எரு ரருக்குப் தல்ககனக்ககத்துக்குச் தசல்ன 

படிபெம். ஆணரல், 3A சறத்றகடந் இன்தணரரு 

ரருக்குச் தசல்ன படிர றகன! இர் சர்ரச 

தரடத்றட்டத்றற்ககச் சர்ரச தரடசரகனறல் 

கற்நதுரன் அற்குக் கரரக இருக்கறன்நது. ணர, 
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இனங்ககறல் ரங்கள் சர்ரச த்றல் என்நறண்டு 

தல்ககனக்ககங்ககப உருரக்குகறன்நரதரது இவ்ரநரண 

றகவும் புத்றசரரத்ணரண, தகட்டித்ணம்றக்க, ஆக்கத்றநன் 

றக்க ரர்கரக்கு அது ததரறதும் ரய்ப்தரக இருக்கும். 

சறன ரர்ககபப் ததரரத்கறல் உண்கறல் 

அர்கரக்குப் த சற இருக்கறன்நது, கல்றத் ககக 

இருக்கறன்நது, றநக இருக்கறன்நது. ஆணரல் 

தபறரட்டுக்குச் தசல்ன படிர றகன கரப்தடுகறன்நது. 

அரது ததற்ரநரக றட்டுப் தறரறந்றருக்க படிர றகன 

அல்னது சறனரகப ததண் தறள்கபககபப் ததற்ரநரர் 

தபறரடுகரக்கு அதப்த படிர றகன! ணர, 

இவ்ரநரண றகனறரேள்ப றநகரண ர ரறர் 

கல்றகத் தரடர்ற்கு றர்கரனத்றல் இப்தடிரண 

தல்ககனக்ககங்கள் அகக்கப்தடுது சரகரக 

அககறன்நது. அரது, இனங்ககறல் இவ்ரர சர்ரச 

தல்ககனக்ககங்ககப, ணறரர் தல்ககனக்ககங்ககப 

அகக்கும்ததரரோது இன்ர தபறரடு தசல்ன படிரல் 

இருக்கறன்ந, றநகறக்க புத்றசரரத்ணரண, த சற 

தகடத் தன ரர்கரக்குப் ததரறதும் ரய்ப்தரக இருக்கும் 

ன்ர ரன் றகணக்கறன்ரநன். ணர, இனங்ககறல் லண்டு 

றகனத்து றற்கக்கூடி - sustainable - கற்நநறந் எரு 

சபகத்க, புத்றசரதுரறரண எரு சபகத்க 

உருரக்குற்கு உண்கறல் இவ்ரநரண தல்ககனக் 

ககங்ககப அகப்தது ததரறதும் ததள்பரக இருக்கும்.  

கடந் கரனத்றல் ட ரகரத்றல் இகபஞர்கள் 

ஆபெரந்றப் ரதரரடிததரரோது, "தகரரோம்பு ரதரன்ந 

தற்குப் தகுறகபறரேள்ப சறகள் ங்கரகட டக்கு, 

கறக்கு ரகரங்கபறல் இல்னரன் கரரக அகண 

ரடி, அகணக் ரகட்டு, அந் உரறககப் 

ததரற்கரகத்ரன் ரங்கள் ஆபெம் ந்துகறன்ரநரம்; 

ங்கரக்கும் அந் உரறக கறகடக்க ரண்டும்" ன்நரர 

தன ரகரங்ககப ரோப்தறறருந்ரர்கள். அறரருந்து 

அர்கரகட  உண்கரண சறன றர்தரர்ப்புக்ககப 

ரங்கள் கரக்கூடிரக இருந்து. இன்ர பப்தது 

ஆண்டுகரக்குப் தறநகு பெத்ம் படிகடந்து ட தகுற க்கள் 

சந்ரரரக இருக்கறன்நரர்கள். இந் ரட்டின் ரகு 

ஜணரறதற யறந் ரஜதக்ஷ அர்கள் பரோ உனகபம் 

றர்தரர்த்றருந் ட ரகர சகதத் ரர்கன 

பன்பனரக டத்றறருக்கறன்நரர் ன்தக ரங்கள் 

ததருகரகச் தசரல்ன ரண்டும். ந் அச்சுரத்ரேம் 

இல்னரல் க்கள் சுந்றரக ரக்கபறத்றருக்கறன்நரர்கள்; 

அங்கு ஜணரகம் றகனரட்டப்தட்டிருக்கறன்நது. இன்ர 

அர்கள் ங்கபது உரறகககப, அடிப்தகடத் ரகககப 

றர்தரர்த்ண்ம் இருக்கறன்நரர்கள். ணர, 

தகரரோம்கதச் சூ இவ்ரநரண தல்ககனக்ககங்கள் 

அகப்ததுரதரன்ர றர்கரனத்றல் டக்கு, கறக்கு  

ரகரங்கபறரேம் அற்கந அகக்க ரண்டும்.  

இன்ர ரழ்ப்தரத்றல் எரு தல்ககனக்ககம் 

இருக்கறன்நது. ஆணரல், பெத்த்றணரல் அறகம் தரறக்கப்தட்ட 

ன்ணற ரட்டத்றல் இவ்ரநரண ந்ற கல்ற 

றரணங்கரபர, தரறல்தட்தக் கல்ரைரறகரபர இல்கன. 

அரது ன்ணரர், வுணறர, பல்கனத்லவு ரதரன்ந 

ரட்டங்கபறல் தரறல்தட்தக் கல்ரைரறகள் துவும் 

பர்ச்சறகடந் றகனறல் கரப்தடறல்கன. அரரதரன்ர 

சறநந் ணறரர் கல்ற றரணங்ககபபெம் அங்கு 

கரக்கூடிரக இல்கன. ரங்கள் அச தல்ககனக் 

ககங்ககப அங்கு ஸ்ரதறக்க படிர றகனறருந்ரரேம் 

கூட, இவ்ரர சர்ரச த்றனரண தல்ககனக்ககங்ககப 

ன்ணரர், வுணறர, பல்கனத்லவு ரதரன்ந ரட்டங்கபறல் 

அகக்க படிபெம். அங்கு எவ்தரரு ககரண faculty ககப 

- Faculty of Engineering, Faculty of Medicine - அகக்கனரம். 

அங்கு றசரத்துகந றகவும் ரம்தட்ட றகனறல் 

கரப்தடுரல் Faculty of Agriculture, - அரரதரன்ர 

லன்தறடித்ல் அங்கு பக்கறரண தரறனரகக் கரப் 

தடுரல்-  Faculty of Fisheries ன்தற்கந அகக்கனரம். 

அவ்ரர றர்கரனத்றல் தறரரசணப்தடும் ககறல் 

ணறரர் தல்ககனக்ககங்ககப ன்ணரர், வுணறர, 

பல்கனத்லவு ஆகற ரட்டங்கபறல் றரறத் ரண்டு 

தன்ர இவ்வுரற சகதறல் தகப அகச்சர் 

அர்கபறடம் ரன் ரண்டுரகரள் றடுக்கறன்ரநன்.  

இச்சகதறரன ணக்கு பன்ணர் உகரற்நற க்கற 

ரசறக் கட்சறப் தரரரன்ந உரப்தறணர் ரண்புறகு தஜ. 

ஸ்ரீ நங்கர அர்கள் ணது உகறரன "தல்ககனக்ககத்றல் 

தட்டப்தடிப்கத படித்து தபறரநறபெள்ப ரர்கள் இன்ர 

தத்ரறம் ரூதரய் சம்தபத்துக்கு ரகன தசய்கறன்நரர்கள்" 

ணக் குநறப்தறட்டிருந்ரர். அது உண்கரன்.   தல்ககனக் 

ககக் கல்றக படித்துப் தட்டம்ததற்ர தபறரரகறன்ந 

ரர்கள் றநகபெகடர்கபரக தபறரந ரண்டும். 

இன்ர ககனத்துகநகபறல் தட்டப்தடிப்கத படித்துறட்டு 

தபறரரகறன்ந ரர்கள் ரம் ன்ண கல்றகக் கற்ர 

ந்துள்பணர் ன்ரகூடத் தரறறக்க படிர றகனறல் 

இருக்கறன்நரர்கள். அந் ரர்கபறடம், "ரகணம் ஏட்டத் 

தரறபெர?" ன்ர ரகட்டரல், "தரறரது" ன்ர தசரல்ரேம் 

றகனறல்ரன் இருக்கறன்நரர்கள். அதுட்டுன்நற சறங்கப 

தரறபனம் கல்ற கற்ந ரதக்கு சறங்கபதரற 

ட்டும்ரன் தரறபெம்.  அரரதரன்ர றழ்தரறபனம் கற்ந 

ரதக்கு றழ்தரற ட்டும்ரன் தரறபெம். அர்கள் 

கண தரறத்றநன் ற்ரம் றகணத்றநன் அற்நர்கபரக 

இருக்கறநரர்கள். அர்கள் உற்தத்றத்துகநறல் கனக 

ரங்கற டத்க்கூடி றகணத்றநணற்நர்கபரகர 

தபறரரகறன்நரர்கள். து ரட்டிரன ணறரர் 

தல்ககனக்ககங்ககப உருரக்குன்பனம்  அற்ரக்கும்  

அச சரர்புகட தல்ககனக்ககங்கரக்கும் இகடறல் 

ரதரட்டித்ன்க ற்தடும். அவ்ரர ரதரட்டிரற்தடுன் 

பனம் ரர்கள் து றநகண ரரேம் பர்த்து 

சறநப்புப்தட்டம் ததற்ர தபறரரகறன்ந றகனக 

உருரகும் 

து அண்கட ரடரகற இந்றரறல் தன ணறரர் 

தல்ககனக்ககங்ககப இன்ர ரங்கள் கரக்கூடிரக 

இருக்கறநது. அன் கரரகத்ரன் இந்றர கண 

ரடுகரடன் ரதரட்டிரதரடுகறன்ந அபவுக்கு  உற்தத்றறல் 

ன்ணறகநகடந்து ததரருபரரத்றல் ரம்தட்டுள்பது. 

ணர, தல்ககனக்ககங்கபறரன தட்டம் ததற்ர 

தபறரரகறன்ந ரர்கள் தரரண தரடங்ககப 

ணப்தரடம் தசய்து தடித்துப் தட்டம்ததற்ர தபறரரகறன்ந  

தட்டரரறகபரக அல்னரல், ஆக்கத்றநன்றக்க சறநந் 

தட்டரரறகபரக தபறரந ரண்டும். இவ்ரநரண ணறரர் 

தல்ககனக்ககங்ககப அகப்தன்பனம் றர்கரனத்றல் 

சறநந் ததரரதற்ரடன் ல்ன குறரண, றநகபெள்ப,  

லடித்து றகனக்கக்கூடி கல்றச் சபரத்க உருரக்கனரம். 

து ரட்டிரேள்ப க்கள் கல்றத்த்றல் றகவும் 

உர்ந்துள்பணரல் ரட்டில் ரோத்நறவு வீம் றகவும் 

அறகரறத் றகனறல் உள்பது. பர்ந்து ருகறன்ந து 

இபம் சபரத்றரேள்ப ரர்கள் தரறல்தட்தத்றநன் 

றக்கர்கபரகவும் புத்றக்கூர்கபெள்பர்கபரகவும் இருக் 

கறன்நரர்கள். ணர, தரறல்தட்தத்றநதள்ப தட்டரரற 

ககப உருரக்கரண்டுரறன், உண்கறரன ணறரர் 

1173 1174 

[ගරු හුතනයිස ෂහරක් භවතහ] 



2013 ඔක්තතෝඵර් 09 

தல்ககனக்ககங்ககப அகக்கரண்டி ரக 

இருக்கறநது. அந்ககறல், து ரட்டிரன ஏரறரு ணறரர் 

தல்ககனக்ககங்ககப ட்டும் அகக்கரது, றர்கரனத்றல் 

ட ரகரத்றரேள்ப ன்ணரர், வுணறர, பல்கனத்லவு, 

கறபறதரச்சற ஆகற ரட்டங்கபறரேம் அவ்ரநரண 

தல்ககனக்ககங்ககப அகக்கரண்டும் ணக் 

ரகட்டுக்தகரள்கறன்ரநன். அங்குள்ப ரர்கள் றகுந் 

கல்றத்ரகத்துடன் இருக்கறன்நரர்கள்.  கடந் பப்தது ருட 

கரனரக சுந்றரகக் கல்ற கற்கபடிர றகனறல் 

ஏடித்றரறந் அர்கள் இன்ர ததரருபரரத் ரகத்றரேம் 

கல்றத்ரகத்றரேம் றகபத்துக்தகரண்டிருக்கறன்நரர்கள். 

அங்குள்ப ததற்ரநரர் து தறள்கபகரக்குத் ரண 

கல்றகப் புகட்டரண்டும் ன்ந ஆரேடன் 

இருக்கறன்நரர்கள். டபுனத்றரேள்ப க்கள் வ்பவு தம் 

தசனறத்ரது து தறள்கபககபச் சறநந் பள்ப 

தட்டரரறகபரக்க ரண்டும் ன்ந ஆரேடன்  

இருக்கறன்நரர்கள்.  ணர, ன்ணரர், வுணறர, 

பல்கனத்லவு, கறபறதரச்சற ஆகற ரட்டங்கபறரேம் 

இவ்ரநரண ணறரர் தல்ககனக்ககங்ககப அகப்தன் 

பனம் அப்தறரசங்கபறரேள்ப ருங்கரனச் சபகத்றணக, 

ரட்டுக்கு றரகச் சறந்றத்து ரட்கடப் தறபவு 

தடுத்துகறன்நர்கபரக அல்னரல், ரட்டுக்குப் தணபறக்கக் 

கூடி றத்றல் சறந்றத்து, உற்தத்றகப் ததருக்கற ணறரர் 

ருரணத்க ரம்தடுத்க்கூடி கல்றச் சபகத்றணரக 

உருரக்க படிபெம் ணத் தரறறத்து றகடததரகறன்ரநன்.   

 

නිතඹෝජයා කහයක බහඳතිපතුභහ 
(குரோக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
தகப உரப்தறணர் அர்கரப, ரண்புறகு உர்கல்ற 

அகச்சர் அர்கரகட பற்சறரல் கறபறதரச்சற 

ரட்டத்றல் ற்தகணர றசர பீடம், ததரநறறல் பீடம் 

ஆகறண அகக்கப்தட்டுள்பண.   

The next speaker is the Hon. Alhaj A.H.M. Azwer. 

You have 10 minutes.   

[5.41 p.m.] 
 

ගරු ධල්වහේ ඒ.එච්.එේ. ධසර් භවතහ 
(ரண்புறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

Bismillahir Rahmanir Raheem. 

Mr. Deputy Chairman of Committees, this is a yet 

another moment of the blooming of a rose in the beautiful 

garden of “Mahinda Chintana”,  I should say.  

Sir, may I quote Nevin Fenneman while speaking on 

this subject of university. He said: 

“The purpose of primary education is the development of your weak 

characteristics; the purpose of university education, the development 
of your strong.” 

Then, Sir, Martin H. Fischer said, I quote: 

“Hitler destroyed the German university with design; we destroyed 
ours without." 

How true it is today! Sir, the universities established 

in this country and the colleges created by C.W.W. 

Kannangara, the founder of free education, were all 

destroyed from time to time, by and large, by the JVP 

whose voice box we heard as usual today in the House in 

the form of the Hon. Anura Dissanayake. So, it has been 

their practice in the past. Today, I am very sad to say, 

while speaking on this very important subject of 

university, that one of the greatest libraries established in 

Damascus during the Umayyad period was destroyed by 

the American imperialists during the bombing of Syria 

recently. A similar thing was done by the United National 

Party in Jaffna. They went there and destroyed the Jaffna 

Library, which is one of the most important libraries well

-equipped in the whole of Asia. Therefore, I should say 

that today we are on the correct path and the revival of 

university education has taken place in the proper way 

and according to well-guided methods and rules.  

The establishment of a branch campus of the 

University of Central Lancashire at Mirigama Export 

Processing Zone as a Strategic Development Project, in 

consultation with the relevant Line Ministries, is really 

welcome. What is the intention? The intention of 

establishing this university is to provide high quality 

international educational experience, open to students in 

Sri Lanka, the South Asia Region and other countries. 

This fully fledged branch campus will accommodate a 

population of 6,000 international and 4,000 national 

students when fully operational. 

Open your eyes and see! And, realize the fact. Two 

years ago when I went to the Eastern University, to the 

Oluvil University with our able Minister of Higher 

Education, the Hon. S.B. Dissanayake, what did he say?  
"විලසවිදයාහරඹ තුළින් සිතිපජතඹන් එවහ ේපර්ණ මිනිතවක් ඇතිප 

කිරීභ තභයි ධතේ ඳයභහර්ථඹ." He wanted to have a full-

fledged man above the horizon through university 

education.  That is the idea of the “Mahinda Chintana”. . 

That is the how in the olden days we had, ධරගිඹන්න 
මුකතටිතුභන්රහ, ගුරුළුතගෝමේන්රහ. තේ යදී උගත්, නළණත්, 
බුේධිභත්, ප්ර ිහ  තගෝචය ධධයාහඳනිඹන් හතප ධඹ තේවීපී එක 
එදහ නළතිප කශහ. ඒක ධඳ ධභතක කයන්න නයකයි. ඒකභ ධද 
නළ තඟනහිය ඔලුවිල්රත් කයන්නට වදනහ.   

அற்கு ரங்கள் இடபறக்கரட்ரடரம்.  ங்கரகட 

உர் கல்ற அகச்சர் ரண்புறகு ஸ்.தற. றசரரக்க 

அர்கள் சரரணச் சூரல் அங்கு தசன்ர, 

அப்தல்ககனக்ககத்துக்குத் ரகரண பங்ககபப் 

ததற்ரக்தகரடுத்றருக்கறன்நரர். இங்கறருந்து எரேறரேக்குச் 

தசன்ந ரஜ.ற.பீ.றணர், அங்குள்ப பங்ககப அடித்தும் 

தரருக்கறபெம் ததரறதரரு கனத்க ற்தடுத்றறருக் 

கறன்நணர்.  கறக்கு ரகரத்றல் இருக்கறன்ந சரரண 

சூகனக் தகடுக்கரண்டரம் ன்ர ரங்கள் அர்ககபக் 

ரகட்டுக்தகரள்கறன்ரநரம். ணறதம், அகக் தகடுப்தற்கு 

ரங்கள் இடபறக்கவும் ரட்ரடரம். தகப குரோக்கபறன் 

தறறத் றசரபர் அர்கரப, உங்கரகட ரழ். 

ரட்டத்றல் அந்க்கரனத்றல் எரு தல்ககனக்ககம்கூட 

இருக்கறல்கன. அன்ர றழ் க்கள் அல்யரஜ் தறபெலன் 

ஹ்பத் அர்ககபப் தற்நற த்கணரர ககககபச்  

தசரன்ணரர்கள். ணறதம், ரழ்ப்தரத்றல் எரு 

தல்ககனக்ககத்க அகத்துக் தகரடுத்ர் கரறர றல்னத் 

1175 1176 



ඳහර්ලිතේන්තු 

அல்யரஜ் கனரறற தறபெலன் ஹ்பத் அர்கள் ன்தக 

ரங்கள் நக்க படிரது.  

Anyway, Sir, there is a lot of brain drain from this 

country. We were "exporting" education all these days. 

After the establishment of universities of the nature of 

Lancashire, we will be "importing" education and 

whatever foreign exchange that is drained out will come 

back to this country. Accommodation will be provided for 

4,000 or 5,000 or even 10,000 university students.  Now, 

Sir, this is a far-reaching step taken by this Government 

and the Hon. Minister, because all these days our students  

went abroad.  

I know that even today some call Bangladesh "a 

backward nation". But, our students want to go to 

Bangladesh. They are crazy. They are ready to spend any 

amount of money, lakhs and millions. Why can we not 

make them spend that money in our own country and get 

the best of education from our scholars? They want to go 

to Pakistan; they want to go to other countries. The Hon. 

Lakshman Yapa Abeywardena placed all these details 

very correctly, while describing the fundamentals of this 

university. Therefore, Sir, to fulfil every aspect under the 

“Mahinda Chintana”, highways, railways, roads, 

development, ports, education and medicine, His 

Excellency the President and his Government are moving 

in a far-reaching capacity, which the Members of the 

Opposition will never be able to understand.  

Sir, the Hon. Hunais Farook was speaking about 

universities. There is a publication here with me about Dr. 

A.M.A. Azeez, one of our greatest educationists and 

scholars. It is  titled, "A.M.A. Azeez: Early Life and 

Tributes" edited by S.H.M. Jameel and Ali Azeez, and 

was released recently by the Dr. A.M.A. Azeez 

Foundation. He had the concept of establishing an Islamic 

Cultural University. From time to time, it came up. 

Today, very seriously, our educationists, the All-Ceylon 

Muslim Educational Conference and other bodies are 

again studying the proposals because Dr. A.M.A. Azeez 

had the vision of establishing or changing Zahira College, 

Colombo,  into an Islamic Cultural University. It was so 

obvious that the student population needed the college; it 

did not come through. But, in future, it has to become a 

reality. 

Sir, Mahatma Gandhi once said, “Open your windows. 
Let there be free flow of all the wisdom in the world”. 
That is what His Excellency Mahinda Rajapaksa is doing; 
that   is   what   the   Education   Minister  is  doing today.   
"உங்கரகட ஜன்ணல்ககபதல்னரம் றநந்துறடுங்கள்! 

வீசுகறன்ந கரற்ர உங்கரக்கு ன்கரக இருக்கட்டும்! 

ல்னரற்கநபெம் லங்கள் அததறபெங்கள்!" ன்ர கரத்ர 

கரந்ற அர்கள் அன்ர கூநறது, இன்கநக்கு  வ்பவு 

ததரருத்ரக இருக்கறன்நது ன்தகண ரங்கள் சறந்றத்துப் 

தரர்க்கக் கடகப்தட்டுள்ரபரம்.  

Sir, in conclusion, I would say that these are the 

people who gathered knowledge and gave it to the 

younger generation so that they will pick up and create a 

"Wonder of Asia". The creation of a branch campus of 

the University of Central Lancashire is also a part of that 

"Wonder of Asia".  

What did the Poet,  A. Iqbal say?  

. இக்தரல் ன்தர் றகவும் தறதனரண எரு கறஞர். 

அர் ணது "கறககள் 100" தம்  தரல் கல்ற தற்நற 

தறன்ருரர குநறப்தறடுகறன்நரர்: 

 

கல்றறன் ததருகபெம் கற்தன் சறநப்கதபெம்  

கணகரனம் ரகட்டநறந்ரன் 

கள்ணரல் கர்ந்றட படிர தசல்ரய்க்  

கல்ற பெண்தடன் நநறந்ரன் 

ல்னது கல்றரன் கற்தது கதண  

ரணகத் ரடுகறன்ரநன்  

கல்றறன் றபக்கபம் கற்தன் துனக்கபம் 

கண்டர் தசரல் நறரன்!   
 

“கற்க கசடநக் கற்க” ன்ரநரறரரன் 

கற்நறடச் தசரன்ண தகரர? 

“கல்றக் குறர்ந்ரர் ரறப்தர றல்கன”ரம் 

கல்றர றபங்க றகனர! 

“கற்நரகக் கற்நரர கரபரர்” ன்நரர் 

கற்நன் றபக்க ததுரர? 

ற்கரனம் கல்றறன் த்தும் தபறற்நரல் 

ருர தசத்து டிபெம்! 
Islam has laid emphasis on education by saying, 

"Thalabul ilmi faridlatun 'ala kulli Muslimin wal 

Muslimat".  It is incumbent on both males and females to 

study. Also, the Prophet has said,  "uthlubul ‘ilma walau 

bissee”.  He said, "Go even unto China and seek 

knowledge" at a time when the Prophet did not know 

where China was. There was no Arabic, but this was to 

gather knowledge; it is that knowledge we are speaking 

of. The prime place for education is also given by His 

Excellency the President. The Hon. S.B. Dissanayake, 

Minister of Higher Education is guiding and chartering it 

along a well-planned path.  Thank you.  

 
[ධ.බහ. 5.50] 

 
ගරු එස.බී. දිහනහඹක භවතහ (උස ධධයාහඳන 
ධභහතයාතුභහ) 
(ரண்புறகு ஸ்.தற. றசரரக்க - உர் கல்ற அகச்சர்) 

(The Hon. S.B. Dissanayake - Minister of Higher 

Education) 

ගරු නිතඹෝජයා කහයක බහඳතිපතුභනි, ඔඵතුභහට සතුතිපයි.  

භධයාභ රළන්කර් විලසවිදයාහරඹට ධනුඵේධිත විලසවිදයාහර 

ලහඛහක් පිහිටුවීභ වහ ධඳ රාකහතේ ඉඩභක් තන් කය දීරහ, ඒ 

විලසවිදයාහරඹ වහ තඩොරර් මිලිඹන 120ක විතය විලහර 

යතඹෝජනඹක් කය තිපතඵනහ. ඒ වහ ධලයා ඳවසුකේ රරහ 

ධද ඒ විලසවිදයාහරඹ යයේබ කිරීතේ මූලික කටයුතු කය ධහනයි. 

ඉතහභ ළදගත් තේ උතුේ යතඹෝජනඹ ඉතහභ නිළරැදි ධතේ 

ය තඹෝජන ප්ර ර්ධන ධභහතයාතුභහ තේගතඹන් සිදු කයරහ, ඒ ධලයා 

ඉඩකඩේ වහ ඳවසුකේ, නීතිප-රීතිප සිඹල්ර වදරහ, ධද ධඳ සදහනේ 

තරහ තිපතඵන්තන් තඳොදු යහජයා භණ්ඩරයීඹ යහජයා නහඹකයින්තප 

උතශර තරහතේදී ධතිපගරු ජනහධිඳතිපතුභහ වහ චහල්ස කුභරු ධතිපන් 

 තේ විලසවිදයාහරත  ළඩ කටයුතු යයේබ කයන්නයි, ගරු 

නිතඹෝජයා කහයක බහඳතිපතුභනි.  
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තේ විලසවිදයාහරඹ පිළිඵ වහ තේ නීතිප-රීතිප පිළිඵ කථහ 

කයන තකොට ධතේ ධකිර වියහේ කහරිඹේ භන්ත්රීළතුභහ, ඊට ඩහ 

ධනුය කුභහය දිහනහඹක භන්ත්රීළතුභහ, ඊටත් ඩහ ධතේ ධජිත් 

භහන්නේතඳරුභ භන්ත්රීළතුභහ තඵොතවොභ තදින් භතු කයපු 

කහයණඹක් තභයි ධඳ තේ නිදවස ධධයාහඳනඹ විනහල කයනහඹ 

කිඹන කහයණඹ. ඒක ේපර්ණතඹන්භ ළරැදියි, ගරු නිතඹෝජයා 

කහයක බහඳතිපතුභනි. තේ උක්රහන් විලසවිදයාහරඹ රාකහට තගන 

ඒභ වයවහ ධඳ ඉතහභ සථියහය කිඹන්න කළභළතිපයි, එයින් ධඳ 

ධතේ නිදවස ධධයාහඳනඹ තත් ලක්තිපභත් කයනහඹ කිඹරහ.  

ගරු නිතඹෝජයා කහයක බහඳතිපතුභනි,  ඒ හතපභ තනොතඹකුත් 

ාඛයාහ තල්ඛන  ඉදිරිඳත් කයරහ උස ධධයාහඳනත  මුදල් කඳහ 

වරිනහ කිඹරහ තරොකුට කථහ කශහ. ඒක ඵයඳතශ යදක්. භහ 

ධතේ භන්ත්රීළතුභන්රහ සිඹලු තදනහටභ කිඹන්න කළභළතිපයි, 2005 

ඉරහ 2013 න තුරු ජනහධිඳතිප භහින්ද යහජඳක් යුගත  තේ 

යතේ ධධයාහඳනඹ වහ ඳභණක් තන් කයපු මුදර සිඹඹට 

114කින් ළඩි කයරහ තිපතඵන ඵ. රුපිඹල් මිලිඹන 63,000 ඉරහ 

රුපිඹල් මිලිඹන 136,000ක් දක්හ ළඩි කයරහ තිපතඵනහ. වළඵළයි 

තේක සිඹඹට 1.8ක් ඵට තනොතඹකුත් ාඛයාහ තල්ඛන ඉදිරිඳත් 

කයනහ. භහ භන්ත්රීළතුභන්රහ සිඹලු තදනහටභ කිඹන්න කළභළතිපයි, 

කරුණකය උස ධධයාහඳන ධභහතයාහාලත  ළඹ ය ර්ඹ ධයතගන, 

ධධයාහඳන ධභහතයාහාලත  ළඹ ය ර්ඹ ධයතගන උස ධධයාහඳනඹට 

තන් කයන මුදර වදන්න එඳහ කිඹරහ. ඒතකන් තමුන්තප තඵොශ 

ඵ, තමුන්තප දළනීතේ තිපතඵන දුඵරතහ මුළු යටටභ ප්ර දර්ලනඹ 

කයනහ. උස ධධයාහඳනඹ  වහ ධඳ මුදල් තන් කයනහ, උස 

ධධයාහඳන ධභහතයාහාලඹට, ධධයාහඳන ධභහතයාහාලඹට, ිත්න්ඹ 

පුහුණු ධභහතයාහාලඹට, ක්රී්ඩහ ධභහතයාහාලඹට ව තෞඛයා 

ධභහතයාහාලඹට. ධතේ nurseරහ, technicianරහ සිඹල්ර බිහි කයන 

ධධයාහඳන යඹතන නඩත්තු කයන්තන්  තෞඛයා ධභහතයාහාලතඹන්. 

ඒ මුදල් තන් කයන්තන් තෞඛයා ධභහතයාහාලඹටයි.  

තඹෞන කටයුතු ධභහතයාහාලඹට ධධයාහඳන කටයුතු  වහ 

විලහර ලතඹන් මුදල් තන් කයනහ. ජනහධිඳතිප කහර්ඹහාලතඹන් 

ධධයාහඳනඹ වහ තනොකඩහභ විලහර මුදල් ප්ර භහණඹක් විඹදේ 

කයනහ. තඵෞේධ වහ යගමික කටයුතු ධභහතයාහාලඹ තේ යතේ 

තඵෞේධ ධධයාහඳනඹ, කතතෝලික වහ ධතනකුත් යගමික ධධයාහඳනඹ 

වහ විලහර මුදරක් තන් කයනහ. ඊට ධභතය ඳශහත් 

බහලින් ව යර්ථික කටයුතු ධභහතයාහාලතඹන්  ධධයාහඳනඹ 

වහ විලහර ලතඹන් මුදල් තන් කයනහ. ඒ ධනු ධභහතයාහාල 

දවඹක් මුදල් තන් කයනහ. තේ ධභහතයාහාල දවත  මුදල් එකට 

එකතු කයරහ ධය තගන ගණන් ඵළලුතොත් ඔඹ ටන් ඳහනඹක් 

වළටිඹට කිඹන සිඹඹට 7ට ඉවළින් තිපතඵන ඵ ඒ ධඹට දළක ගන්න 

පුළුන් තයි.  

ගරු නිතඹෝජයා කහයක බහඳතිපතුභනි,  UCLan - University 

of Central Lancashire-   රාකහට තගන ඒතේදී ඒ ධඹතප ශියා 

ඉරක්කඹ රාකහතන් 4,000ක් ගන්නත්, 6000ක් විතේල දරුතෝ 

තපන්නත්.   භවහ බ්රිනතහනයාත   භධයාභ රළන්කර් විලසවිදයාහරඹට - 

UCLan - University of Central Lancashire  - භභ ගිඹහ. ධජිත් 

භහන්නේතඳරුභ භන්ත්රීළතුභහ එතවභ ඒහත  එක එක ගණන් 

කිේහ. ඒ ගණන් ළයදියි. ඒ ාඛයාහ තල්ඛන ළයදියි. තේ 

ඳහර්ලිතේන්තුතේ එතවභ කිඹන්න තවො නළවළ. විතලේතඹන් ධලුත් 

භන්ත්රීළයතඹක් වුණහභ ටිකක් ග කීතභන් කථහ කයන්න ඕනෆ. 

ගණන් හිරවු වරිඹට  තිපඹහ ගන්න ඕනෆ. පුාචි දරුතෝ හතප එතවභ 

කථහ කයන්න තවො නළවළ. ඇතළේ ධසථහර තේ විලසවිදයාහරඹ 

භවහ බ්රිනතහනයාත  ඔක්සෂර්්, තක්ේබ්රිනේ විලසවිදයාහරරට ඉවළින් 

ඳතිපනහ. ගිඹ ධවුරුේතේ  ඒක භවහ බ්රිනතහනයාත  ඳසළනි තළනට 

තිපබුණහ. තරෝක තේේණිගත කිරීේර ඳශමුළනි ඳණව ධතය ඉන්න 

විලසවිදයාහරඹක්. නහහ යඹතනඹත් එක්ක තහයකහ වහ ධබයාහකහල 

විදයාහ පිළිඵ ඳර්ත ණ කයන භවහ බ්රිනතහනයාත  එකභ 

විලසවිදයාහරඹ එඹයි. ඒ විලසවිදයාහරඹ විලහර ලතඹන් රදයා වහ 

ධතුරු රදයා ධාල - Medical  and Paramedical -   තකොඳභණ 

දියුණු කය තිපතඵනහද කිේතොත්  වළභ දහභ භවහ බ්රිනතහනයාත  

ඔලිේපික් කමිටු ඇවිල්රහ භහ තදකක් තේ විලසවිදයාහරත  

නතිපනහ. ඒ ධඹට තනභභ තන්හසිකහගහය වදරහ තිපතඵනහ. 

භවහ බ්රිනතහනයාත  National Football Team  එක ඇවිල්රහ තේ 

විලසවිදයාහරත  භහ තදකක් නළතිපරහ ඒ යචහර්ඹරුන්තප භඟ 

තඳන්වීභ ඹටතත් එතළන පුහුණු තනහ. ඒ නිහ තේ 

විලසවිදයාහරඹ, ඒ ධඹතප Olympic Football Team  එක, Cricket 

Team  එක ඇවිල්රහ ධවුරුේතේ භහ තදකක් නළතිපරහ ඉන්න,  

ඳර්ත ණ ඳළත්තතන් ඉතහභ ඉවශ භේටභක තිපතඵන 

විලසවිදයාහරඹක්. ඉතිපන් තේ විලසවිදයාහරඹ රාකහට එන එක වරි 

හනහක්. ඒ ධඹ ධඳට කිඹරහ තිපතඵනහ පුළුන් තයේ 

ඉක්භනින් සිඹඹට 10ක් ශියාත් තදනහ කිඹරහ. ඒ විතයක් 

තනොතයි, තේ විලසවිදයාහරඹ ඳටන් ගන්න තකොටභ ධපි කළභළතිප 

නේ යණ්ඩු ධතේ ශභඹකුට විඹදේ කයන මුදල් ප්ර භහණඹ ධය 

තගන ධතේ ශභයි  400ක් ගන්න කළභළතිපයි කිඹරහ ධඳට කිඹරහ 

තිපතඵනහ. දරුකු තනුතන් යජත  විලසවිදයාහරඹකට විඹදේ 

කයන මුදර තදන්න ධපි කළභළතිප නේ -ඉතහ ධඩු මුදරකට- ධතේ 

දරුතෝ 400ක් විලසවිදයාහරඹ ඳටන් ගන්න තකොටභ ගන්න 

කළභළත්ත ප්ර කහල කය තිපතඵනහ. ඒ නිහ තේ විලසවිදයාහරඹ වයවහ 

ධතේ යතේ නිදවස ධධයාහඳනඹ තත් ලක්තිපභත් තනහ. ගරු 

නිතඹෝජයා කහයක බහඳතිපතුභනි, ධපි තභොනහ කථහ කශත් 2005 

ර්ත  ඉරහ  තේ යතේ විලසවිදයාහරරට ඵහ ගත් 9,000ක් ව 

ශියා ාඛයාහ ධද න විට ධපි 26,000ක් දක්හ ළඩි කය 

තිපතඵනහ. වළඵළයි, 1,36,000ක් ධතඳන් උස ධධයාහඳනඹ ඉල්රහ 

සිටිනහ. ධතිපගරු ජනහධිඳතිපතුභහතප  භහින්ද යුගඹ තුශ 9,000 

ඉදරහ 26,000 දක්හ ධය තගන ගිඹත්, 1,36,000ක් උස 

ධධයාහඳනඹ ඉල්රනහ. තේ 1,36,000 දක්හ තගන ඹන්තන් 

කදහද? එතවභ තගන ගිඹ යටක් තරෝකත  තිපතඵනහද? 

ඉන්දිඹහ තේ ප්ර ලසනඹ වින්තන් තකොතවොභද? රුසිඹහ තේ 

ප්ර ලසනඹ වින්තන් තකොතවොභද? චීනඹ තේ ප්ර ලසනඹ වින්තන් 

තකොතවොභද? තරෝකත  යටල් තභන්තප යට තුශ යහජයා තනොන 

ධාලඹට; තඳෞේගලික ධාලඹට විලසවිදයාහරරට විලහර ලතඹන්  

ඉඩකඩ විිත කයනහ. ධතේ ඉරක්කඹක් තිපතඵනහ, යසිඹහතේ 

ධධයාහඳන තක්න්ද්රවසථහනඹක් වළටිඹට  එන්න. ගරු නිතඹෝජයා 

කහයක බහඳතිපතුභනි UCLan - University of Central 

Lancashire- හතප එකක් රාකහට එනහ කිඹන්තන්! ධ තේ ගරු 

රක්සභන් ඹහඳහ ධතවර්ධන ඇභතිපතුභහ ඉතහභ නිළයදි කිේහ 

හතප ඳහකිසතහනඹ හතප යටර ල්ලිකහය දරුන්ට ධද 

යුතයෝඳඹ ධහිමි වී තගන ඹනහ. ධද ඇතභරිකහ වීහ තදන්තන් 

නළවළ. ඒ ධඹට ඉන්දිඹහට එන්න ඵළවළ, තේලඳහරන ප්ර ලසන. ඒ 

දරුන්ට චීනඹට ඹන්න ඵළවළ, තේලඳහරන ප්ර ලසන. ඒ සිඹලු 

තදනහටභ රාකහට ඇවිල්රහ ඉතහභ හභකහමේ ධධයාහඳනඹ 

රඵන්න පුළුන්.  

ධද තේ න තකොටත් විතේල දරුතෝ 3,000ක්, 4,000ක් විතය 

ධතේ යතේ ධධයාහඳනඹ රඵන්න ඳටන් තගන තිපතඵනහ. භධයාභ 

රළන්කර් විලසවිදයාහරඹ - UCLan - රාකහට එන්තන්භ විතේල 

දරුන් 6,000ක් රාකහට තගතනන ඉරක්කඹක් තඵහ තගනයි. 

යටල් 120ක දරුතෝ දළනටභත් ඒ විලසවිදයාහරත  ඉතගන 

ගන්නහ. තභඹ ධඳට ඉතහභ හනහක්. තභඹ ඉතහභ බහගයාඹක්. 

ධනුය දිහනහඹක භන්ත්රීළතුභහ, ධජිත් භහන්නේතඳරුභ භන්ත්රීළතුභහ 

ධඳට කිඹන්තන් දලභ 001කින් විලසවිදයාහරඹට ඇතුශත් වීභට 

තනොවළකි න දරුහ ල්ලි නළතිප නිහ විනහලඹට ඹන්නද, ල්ලි 

තිපතඵන තකනහ යට ඹන්නද?  

ධතේ රක්සභන් ඹහඳහ ධතවර්ධන ඇභතිපතුභහ කිේහ, 

යුතනසතකෝ ාඛයාහ තල්ඛන ධනු දරුන් 16,000ක් ධධයාහඳනඹ 

වහ පිට යටරට ඹනහඹ කිඹරහ. ධධයාහඳනඹ වහ ධතේ 

1179 1180 



ඳහර්ලිතේන්තු 

දරුතෝ තකොඳභණ ප්ර භහණඹක් පිට යටරට ඹනහද කිඹහ ධතේ 

තහනහඳතිප කහර්ඹහර වයවහ ඒ ඒ යටර විතේය ඹ ධභහතයාහාලලින් 

ධවන්න ඳටන් තගන තිපතඵනහ. ධවුරුේදකට student visas කීඹක් 

ධයතගන තිපතඵනහද? ගරු නිතඹෝජයා කහයක බහඳතිපතුභනි, 2011 

ව 2012 ර්ර ඇතභරිකහ එක්ත් ජනඳදඹට ඳභණක්            

ශ්රීන රහාකික දරුතෝ 5,804ක් ශියා වීහ ධයතගන තිපතඵනහ. ඒ 

2011 ව 2012 ර්ර විතයක්. භවහ බ්රිනතහනයාඹ ධඳට         

ාඛයාහ තල්ඛන එරහ නළවළ. ඉන්දිඹහ ධඳට ාඛයාහ තල්ඛන 

එරහ නළවළ. දකුණු තකොරිඹහ ධඳට ාඛයාහ තල්ඛන එරහ 

තිපතඵනහ. දකුණු තකොරිඹහතේ විලසවිදයාහරරට ධතේ යතේ 

දරුතෝ 329තදතනක් ඇතුළු තරහ තිපතඵනහ. යුතනසතකෝ ාඛයාහ 

දත්ත ධනු 16,000ක් ධධයාහඳනඹ වහ පිට යටරට ඹනහ නේ 

තභොන තයේ මුදල් ප්ර භහණඹක් ධතේ යටින් ඹනහද කිඹහ ඵරන්න. 

තේ දරුන් ටික ධතේ යටට තගන්හ ගනිමු. ධතිපගරු ජනහධිඳතිපතුභහ 

ජනහධිඳතිප ශියාත් ක්ර භඹක් වළදුහ. ඒ වහ ධපි යටල් 42කට 

යයහධනහ කශහ. ඳශමුන තහතේ ධඳට යතේ 16යි. ගිඹ ධවුරුේද 

න තකොට තේ ප්ර භහණඹ 40ක් විතය වුණහ. රඵන තහ න 

තකොට තේ ප්ර භහණඹ ළඩි තේවි.  

ගරු නිතඹෝජයා කහයක බහඳතිපතුභනි, ධතේ ධජිත් 

භහන්නේතඳරුභ භන්ත්රීළතුභහ විලහර ධභිතඹෝගඹකුත් කශහ, ධතේ 

විලසවිදයාහර තගතනන්න කිඹරහ. එක්ත් ජහතිපක ඳක් කහරත  

තකොතවේද ඔඹ විලසවිදයාහර තිපබුතණ්? 1977 ඉරහ 1994 න තුරු 

ඔඹ විලසවිදයාහර එකක්ත් 14,000 සථහනතඹන් ඳවශ තේේණිඹක 

තිපබුතණ් නළවළ. එඹ ඇත්තයි. ධතේ ශ්රීන යාගහ භන්ත්රීළතුභහ කිේහ, 

1960 ගණන්ර ධතේ විලසවිදයාහර ඉවශ තේේණිඹක තිපබුණහඹ 

කිඹරහ. තරෝක තේේණිගත කිරීේර ධතේ විලසවිදයාහර ඉවශ 

සථහනඹක තිපබුණහ. 1977න් ඳසතේ ධතේ විලසවිදයාහර සිඹල්රභ 

තරෝක තේේණිගත කිරීේර 14,000 සථහනතඹන් එවහට ගිඹහ. ගරු 

භන්ත්රීළතුභනි, ධපි දළන් ඒක තනස කශහ. ධද තකොශම 

විලසවිදයාහරඹ ඳශමුන 1,000 ධතය සථහනඹක තිපතඵනහ. ඒ 

තත්ත්ඹට ඳත් වුතණ් භහ උස ධධයාහඳන ධභහතයායඹහ ලතඹන් 

ඳත් වුණහට ඳසුයි; භහින්ද යහජඳක් යුගත දීයි; භට උස 

ධධයාහඳන ධභහතයාහාලඹ බහය දුන්නහට ඳසතේයි. ජඹර්ධනපුය, 

කළරණිඹ, තේයහතදණිඹ ඹන විලසවිදයාහර ඳශමුන 2,000, 3,000 

සථහන ධතයට ඳත්තරහ තිපතඵනහ. ඹහඳනඹ විලසවිදයාහරඹ 

14,000 ගණන්ර තිපබිරහ දළන් 7,000 සථහනඹට ඳත්තරහ 

තිපතඵනහ. ධපි දළන් විලසවිදයාහරර තත්ත්ඹ ඉවශට තගතනන්න 

ළඩ කටයුතු කය තගන ඹනහ.  

ගරු නිතඹෝජයා කහයක බහඳතිපතුභනි, භහ නළත කිඹන්න 

කළභළතිපයි, ධතිපගරු ජනහධිඳතිපතුභහ 2005 සිට 2012 දක්හ කහරඹ 

තුශ උස ධධයාහඳනඹට තන් කයපු මුදල් ප්ර භහණඹ සිඹඹට 

114කින් ළඩි කයරහ තිපතඵන ඵ. කලින් උස ධධයාහඳනඹ වහ 

තන් කශ රුපිඹල් මිලිඹන 63,000, රුපිඹල් මිලිඹන 1,36,000 

දක්හ ළඩි කයරහ තිපතඵනහ. දශ තේය ඹ නිසඳහදනඹ ළඩි 

තේගඹකින් ළඩි න තකොට ධනුඳහතඹ ධඩු තරහඹ කිඹරහ 

ධනුඳහත වදරහ තර්ක කයන්න පුළුන්.  

ගරු නි තඹෝජයා කහයක බහඳතිපතුභනි, තේ න තකොට ධතේ 

විලසවිදයාහර සිඹල්තල්භ තන්හසිකහගහය 60ක් වළතදන ඵ ඉතහ 

ඳළවළදිලි කිඹන්න ඕනෆ. තේ ධවුරුේතේ ධන් කයන්න 

ඵරහතඳොතයොත්තුතන් එභ තන්හසිකහගහය වදහ තගන ඹනහ. ධද 

ධතේ යතේ යහජයා විලසවිදයාහර ලක්තිපභත් කයනහ. යහජයා 

විලසවිදයාහරරට ඇතුළු කය ගන්නහ දරුන් ප්ර භහණඹ එන්න 

එන්න ළඩි කයනහ. ඒහත  ඳවසුකේ ළඩි කයනහ. යහජයා 

තනොන විලසවිදයාහරරට තේ යතේ ඉඩකඩ තදනහ. ධපි 

ඵරහතඳොතයොත්තු න්තන් ධඩුභ ලතඹන් ඉතහභ ධාග ේපර්ණ 

විලසවිදයාහර 5ක් තේ යටට -තකොශඹින් ඵහහිය- තගන්හ ගන්නයි. 

එයින් ඵරහතඳොතයොත්තු න්තන් Central Lancashire University 

එකට හතපභ ඒ විලසවිදයාහරරට -ධතේ යට තුශට- විතේය ඹ 

දරුන් විලහර ප්ර භහණඹක් තගන්හ ගන්නයි. ධපි කිේහ, තභය 

සිඹඹට 5ක් න විතේල දරුන්ට මුදල් තගරහ ධතේ 

විලසවිදයාහරරට ඇතුළු තන්න විලසවිදයාහරර තදොය විිත 

කයන්න කිඹරහ. ගරු නි තඹෝජයා කහයක බහඳතිපතුභනි, එයින් 

සිඹඹට 90ක් යතේ භවහ බ්රිනතහනයාතඹන්, ඇතභරිකහ එක්ත් 

ජනඳදතඹන්, ඕසතේලිඹහතන් වහ නසීරන්තතඹන්. තේ හතප 

යටර සිටින ශ්රීන රහාකිකතඹෝ. වළඵළයි ඒ ධඹ ඒ යටර 

පුයළසිතඹෝ.  ඒ ධඹතප දරුතෝ ධතේ  විලසවිදයාහරරට  ඉල්ලුේ 

ඳත්රා දළේභහ. ධද ධතේ යතටන් එළිඹට ගිහින් විතේලර  පුයළසිකේ 

ධයතගන ඒ යටර පුයළසිඹන් වළටිඹට රාකහට වීහලින් එන  

ශ්රීන රාකහතේ මුල් තිපතඵන මිනිසුන්තප දරුන්ට  රාකහතේ තවො  

විලසවිදයාහර තිපතඵනහ නේ ඒ දරුතෝ තභවහට එරහ ධතේ 

ාසකිතිපක ඳරියඹ තුශ ඒ දරුන්ට උගන්න්නට   ඒ 

තදභේපි තඹෝ ඉතහභ කළභළත්තතන් ඉන්නහ. එභ නිහ  විතේලගත 

තරහ ඉන්න රහාකිකඹන්තප දරුතෝ - විතේලගත තරහ දරුතෝ 

එවහට තගන්හ තගන එතව   පුයළසිකේ ධයතගන ඉන්න ධඹතප 

දරුතෝ - තේ වයවහ  විලහර ලතඹන්  තගන්හ ගන්නට පුළුන්. 

ධතේ රදයාරුන්තප විලහර  විතයෝධතහ භළද SAITM  

රදයා විදයාහරඹ විලසවිදයාහර තත්ත්ඹට තගන යහ. ඒ 

දරුන්ට තේ යතේ උඳහධිඹක් තදන්න ධලයා ඳවසුකේ වදහ 

දුන්නහ.  ඒ ධර්බුද තිපතඵේදීත් විතේය ඹ දරුතෝ  වළට ගණනක් 

ඇවිත් SAITM  රදයා විදයාහරත   ධධයාහඳනඹ රඵන්නට ඳටන් 

ගත්තහ.  විතේය ඹ යටර ඉන්න ධතේ දරුතෝ ඇවිත් SLIIT  

එතක්, Royal Institute   එතක්   ධතේ යතේ උඳහධි, ඳලසචහත් උඳහධි 

කයන්න ඳටන් ධයතගන  තිපතඵනහ.   

ගරු නිතඹෝජයා කහයක බහඳතිපතුභනි,  තේ යහජයා තනොන  

විලසවිදයාහර තේ යටට ඳළමිණීභ වයවහ  ධතේ යතේ නිදවස 

ධධයාහඳනඹ ලක්තිපභත් තනහ. තේ විලසවිදයාහර රහබ රඵන 

තත්ත්ඹට එනතකොට, ධඳ තේ විලසවිදයාහරලින් සිඹඹට 5, 

සිඹඹට 10, සිඹඹට 15  ශියාත් ධයගන්නට ඵරහතඳොතයොත්තු 

තනහ.  එතවභ ධයතගන ධතේ ශභයින් ඇතුශත් කයන්න 

ඵරහතඳොතයොත්තු තනහ.  ඒ හතපභ   නිදවස ධධයාහඳනතඹන්  

දලභ 001න්  විලසවිදයාහරඹට ඹහ ගන්න ඵළරි වුණු දරුන්ට  පිට 

යට  ගිහින් දවදුක් විඳිනහට ඩහ -තන්ඳහර ඹට ඳහකිසතහනඹට, 

ඵාපරහතේලඹට ගිහින් ධඩු මුදරට උඳහධි රඵහ ගන්න ධන්ත දුක් 

විඳිනහට ඩහ-  ල්ලි ටිකක්  ණඹට තවෝ ධයතගන  තරෝකඹත් 

එක්ක ාන්දනඹ කය න තකොට ඉතහභ ධඩු මුදරකට  රාකහතේ 

ඉතහභ තවො විලසවිදයාහරඹක ඉතගන ගළනීතේ ඳවසුකේ 

රළතඵනහ. ඉන්දිඹහට ඹන ධතේ දරුතෝ ඒ ධධයාහඳන ගහසතු - 

tuition fees - වහ විතයක්  රක් 150කට ඩහ විඹදේ කයනහ. 

ඒ ඉන්දිඹහතේ. රාකහතේ රක් 75කට විතය ධද ඒ, උඳහධිඹ රඵහ 

ගන්න පුළුන්. ධතේ දරුතෝ එක්ත් යහජධහනිඹට, ඇතභරිකහට, 

ඕසතේලිඹහට  ගිහින් ඉාජිතන්රු උඳහධිඹක් ගන්න  රක් 60කට 

ඩහ විඹදේ කයනහ. එභ උඳහධිඹභ ඊට ඩහ තවො 

විලසවිදයාහරඹකින් රාකහ තුශ ධද  රක් 16කට, රක් 17කට, 

රක් 18කට රඵහ ගන්නට පුළුන්කභ  ඇතිප තරහ  තිපතඵනහ. 

එභ නිහ තේ ඉඩකඩ වයවහ ටිකක් ල්ලි තිපතඵන  ධතේ දරුන්ට 

ඉතහභ තවො විලසවිදයාහරර උඳහධිඹ රඵහ ගළනීභට ධතේ යට තුශ 

ඳවසුකභ රළතඵනහ.  ඒ  හතපභ   ධතේ දරුන් ත පිරිකට  

ශියාත් ඹ ටතත් තනොමිතල් ඒ විලස විදයාහරර ධධයාහඳනඹ  රඵහ 

ගළනීභට වළකිඹහ රළතඵනහ.   

නිදවස ධධයාහඳනඹ කඩනහ, නිදවස ධධයාහඳනඹ විනහල 

කයනහ,  භධයා භවහ විදයාහරඹක නිදවස ධධයාහඳනඹ  රළබ එස.බී. 

දිහනහඹක තේක විනහල කයනහ  කිඹහ තභතුභන්රහ කිඹනහ. 
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තභොකක් ද තේ කිඹන්තන්? තේ කහරඹ තුශ ධතේ ධතිපගරු 

ජනහධිඳතිපතුභහ උස ධධයාහඳනඹ තනුතන්  මුදල්  තන් කයරහ,  

විලසවිදයාහරර ඳවසුකේ ළඩි  කයරහ,  විලසවිදයාහරරට ගිහින් ඒ 

දරුන්තප ධඩු ඳහඩුකේ ඵරරහ  ඒහ දියුණු කයන්න කටයුතු 

කයන ගභන්,  යහජයා  තනොන විලසවිදයාහරරටත්  තේ යතේ ඉඩ 

ඳවසුකේ තදනහ. ඒ තදන්තන් එක ඳළත්තකින් විතේල දරුන් 

ධතේ යටට තගන්හ ගන්න. ධතනක් ඳළත්තතන් ටිකක් ල්ලි  

තිපතඵන ධඹට ඒකට ඇතුළු තන්න. ඒ හතපභ ශියාත් ඹටතත්  

ල්ලි නළතිප ධතේ දරුතෝ තකොටක් ඒ විලසවිදයාහරරට ඇතුළු 

කයන්න. එභ නිහ තේ ළඩ පිළිතශ වයවහ නිදවස ධධයාහඳනඹ  

තදුයටත් ලක්තිපභත් තනහඹ කිඹන කහයණඹ ඉතහභ ගකීතභන් 

භහ කිඹන්නට කළභතිපයි. 

 ගරු නිතඹෝජයා කහයක බහඳතිපතුභනි, ත එක කහයණඹක් 

තිපතඵනහ. ඒක  ගරු ධනුය කුභහය දිහනහඹක භන්ත්රීළතුභහ 

තඵොතවොභ තදින් කිේහ; ගරු ධජිත් භහන්නේතඳරුභ භන්ත්රීළතුභහත්  

කිේහ.  විලසවිදයාහර ප්ර තිපඳහදන තකොමින් බහට  තිපබුණු  ඵරඹ 

ඇභතිපයඹහ ධයතගන ඒක ගළේ එකකින් ධභහතයාහාල 

තල්කේයඹහට බහය දුන්නහඹ කිේහ. තේක ේපර්ණ ළයදි 

භතඹක්.  විලසවිදයාහර ඳනතත්  තඳෞේගලික විලසවිදයාහරරට  

උඳහධිඹ  ප්ර දහනඹ කිරීතේ ඵරඹ ඳයහ තිපතඵන්තන් ඇභතිපයඹහටයි.  

ඒ ඵරඹ ඳහවිච්චි කයරහ තේ.යර්. ජඹර්ධන භවතහ උඳහධිඹ 

පිරිනළමේභ Board එකකට  ඳළරුහ.  

යහගභ රදයා පීනත  යඹතනඹක් ඳටන් ගන්න 

තගොඩනළ් ල්රක් කුලිඹටත් ධයතගන තිපබුතණ් නළවළ.  නිකේ 

භහගභක Board එකකට MBBS උඳහධිඹ පිරිනළමේතේ ඵරඹ 

තේ.යර්. ජඹර්ධන භවත්භඹහ ගළේ එකකින් ඳළරුහ. ඒ 

ඳනතත් ඳළවළදිලි තිපතඵන විධිඹට තඳෞේගලික විලසවිදයාහරර 

උඳහධි ප්ර දහනඹ කිරීතේ ඵරඹ  ඳයරහ තිපතඵන්තන්  උස ධධයාහඳන 

ඇභතිපයඹහටයි. රිචර්් ඳතිපයණ ඇභතිපයඹහ තඳෞේගලික 

විලසවිදයාහරරට තේ ඳළත්තට එන්න ඉඩකඩක් දුන්තන් නළතිප නිහ 

එතුභහ තේ ඵරඹ UGC එකට බහය දීරහ තිපතඵනහ. UGC එක ඒක 

නිකේ තිපඹහතගන සිටිඹහ.  වළඵළයි ධද එතවභ තනොතයි. තේ න 

විට විලසවිදයාහර 22ක් තේ යතේ උඳහධි ප්ර දහනඹ කිරීතේ කටයුතු 

කයනහ.  

ගරු නිතඹෝජයා කහයක බහඳතිපතුභනි, නමුත් තේ විලසවිදයාහර 

ගළන ඵරන්න, ඒහත  තත්ත්ඹ ඳරීක්හ කයන්න, ඒහට 

ධනුභළතිපඹ තදන්න ධඳ දළන් Quality Assurance and 

Accreditation Council එකක් වදරහ තිපතඵනහ.  UGC එතකන් ඒ 

ඵරඹ ධයතගන, ඒ ඵරඹ තල්කේයඹහට ගළේ කයරහ, UGC 

එතක්භ හිටපු උඳකුරඳතිපරු තුන්තදතනක්, UGC එතක් දළනට 

සිටින උඳබහඳතිපයඹහ ව තනත් විලසවිදයාහරර පීනහධිඳතිපරු 

කීඳ තදතනක් ධයතගන ධලුත් Council එකක් වදරහ තිපතඵනහ. ඒ  

ඵරඹ තල්කේට දීරහ තනොතයි. එදහ තඳෞේගලික උඳහධි යඹතන 

යතේ නළතිප නිහ ඇභතිපයඹහට තිපතඵන ඒ ඵරඹ එදහ රිචර්් 

ඳතිපයණ භවත්භඹහ ගළේ නිතේදනඹක් වයවහ UGC එකට ඳයහ 

තිපබුණහ. ඒක එදහ වරිඹටභ වරි. නමුත් දළන් තකොතවොභද? තේ න 

තකොට තනොතඹකුත් යටර ධධයාහඳන යඹතන 25ක්, 30ක් ඉල්ලුේ 

ඳත්රා දභරහ තිපතඵනහ. ඔවුන් ධතේ යතටන් තේ ගළන ධවරහ 

තිපතඵනහ. තේහ ගළන ඵරන්න ඕනෆ; තවොඹන්න ඕනෆ; ගිහින් 

ඳරීක්හ කයන්න ඕනෆ.  ඒකට UGC එතක් වතය තදතනක් ඳත් 

කයරහයි තිපතඵන්තන්. දළනට U G C  එතක් සිටින 

උඳබහඳතිපයඹහතප ප්ර ධහනත්තඹන්, යජත  තත් 

විලසවිදයාහරර පීනහධිඳතිපරු පිරික් එක්ක ධලුත් Quality 

Assurance and Accreditation Council  එකක් ධඳ දළන් වදහ 

තිපතඵනහ.   

ගරු නිතඹෝජයා කහයක බහඳතිපතුභනි,  UGC එකට තේ 

කටයුතු කයන්න තරහක් නළවළ. ඒ ධඹට ධතේ යහජයා විලසවිදයාහර 

තිපතඵනහ. ඒ Council එක ධද කණ්ඩහඹේ ඹරහ, ඒ තළන්රට 

ගිහින් ඒහ ඵරරහ, ඒ පිළිඵ ඳරීක්හ කයරහ, ඒ ධඹතගන් 

තතොයතුරු ධයතගන,  ඒ ධඹතගන් ප්ර ලසන කයරහ, සුදුසුකේ 

තිපතඵනහ නේ තවෝ ඒ පිළිඵ ධඩු ඳහඩුකේ තිපතඵනහ නේ ඒහ 

වදහ ගන්න කිඹරහ තභයි තේ උඳහධි ප්ර දහනඹ කයන තර  භට 

නිර්තේල කයන්තන්. SAITM එතක් එවහට තභවහට දවධට තහක් 

ලියුේ ගනුතදනු කයතගන, එවහට ගිහින් ඵරරහ තභයි ධතේ 

විලසවිදයාහරර පීනහධිඳතිපරු, රදයා විදයාහරර පීනහධිඳතිපරු 

කණ්ඩහඹභක් එකතු තරහ ධඳට කිේතේ, දළන් ධලුතිපන් ගන්න 

ශභයින්ට විතයක් උඳහධි ප්ර දහනඹ කයන්න කිඹරහ. ධඳ එඹ කශහ. 

ධනික් ධඹට උඳහධි ප්ර දහනඹ කතශේ නළවළ. ඒ ධඹට කිේහ රුසිඹහට 

ඹන්න කිඹරහ. ඊට ඳසු නළත එතළන ඉසපිරිතහරඹ  -රදයා 

තනවිල් ප්ර නහන්දු යතයෝගයාලහරහ- වදරහ ඒකට තයෝගීන් එන්න 

ඳටන් ගත්තහට ඳසතේ, ඔන්න Teaching Hospital එක ඳටන් 

ගත්තහභ ධඳට කිේහ, තදළනි, තුන්ළනි, වතයළනි batchරට 

උඳහධි ප්ර දහනඹ කයන්න, ඳසු ගිඹ කහරත  hospital  එකක් 

තිපබුතණ් නළතිප නිහ ඒ ධඹට ත ධවුරුේදක් තනොමිතල් 

උගන්න්න කිඹරහ. එතවභ ගළේ නිතේදනත  ඳශ කශහ. තේ 

කටයුතු කිසිභ විධිඹකට ඵරඹ ධයතගන කයපු තේල්  තනොතයි. 

"ඒක තල්කේට දීරහ", "තල්කේතප ධභිභතඹ ඳරිදි", 

"ඇභතිපයඹහට ඕනෆ විධිඹට", "උඳහධි ප්ර දහනඹ කිරීභ" ඹනහදී 

සිඹල්රභ නිකේ කිඹන කුණුවරුඳ කථහ. ඒහ ගළන එක්තකෝ 

තොඹහ ඵරන්න ඕනෆ. නළත්නේ දළන ගන්න ඕනෆ. තේහ වරිඹට 

තත්රුේ ගන්න ඕනෆ. එතවභ  ග කීතභන් තතොය කථහ කයන්න 

තවො නළවළ. යට එතවභ තනොභඟ ඹන්න තවො නළවළ. 

භභ තමුන්නහන්තේරහට කිඹන්න කළභළතිපයි ධද තේ යතේ උස 

ධධයාහඳනඹ පිළිඵ ධඳට තඵොතවොභ නිළරැදි දළක්භක් තිපතඵන 

ඵ. 2016 ය න විට ධඳ තේ උස ධධයාහඳනඹ තකොතවේටද 

ධයතගන ඹන්තන් කිඹන එකට ධද ළඩ කයතගන ඹනහ. ධද ධතේ 

යතේ විලසවිදයාහරර සිඹඹට 35ක් ඳභණ ඉන්තන් භහජ විදයාහ වහ 

කරහ විඹඹන් වදහයන දරුන්.  2016 න විට තේ ප්ර භහණඹ 

ක්ර භහනුකර ධඩු කයතගන ගිහින් සිඹඹට 20ක විතය සීභහට 

තපන්න ධඳ ධතේක්හ කයනහ. ධද විදයාහ ධාලතඹන් 

විලසවිදයාහරඹට එන්තන් සිඹඹට 22ක විතය ප්ර භහණඹක්. ධඳ 

ඵරහතඳොතයොත්තු තනහ තේක සිඹඹට 50ට විතය තපන්න. 

ගණකහධිකයණඹ, කශභනහකයණඹ හතප ඳහනභහරහ ඉාග්රීsසි 

භහධයාතඹන් විලසවිදයාහර තුශ සිඹඹට 30කට විතය ධයතගන ඹන්න 

ධඳ ඵරහතඳොතයොත්තු තනහ. ඒ වහ ඳහල් භේටමින් විලහර 

තනසකේ කයතගන ඹනහ.  

ධනුය දිහනහඹක භන්ත්රීළතුභහ ධද ප්ර හථමික වහ ේවින්යික 

ධධයාහඳනඹ පිළිඵ ඉතහභ තඵොශ විධිඹට කථහ කශහ.  ධඳ ධද 

භහින්තදෝදඹ විදයාහර 1,000ක් වදහ තගන ඹන්තන් ගේ භේටතේ 

තිපතඵන ධතේ ඳහල්රට ධලයා මූලික ඳවසුකේ සිඹල්ර ඳඹහ 

තදන්නයි.  

රාකහතේ සිඹලු ඳවසුකේ තිපතඵන ඳහල් 43යි තිපතඵන්තන් 

කිඹරහ එතුභහ කිේහ. ඒක ළරැදියි. රාකහතේ භධයා භවහ විදයාහර, 

භවහ විදයාහර වහ යනන්ද, නහරන්ද, තයෝඹල්, විලහඛහ ළනි විදයාහර 

භේටතේ තිපතඵන  සිඹලු ඳවසුකේ හිත ඳහල් 443ක් තිපතඵනහ. 

වළඵළයි, තේ ධවුරුදු තදකට තේ ඳහල් 443ක ප්ර භහණඹ ඳහල් 

900ක් විතය දක්හ ඉවශ ගිහින් තිපතඵනහ. ධද ගේඵද ඳහල්රට 

විලහර ඉල්ලුභක් තිපතඵනහ.  ඉතිපන් ඒක පුදුභ න්නට තදඹක් 

තනොතයි. යටක මිනිසුන්තප ජීන තත්ත්ඹ, මිනිසුන්තප ඒක 

පුේගර යදහඹභ, ගතේ ඳවසුකේ ළඩි න්න, ළඩි න්න, 

තභන්තප දරුහ ටිකක් ඳවසුකේ තිපතඵන ඳහරකට ඹන්න 

ගේර සිටින ධතේ තදභවුපිඹන්  කල්ඳනහ කයනහ.  

ගරු නිතඹෝජයා කහයක බහඳතිපතුභනි, උඩුනුයට භවනුය 

ඉරහ කිතරෝ මේටර් 7ක, 8ක දුයක් තිපතඵනහ. උඩුනුය භතප 

යනත  ඳහල් 11කට තේ තර් ඳශමුළනි තේේණිඹට එක 
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ඳහර්ලිතේන්තු 

දරුතක්ත් ඇතුශත් වුතණ් නළවළ; තවෝඩිත  ඳන්තිපඹට එක 

දරුතක්ත් ඇතුශත් වුතණ් නළවළ. ඒ ගභට කහඳේ ඳහයක් දීරහ 

තිපතඵනහ. ඒ ඳහතර් තඳෞේගලික ඵස, යජත  ඵස ඹන්න ඳටන් 

ධයතගන තිපතඵනහ.  ඒ තදභවුපිඹන්තප ධත මිට එදහට ඩහ ධද 

ටිකක් තවොයි. ඉතිපන්  ඒ තදභවුපිඹන් තේ දරුන් ටිකක් තවො 

ඳහරකට ඹන්න කල්ඳනහ කයනහ. ගතේ ඳහරට දරුන් නළතිප 

නහ.  තේ තර් රාකහතේ  ඳහල් තුන්දවස ධටසිඹ ගණනකට 

ඳශමුළනි තේේණිඹ වහ එක දරුතක්ත් ඇතුශත් වුතණ් නළවළ.   

ජිත් තප්ර ේභදහ භන්ත්රීළතුභහ කිේ කථහක් භභ ධවතගන 

සිටිඹහ. ඒක තභෝඩ කථහක්.  එතුභහ කිේහ, "ඉසතකෝර 

ළතවනහ, දරුතෝ ඉසතකෝතල් ඹන්තන් නළවළ" කිඹරහ.  නළවළ, 

එතවභ තභොකක්ත් තරහ නළවළ.  ඒ දරුන් ඊට ඩහ ළඩි 

ඳවසුකේ තිපතඵන ඳහල්රට  ඹනහ.  ගේභහන දියුණු තරහ 

තිපතඵන නිහ,  තදභවුපිඹන්තප ධතට ඹේ කිසි ළඩි මුදරක් එන 

නිහ, ජීන භේටභ ඊට ඩහ ඉවශට ගිහින් තිපතඵන නිහ  ඒ 

තදභවුපිඹන් ධය ගතේ පුාචි ඳහරට තභන්තප දරුහ ඹන්තන් 

නළතිප ඊට ඩහ තවො ඳහරකට ඹනහ. ඒක යතේ යර්ථික 

ාර්ධනත  දර්ලකඹක්. ඒක යතේ ධධයාහඳනත  ධනහත්භක 

රක්ණඹක්. ඒක තවො එකක්. ඒක විනහලකහරී පිළිතතක් 

තනොතයි.  

ගරු නිතඹෝජයා කහයක බහඳතිපතුභනි, භහ ඔඵතුභහට කිඹන්න 

කළභළතිපයි, තේ UCLan එක රාකහට තගතනන්න විතලේතඹන්භ 

රක්සභන් ඹහඳහ ධතවර්ධන භන්ත්රීළතුභහ, යතඹෝජන ප්ර ර්ධන 

ඇභතිපයඹහ වුණහට ඳසු ය ර්ගහමේ කටයුතු කශ ඵ. ධඳ 

ඵරහතඳොතයොත්තු වුතණ් තඳොදු යහජයා භණ්ඩලීඹ නහඹක මුළුට 

චහර්ල්ස කුභහයඹහ ඳළමිණිඹහභ ජනහධිඳතිපතුභහත් එක්ක එකතු තරහ 

තේ ළ ත් ඳටන් ගන්නයි. තේ වහ ඉඩේ මිර දී තගන, ඉඩේ 

තන් කයතගන, ධතේ යතටන් ධලයා වතිපක රඵහ තගන, ඳරිය, 

න ජීවී  ඹන යඹතනලින් ධලයා වතිපක රඵහ  තගන තේ 

කටයුත්ත  කිරීතේ දී  ෆතවන ප්ර භහද තන්න තිපබුණහ. නමුත් එතුභහ 

ඒ සිඹල්ර  ඉතහභත් කඩිනමින් ඉසට කයරහ තිපතඵනහ.  තභඹ 

යයේබ කයන්නට ධලයා කටයුතු රසහ දීභ පිළිඵ ධතිපගරු 

ජනහධිඳතිපතුභහටත්, විතලේතඹන්භ යතඹෝජන ප්ර ර්ධන ඇභතිප 

රක්සභන් ඹහඳහ ධතවර්ධන භළතිපතුභහටත් ධපි සතුතිපන්ත 

තනහ.   

ධතේ යතේ දළනට විතේය ඹ උඳහධි පිරිනභන උස ධධයාහඳන 

යඹතන 16ක් තවොඳින් කටයුතු කයතගන ඹනහ. ඒහ තළනින් 

තළන කුලී තගහ රඵහගත් සථහනර යයේබ කයරහ තිපතඵනහ.  

නමුත් ධතේ යතේ ල්ලිලින් රුපිඹල් බිලිඹන 14ක් විතය විඹදේ 

කයරහ තභළනි ධාග ේපර්ණ විලසවිදයාහරඹක් වදරහ, එඹ යයේබ 

කයන්නට රළබීභ ධතිපගරු ජනහධිඳතිපතුභහතප භහින්ද චින්තන ළඩ 

පිළිතශ ඹටතත් රාකහ  යසිඹහතේ ධධයාහඳන   භධයාසථහනඹ -

තක්න්ද්රවඹ -  ඵට ඳත් කිරීතේ ඵරහතඳොතයොත්තු පර කය 

ගළනීතේ ඉතහභ තුටුදහඹක ධසථහක් ඵත් ප්ර කහල කයන්න 

කළභළතිපයි.   

ධද ඳළළතිප විහදත  දී තේ පිළිඵ කරුණු ඉදිරිඳත් කශ සිඹලු 

තදනහටභ ධතේ තගෞයඹ වහ සතුතිපඹ පිරිනභමින්, උස 

ධධයාහඳනඹ පිළිඵ මේට ඩහ දළඩි ධධහනඹකින් ධධයාඹනඹ 

කයරහ කථහ කයන්න කිඹරහ - විතලේතඹන්භ එතවන් තභතවන් 

තඵොරු ගණන් කිඹන ධඹට -  ප්ර කහල කයමින් භභ නිවඬ නහ, 

තඵොතවොභ සතුතිපයි.  

 
ප්ර ලසනඹ විභන රදින්, බහ ේභත විඹ. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்ரக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

කල්තළබීභ 
எத்றகப்பு 

ADJOURNMENT 

 
ගරු එස.බී. දිහනහඹක භවතහ 
(ரண்புறகு ஸ்.தற. றசரரக்க) 

(The Hon. S.B. Dissanayake) 

ගරු නිතඹෝජයා කහයක බහඳතිපතුභනි, "ඳහර්ලිතේන්තු දළන් 
කල් තළබිඹ යුතුඹ" යි භහ තඹෝජනහ කයනහ. 

 

ප්ර ලසනඹ බහභිමුඛ කයන රදී. 
றணர டுத்றம்தப்ததற்நது. 

Question proposed. 

 
නිතඹෝජයා කහයක බහඳතිපතුභහ 
(குரோக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 

The Adjournment Motion is to be moved by the Hon. 

Shantha Bandara. Before he starts, will an Hon. Member 

propose the Hon. Janaka Bandara to take the Chair? 

 

ගරු ඉන්දික ඵණ්ඩහයනහඹක භවතහ (ඳශහත් ඳහරන වහ 
ඳශහත් බහ නිතඹෝජයා ධභහතයාතුභහ) 
(ரண்புறகு இந்றக தண்டரரக்க - உள்ரொரட்சற, ரகர 

சகதகள் தறற அகச்சர்) 

(The Hon. Indika Bandaranayake - Deputy Minister of 

Local Government and Provincial Councils)  

I propose that the Hon. Janaka Bandara do now take 

the Chair. 
 

ගරු ධල්වහේ ඒ.එච්.එේ. ධසර් භවතහ 
(ரண்புறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
 

විසින් සථිය කයන රදී. 
ஆரரறத்ரர். 

Seconded. 
 

ප්ර ලසනඹ විභන රදින්, බහ ේභත විඹ. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்ரக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

ධනතුරු නිතඹෝජයා කහයක බහඳතිපතුභහ මූරහනතඹන් ඉත් 
වුතඹන්, ගරු ජහනක ඵණ්ඩහය භවතහ මුරහනහරඪ විඹ. 

அன் தறநகு, குரோக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள் 

அக்கறரசணத்றணறன்ர அகனர, ரண்புறகு ஜரணக தண்டர 

அர்கள்  கனக கறத்ரர்கள். 

Whereupon MR. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES  left 

the Chair, and THE HON. JANAKA BANDARA took the Chair. 

 
 

උතුතර් ඳශහත් බහ භළතිපයණඹ ඳළළත්වීභ 
ේඵන්ධතඹන් යජඹට ප්ර හදඹ 

ட ரகர சகதத் ரர்கன டத்றகக்கு 

அசுக்குப் தரரட்டு 
APPRECIATION TO GOVERNMENT FOR HOLDING 

PROVINCIAL COUNCIL ELECTION IN THE NORTH  
 

ගරු ලහන්ත ඵණ්ඩහය භවතහ 
(ரண்புறகு சரந் தண்டர) 

(The Hon. Shantha Bandara) 

මූරහනහරඪ ගරුභන්ත්රීළතුභනි, බහ කල් තඵන ධසථහතේදී 

භභ ඳවත වන් තඹෝජනහ තභභ ගරු බහට ඉදිරිඳත් 

කයනහ:  

1185 1186 

[ගරු එස.බී. දිහනහඹක භවතහ] 
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"දවතුන්න යණ්ඩුක්ර භ යාසථහ ාතලෝධනත  මුඛයා  ඵරහතඳොතයොත්තු 

වත  ඳශහත් බහ සථහපිත කිරීභයි. තද, උතුරු ව නළ තඟනහිය 

ඳශහත්ර ඳළළත් වුණ ජනහර්ගික ගළටලුට විඳුභක් තර ඉන්දිඹහනු 

යජත ද ධදව ධනු ඳශහත් බහ පිහිටනු රළබීඹ. එතවත් උතුරු ඳශහත 

වහ ය 25ක් ගතනතුරු භළතිපයණඹක් ඳළළත්වීභට වළකිඹහ 

තනොරළබිණි. එඹට තවේතු වත  ත්රාසතහදඹ ඳළළන්භත්, එභ න්න්දු 

ගළනීභට කිසිදු යහජයා නහඹකත්ඹකට තනොවළකි වීභත් නිහඹ.  

එළනි ඳසුබිභක්  තුශ ධතිපගරු ජනහධිඳතිපතුභහතප නහඹකත්තඹන් 

ත්රාසතහදඹ නිභහ කය ය 4ක් ළනි තකටි කරක් තුශ උතුරු ඳශහත් බහ 

සථහපිත කය ප්ර ජහතන්ත්රාහදී භළතිපයණඹක් ඳළළත්වීභට කටයුතු කිරීභ 

පිළිඵ යජඹට ප්ර හදඹ ඳශ කශ යුතු ඹළයි භභ තේ බහට තඹෝජනහ 

කයමි."  

මූරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීළතුභනි, ධපි වළතභෝභ දන්නහ, 1987 

තනොළේඵර් භහත දී උතුරු ව නළ තඟනහිය  ප්ර තේලර සුළු 

ද්රවවිඩ ජහතිපකඹන්තප ප්ර ලසනඹට විදුභක් වළටිඹට තභයි 

විතලේතඹන්භ තේ දවතුන්න යණ්ඩුක්ර භ යාසථහ ාතලෝධනඹ 

තගනළත් ේභත කතශේ කිඹරහ.  1987 ජලි 29න දහ ධත්න් 

කයනු රළබ ඉන්දු-රාකහ ගිවිසුභ තුශ ඇතිප වුණු ප්ර ධහන එකඟතහක් 

වළටිඹට තභයි තේ ඳශහත් බහ ක්ර භඹ විතලේතඹන්භ ධතේ යටට 

වඳුන්හ දුන්තන්.  තභභ ඳශහත් බහ භළතිපයණඹ 1988 ධතප්ර ේල් 

භහත දී ඳළළත්වත් එහිදී ඵසනහහිය, භධයාභ, ඌ, දකුණ, 

ඹම, උතුරු භළද, ඵයගමු ඳශහත් බහරට විතයයි  

ඳත්න්නට වළකිඹහ රළබුතණ්. ඉන් ධනතුරු විතලේතඹන්භ 

උතුරු ඳශහ තත් සථහපිත කශ ඒ ඳශහත් බහ තුශ ප්ර ධහන ධභහතයා 

ධුයඹ ර්ධයහජහ තඳරුභහල් භළතිපතුභහට රඵහ දීරහ ඒ යජඹ කටයුතු 

කයතගන ඹන තකොට විතලේතඹන්භ එකට හිටපු ජනහධිඳතිපයඹහ 

වළටිඹට කටයුතු කශ යර්. තප්ර ේභදහ භළතිපතුභන් එල්ටීටීඊ 

ාවිධහනඹත් එක්ක ක්ර  යකහයතඹන් ඹේ ඹේ ේඵන්ධතහ ඳළළත් 

ව ඵ ධඳ කවුරුත් දන්නහ. ඒ ඳළන්භත් එක්ක විතලේතඹන්භ ඒ 

ඳශහත් බහ ධකර්භණයා කිරීභ වහ එකට ඒ යහජයා 

නහඹකත්ඹ කටයුතු කිරීතේ ප්ර තිපපරඹක් වළටිඹට ඒ ප්ර ධහන 

ධභහතයායඹහ විතලේතඹන්භ ඊශභක් ප්ර කහලඹට ඳත් කිරීභ දක්හභ 

ගභන් කයන්නට වුණහ. ඒ නිහභ 1990 විතලේතඹන්භ එභ ඳශහත් 

බහ ධතවෝසි කිරීභ වහ ව ඳනත් තකටුේඳත ඳහර්ලිතේන්තුතේ 

ේභත කයරහ ඒ ඳශහත් බහ ධකර්භණයා වුණු ඳශහත් බහක් 

ඵට ඳරිර්තනඹ කයන්න කටයුතු කශහ.  

මූරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීළතුභනි, ධපි දන්නහ, ඳශහත් බහ 

ක්ර භඹ යයේබ කයරහ කිසිදු නහඹකතඹකුට උතුරු ඳශහත් බහතේ 

ඳශහත් බහ භළතිපයණඹක් ඳත්න්නට වළකිඹහ රළබුතණ් නළවළ 

කිඹරහ. දිාගත තේ.යර්. ජඹර්ධන භළතිපතුභහට, ඒ හතපභ 

දිාගත යර්. තප්ර ේභදහ භළතිපතුභහට, දිාගත ඩී.බී. විතේතුාග 

භළතිපතුභහට, ඒ හතපභ හිටපු ජනහධිඳතිපනි චන්ද්රි කහ ඵණ්ඩහයනහඹක 

භළතිපනිඹට ඒ ඳශහත් බහ භළතිපයණ ඳත්න්න වළකිඹහක් 

රළබුතණ් නළවළ. වළඵළයි තේ යජඹ තේ යතේ තිපබුණ ඒ තඵදුේහදී 

ත්රාසතහදඹට තිපත තිපඹරහ එක ඳළත්තකින් නළ තඟනහිය ඳශහත 

මුදහතගන, ඒ භහනුෂික තභතවයුභ ඔසතේ  මුදහ ගත්ත 

නළ තඟනහිය ඳශහතට ඳශහත් ඳහරන භළතිපයණ ඳත්න්නට 

කටයුතු කශහ. ඉන් ධනතුරු, උතුතර් ත්රාසතහදඹ ඳශහ වළය උතුය 

නිදවස කය ගත්තහට ඳසතේ ධඳට තිපබුණු විලහරභ ධභිතඹෝගඹ  

තභයි උතුතර් ඳශහත් බහ භළතිපයණඹ ඳළළත්වීභ. තේ යතේ 

තිපතඵන ප්ර ධහන තේලඳහරන ඳක්, ඒ හතපභ තේ යට 

ධබයාන්තයත  විවිධ කණ්ඩහඹේ විලහර ලතඹන් ධඳට ධභිතඹෝග 

කශහ, වළකිනේ උතුතර් ඳශහත් බහ භළතිපයණඹ ඳත්න්න 

කිඹරහ.  

මූරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීළතුභනි, ධපි කහටත් භතකයි, ඒ 

කහරත  උතුරු ඳශහත තිපබුණු යකහයඹ.  එහි සිවිල් ඳරිඳහරනඹක් 

තිපබුතණ් නළවළ; තනභ ඳරිඳහරන ඒකක තිපබුතණ්; තනභ 

ඳරිඳහරනඹක් තිපබුතණ්. ඒ විතයක් තනොතයි,  ඒ ප්ර ේලර භහර්ග 

ඳේධතිපඹ බි ළටිරහ ත්රාසතහදී ප්ර වහයරට රක් තරහ ඳහර, 

යගමික සථහන, ඳහරභ, තඵෝක්කු, තයෝවර ඒ සිඹල්රභ 

විනහලඹට ඳත් වුණහ විතයක් තනොතයි වළභ තළනභ බිේ තඵෝේඵ  

ශරරහ තිපබුණහ. ඒ නිහ භළතිපයණඹක් තිපඹන්න පුළුන් 

හතහයණඹක් තිපබුතණ් නළවළ. වළඵළයි ධපි කවුරුත් හිතුතේ 

නළවළ, ධවුරුදු වතයක් ළනි තකටි කහරඹක් තුශදී ඳශහත් බහ 

භළතිපයණඹක් ඳත්න්න පුළුන් ඳරියඹක් නිර්භහණඹ කයන්න 

වළකිඹහ රළතඵයි කිඹරහ. වළඵළයි ධතේ යයක්ක ධභහතයාහාලත  

කළඳවීේ, ඒ වීතයෝදහය යණ විරුන්  තදුයටත් කයන රද කළඳවීේ 

ව යජත  ාර්ධන ළඩ පිළිතශ ඒ සිඹල්ර ඒකහඵේධ 

තභතවයුභක් වළටිඹට ක්රිදඹහත්භක වීතේ ප්ර තිපපරඹක් වළටිඹට ධවුරුදු 

වතයක් ළනි තකටි කහරඹක් තුශදී උතුතර් ඳශහත් බහ 

භළතිපයණඹක් ඳත්රහ  ප්ර ජහතන්ත්රාහදඹ සථහපිත කයන්න ධඳට 

ධද වළකිඹහ රළබිරහ තිපතඵනහ, ධතිපගරු ජනහධිඳතිපතුභහතප 

නහඹකත්තඹන්.  

ජනතහ විමුක්තිප තඳයමුණ තේ ඳහර්ලිතේන්තුතේදීත්, ඉන් 

පිටතදීත් විලහර ලතඹන් තචෝදනහ කශහ වළකි නේ උතුතර් ඳශහත් 

බහ  භළතිපයණඹ තිපඹන්න කිඹරහ. ඒ හතපභ තදභශ ජහතිපක 

න්ධහනඹත් තේ ඳහර්ලිතේන්තුතේදීත්, ඉන් පිටතදීත් වළභ 

තළනකදීභ, තේය ඹ ලතඹන් විවිධ කණ්ඩහඹේ යභන්ත්රාණඹ 

කයමින්  විලහර ලතඹන් ඒ තචෝදනහ කශහ.  ඒ හතපභ 

ජහතයාන්තය ලතඹනුත් ගිහින්  කිේහ, ධඳට  ධතේ ධයිතිපඹ රඵහ  

තදන්තන් නළවළ, ධනික් ඳශහත් බහ සිඹල්තල්භ භළතිපයණ 

ඳත්හ තිපතඵනහ, ඒ භවජන නිතඹෝජිතඹන් ඳත් කය තිපතඵනහ, 

ඒත් උතුතර් ඳභණක් ඳශහත් බහ භළතිපයණඹ ඳත්හ  ධඳට ඒ  

ප්ර ජහතන්ත්රාහදී ධයිතිපඹ රඵහ  තදන්න තේ යණ්ඩු කටයුතු 

කයන්තන් නළවළ කිඹරහ.  එක්ත් ජහතිපක ඳක්ඹත් තේ 

ඳහර්ලිතේන්තුතේදීත්, ඉන් පිටතදීත් විලහර ලතඹන් තචෝදනහ 

එල්ර කශහ, ධභිතඹෝග කශහ,  වළකි නේ තේ ඳශත් බහ 

භළතිපයණඹ ඳත්න්න කිඹරහ. ධපි උතුරු ඳශහත් බහ 

භළතිපයණඹ ඳළළත්වුහ. මූරහනහරඪ  ගරු භන්ත්රීළතුභනි, එහි 

ප්ර තිපපරඹ තභොකක්ද? තදභශ ජහතිපක න්ධහනඹ උතුතර් 

ජනතහතගන් ඡන්ද 353,596ක්  රඵහ ගත්තහ. එක්ත් ජනතහ  

නිදවස න්ධහනඹ ඉතහභ ප්ර ජහතන්ත්රාහදී, නීතයානුකර 

භළතිපයණඹ ඳත්රහ ඡන්ද 82,838ක් රඵහ ගත්තහ. එක්ත් 

ජහතිපක ඳක්ඹ ඒ ඳශහතත් ජනතහ තනුතන් තඳනී සිටිනහඹ 

කිඹමින්, ඒ හතපභ තේ භළතිපයණඹ ඳත්න්න  කිඹරහ 

ධභිතඹෝග කයමින්  කථහ කශත්, තේ යතේ ප්ර ධහ න විඳක්ඹ 

වළටිඹට ඔවුන්ට රඵහ ගන්න වළකිඹහ රළබුතණ් 3062ක් ළනි 

ඉතහභ සුළු ඡන්ද ාඛයාහක් ඳභණයි. ඒ, ළයදිරහ ළදිච්ච ඡන්දත් 

එක්කයි.   

මූරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීළතුභනි, ඒ හතපභ ජනතහ  විමුක්තිප 

තඳයමුණත් විවිධහකහයතඹන් තචෝදනහ කශහ, ඒ ධඹතප තේලඳහරන 

ළඩ පිළිතශ උතුතර් ක්රිදඹහත්භක කයන්න තදන්තන් නළවළ, ඒ 

ධඹට විවිධ  ප්ර වහය එල්ර කයනහ කිඹරහ. ඒ ධඹතප තේලඳහරන  

ළඩ පිළිතශ උතුතර් ක්රිදඹහත්භක කයන්න, තේලඳහරන ලතඹන් 

ඒ ජනතහ  දළනුත් කයන්න,  ඒ ධඹතප ාවිධහන පිහිටුන්න ඉඩ 

තදන්තන් නළවළ කිේහ. ඒ ධඹට උතුරු ඳශහතත් තරොකු ජන 

ඳදනභක්  තිපතඵනහඹ  කිේහ. වළඵළයි, උතුරු ඳශහත් බහ 

ඡන්දත දී ජනතහ  විමුක්තිප තඳයමුණට තභොකද වුතණ්? ඔවුන්ට 

රඵහ ගන්න වළකිඹහ රළබුතණ් ඡන්ද 288ක් ඳභණයි.  ඒ, ළයදිරහ 

ළදිච්ච ඡන්දත් එක්කයි. එළනි තත්ත්ඹක් තුශ, එළනි ඳසු බිභක්  

තුශ ප්ර ජහතන්ත්රාහදී විධිඹට ව නීතයානුකර  ඒ භළතිපයණඹ  

ඳත්හ ශ්රීන රාකහ නිදවස ඳක්ඹ පුමුඛ එක්ත් ජනතහ නිදවස 

න්ධහනඹ -ඵහුතයඹ රඵහ ගන්න තනොවළකි වුණත්- ඒ  

ජනතහතප ප්ර හදඹ රඵහ තගන තිපතඵනහ.  ප්ර ජහතන්ත්රාහදී විධිඹට 

ඒ භළතිපයණඹ ඳත්රහ  එක්ත් ජනතහ නිදවස න්ධහනඹට ඒ 

ජන ප්ර හදඹ රඵහ ගන්න වළකි තරහ තිපතඵනහඹ කිඹන එක ධපි 

තුටින් භතක් කයන්න ඕනෆ.   

1187 1188 



ඳහර්ලිතේන්තු 

උතුරු ඳශහත් බහ භළතිපයණඹ ඳත්න්තන් නළත්තත් ඇයි  

කිඹන එක පිළිඵ ඳසු ගිඹ කහරඹ  පුයහභ ජහතයාන්තය ලතඹන්  

ධඳට  ධභිතඹෝග ගණනහක් එල්ර කශහ. භහන හිමිකේ 

තකොමිතේදී, එක්ත් ජහන්න්තප ාවිධහනඹ ඇතුළු  සථහන 

ගණනහකදී ධඳට ධභිතඹෝග කශහ. ඒ නිහ ධඳට තරොකු  

ප්ර ලසනරට මුහුණ තදන්න සිේධ වුණහ. තේ  සිඹල්ර ළරකිල්රට 

ධයතගන ධතිපගරු ජනහධිඳතිපතුභහ එදහ ගත්තු න්න්දු ඒ 

යකහයතඹන්භ ක්රිදඹහත්භක කයමින් උතුරු ඳශහත් බහ භළතිපයණඹ 

ඳත්න්නට කටයුතු කිරීභ ධඳ සිඹලු තදනහභ යටක් වළටිඹට රඵහ 

ගත්ත විලහර ජඹග්රාවණඹක්. තේලඳහරනික ලතඹනුත්,  තේය ඹ 

ලතඹනුත්,  විතේය ඹ ලතඹනුත් ධඳ රළබ විලහර ජඹග්රාවණඹක් 

වළටිඹට තභයි ධඳ  තේ ඳශහත් බහ භළතිපයණඹ දකින්තන්.  

ධහන ලතඹන්  ධපි එක ඉල්ලීභක්  කයන්න කළභළතිපයි.  

තදභශ ජහතිපක න්ධහනඹට ධද තරොකු ග කීභක් තිපතඵනහ.  

දකුතණ් හතපභ උතුරු ඳශහතත්  ඉන්තන්ත් ධවුරුදු 30ක් තිපසතේ 

දුක් විපු ජනතහක්. ඒ නිහ ඒ ඳශහත ඔවුන්තප නහඹකත්ඹ 

ඹටතත් ඳහරනඹ කයනතකොට යිතරොක්තප නයාහඹ හතප 

ඳපුතන්භ භස යහත්තර ඉල්රන්තන් නළතිප,   ප්ර ජහතන්ත්රාහදී 

එකඟ තන්න පුළුන් තඹෝජනහ තගන එන්න ඕනෆ. ඳශහත් 

බහකට තනිඹභ තේ ගභන ඹන්න ඵළවළ. ඳශහත් බහට භධයාභ 

යජත   වතඹෝගඹ ධලයායි. ඒ හතපභ ඳශහත් බහට යතේ 

යහජයා  නහඹකඹහතප වතඹෝගඹ ධලයායි. ඒ නිහ යතේ යහජයා 

නහඹකඹහතප යශිර්හදඹත්, භධයාභ යජත  යශිර්හදඹත් 

රඵහතගන උතුතර් ධහිාක  ජනතහ තනුතන් ඳළවළදිලි ළඩ 

පිළිතශක් ක්රිදඹහත්භක කයන එක තභයි  තදභශ ජහතිපක 

න්ධහනත  භව ඇභතිපතුභහ  ඇතුළු ඒ භන්ත්රීළ භඬුල්රට  ධද 

ඳළරිරහ තිපතඵන  ප්ර ධහන ග කීභ. 

ඒ යකහයතඹන් කටයුතු කයරහ උතුතර් ජනතහට ධවුරුදු 

ගණනහක් තිපසතේ ඇතිප වුණ ඒ  පීඩනඹ නළත තහක් ඇතිප 

තනොන යකහයඹට උතුරු ඳශහත් බහ  කටයුතු කයයි කිඹරහ 

යතේ ධනහගතඹ ඹවඳත් යකහයතඹන් දකින්න කළභළතිප ධඹ වළටිඹට 

ධපි ඵරහතඳොතයොත්තු තනහ. තභළනි ධභිතඹෝග ගණනහක් 

තිපතඵේදී, තේය ඹ ඵරඳෆේ විලහර ප්ර භහණඹක් තිපතඵේදී, විතේය ඹ 

ඵරඳෆේ විලහර ප්ර භහණඹක් තිපතඵේදී, විවිධ තේලඳහරන 

කණ්ඩහඹේලින් විවිධ භතහද ගණනහක් ඉදිරිඳත් තරහ 

තිපතඵේදී, තභතතක් කල් තේ යතේ හිටපු කිසිදු යහජයා නහඹකතඹකුට 

ගන්න ඵළරි වුණු න්න්දුක් -ධවුරුදු 25ක් දක්හභ ගන්න ඵළරි වුණු 

න්න්දුක්- නිර්භීත ව ධසථහනුකර රඵහ ගත්ත ධතිපගරු 

ජනහධිඳතිප භහින්ද යහජඳක් භළතිපතුභහ ප්ර මුඛ තේ යජඹට ධතේ 

උත්තරීතය ඳහර්ලිතේන්තුතේ ප්ර හදඹ ඳශ කශ යුතුයි. ඒක යුගත  

ධලයාතහක් කිඹන එක තේ තරහතේ භතක් කයමින්, තේ 

ධසථහ රඵහ දීභ පිළිඵ මූරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීළතුභහට 

තගෞයඹ ව සතුතිපඹ ඳශ කයමින් භහ නිවඬ තනහ. 

 
ගරු ජහනක ක්කුඹුය භවතහ 
(ரண்புறகு ஜரணக க்கும்பு) 

(The  Hon. Janaka Wakkumbura) 

මුරසුන තවොඵන ගරු භන්ත්රීළතුභනි, ලහන්ත ඵණ්ඩහය 

භන්ත්රීළතුභහ  විසින් ධද දින බහ කල් තඵන ධසථහතේදී තගතනන 

රද තඹෝජනහ භහ සථිය කයනහ.  

එතුභහ එභ තඹෝජනහ තගනහතේ ඳසු ගිඹ දහ ඳළළත් ව ඳශහත් 

බහ භළතිපයණඹ භ් න් උතුරු ඳශහත් බහ සථහපිත කයන්න 

ධතිපගරු ජනහධිඳතිපතුභහත්, යජඹත් ගත්ත ඒ ක්රිදඹහ භහර්ගඹට  ප්ර හදඹ 

ඳශ කයන්නයි. තගොඩක් තදතනක් ඹේ ඹේ තරහර තදොස කිේහ, 

"උතුතර් භළතිපයණඹක් තිපඹනහ" කිඹරහ. වළඵළයි මුළු තරෝකඹභ 

ඵරහතගන හිටිඹහ, උතුරු ඳශහත් බහ භළතිපයණඹ තේ යජඹ 

ඳත්යි කිඹරහ. ඒ හතපභ ජනහධිඳතිපතුභහ  කිඹපු ඒ කහර්ඹඹ 

ඉසට සිේධ කශහ. භළතිපයණඹක් තිපඹන්තන් ජඹග්රාවණඹ කයන්නභ 

තනොතයි. ධපි ඳසු ගිඹ දහ ඳශහත් බහ තුනක භළතිපයණඹක් 

තිපවඵහ. ධපි එයින් තදකක් ජඹග්රාවණඹ කශහ. එකක් ඳළයදුණහ. 

වළඵළයි, උතුරු ඳශහත් බහ ධපි ඳළයදුණහට, උතුතර් ජනතහට 

ප්ර ජහතන්ත්රාහදී ධයිතිපඹ රඵහ දීරහ ධවුරුදු ගණනහකට ඳසතේ  

නිදවතේ ගිහිල්රහ තභන්තප ඡන්දඹ ඳහවිච්චි කයන්න පුළුන් ඒ 

ධයිතිපඹ දුන්නහ. ඒක නිහ ඒ ධඹ ඳශහත් බහක් පිහිටුහ ගත්තහ. 

වළඵළයි ඊට ඳසතේ භවය ධඹ හිතුහ, ජනහධිඳතිපතුභහ ඉදිරිත  ඒ 

ප්ර ධහන ඇභතිපතුභහ දිවුරුේ තදන එකක් නළවළ කිඹරහ. නමුත් එතුභහ 

ඇවිල්රහ දිවුරුේ දුන්නහ. ධපි ඒ ගළන තුටු තනහ. ඒ හතපභ 

තේ යතේ යණ්ඩුක්ර භ යාසථහ ධනුගභනඹ කයමින් එතුභහත්, ඒ 

ඳශහත් බහත් කටයුතු කයයි කිඹරහ ධපි ඵරහතඳොතයොත්තු 

තනහ. 

මූරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීළතුභනි, ධපි තේ භළතිපයණඹ දළනට 

ධවුරුදු වතයකට ඉසතල්රහ, යුේධඹ ජඹග්රාවණඹ කයපු 

තභොතවොතත්භ තිපවඵහ නේ න්ධහනඹ ජඹග්රාවණඹ කයනහ. ඇයි 

ඒ? ඒ ධසථහතේ ජනතහ තුශ බඹක් තිපබුණහ.  ඡන්දඹක් තිපවඵ 

ගභන්භ ත ඡන්දඹක් තිපවතඵොත් මුලින් ඡන්දඹ ජඹග්රාවණඹ කයපු  

ධඹභ ජඹග්රාවණඹ කයනහ. ඒ නිහ යුේධඹ ධන් වුණු 

තභොතවොතත්භ තේ භළතිපයණඹ තිපවඵහ නේ න්ධහනඹ තභයි 

ජඹග්රාවණඹ කයන්තන්. ඒ ජනතහ තුශ තිපතඵන බඹ නිහ, ඒ 

ප්ර තේලත  සිඹලුභ කටයුතු තේ යණ්ඩුතන්භ කය ගන්න ඕනෆඹ 

කිඹන වළඟීභ නිහ ඒ ධඹ ඡන්දඹ තදනහ. වළඵළයි ධපි එතවභ 

කතශේ නළවළ. ධපි ඒ ධඹතප ධලයාතහ ඉසට කශහ. දළන් ටිකකට 

කලින් ඳහල් ගළන කථහ කශහ. ඳහල්ර ධඩු ඳහඩු ගළන කථහ 

කශහ. උතුතර් දරුන්ට ධවුරුදු ගණනහක් තිපසතේ ඳහරක් 

තිපබුතණ් නළවළ.  ඒ දරුතෝ  ඉතගන ගත්තත් ගස ඹට.  ඒ දරුතෝ 

ඉතගන ගත්තත් ඵාකර්  ඇතුතශේ. ධපි ඒ දරුන්ට ධලයා ඳහල් 

ටික වදරහ දුන්නහ. ඳහල් ඹන දරුන්ට ඵස යථඹ දුන්නහ. 

තනොමිතල් ඳහඳළදි   දුන්නහ. තයෝවල් ටික වදරහ දුන්නහ. ඳහයල් 

ටික වදරහ දුන්නහ. විදුලිඹ දුන්නහ. තේ සිඹලුභ තේ රඵහ දීරහ තභයි 

ධපි උතුතර් ඡන්දඹ තිපවතව.  ධවුරුදු ගණනහක් ඒ ධඹට රළබුණු 

නළතිප තේල් තේ යජතඹන් රඵහ දුන්නහ.  

මූරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීළතුභනි, ඒ හතපභ උතුතර් හිටපු 

වමුදහ වමුදහ කවුරුරට සීභහ කයරහ ධපි තේ ඡන්දඹ 

ඳළළත්වහ. තේ යටට යපු ෆභ නහඹකතඹක්භ කිඹනහ, හධහයණ 

භළතිපයණඹක් ඳළළත්වහ කිඹරහ. හධහයණ භළතිපයණඹක් 

ඳත්න්න තේ යජඹ කටයුතු කශහ. ඒක නිහ තරෝකත  යටල් 

ධද කිඹනහ, ධතේ යජ ඹ තවො ළඩ පිළිතශක් ධනුගභනඹ කශහ 

කිඹරහ. ඒ 

ජනතහ ඳශහත් බහක් පිහිටුහ ගත්තහභ, ඒ ඳශහත් බහ 

භළතිපයණ තරහතේ කිඹපු තේල් දළන් ඒ ධඹට ඉසට සිේධ 

කයන්න තනහ. යණ්ඩුක් ගත්තහ හතපභ කටයුතු කයන්නත් 

ධලයායි. යණ්ඩුට ඵළණ ඵළණ හිටපු කේටිඹ ධද ඳශහත් බහතේ 

ඵරඹ ගත්තහට ඳසතේ,  එදහ ඳශහත් බහ භළතිපයණඹට කලින් 

කිඹපු තේල් ඉසට සිේධ කයන්න තනහ. එතතකොට ඒ ධඹටත් 

තත්තයයි  කයන තකොට තිපතඵන ධභහරු. උතුතර් ඡන්දත දී කිඹරහ 

තිපබුණහ, ඳහයල් වළදුහට, ඳහරේ තඵෝක්කු ටික දළේභහට, විදුලිඹ 

දුන්නහට යණ්ඩුට ඡන්දඹ තදන්න එඳහ කිඹරහ. වළඵළයි යණ්ඩු 

ධවුරුදු වතයක් තුශ දී ත ධවුරුදු ගණනහකදීත් තන කහටත් 

කයන්න ඵළරි විලහර ළඩ තකොටක් උතුරු ප්ර තේලඹට කයරහ 

තිපතඵනහ.  

මූරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීළතුභනි, දවතුන්න යණ්ඩුක්ර භ 

යාසථහ ාතලෝධනඹ තගනහතේභ තේ ඳශහත් බහ සථහපිත 
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කිරීතේ කහයණඹටයි. ඒත් තභතතක් කල් දකුතණ් විතයක් ඳශහත් 

බහ පිහිටුහතගන තිපබුණත් තේ න තකොට උතුතර්ත් ඳශහත් බහ 

සථහපිත කයන්න තේ යජඹ කටයුතු කය තිපතඵනහ.  තේ ක්ර භඹ 

ක්රිදඹහත්භක කයන්න ධඳ යජඹ කිසිභ ඳළකිලීභකින් තතොය කටයුතු 

කශහ. ධතිපගරු ජනහධිඳතිපතුභහ වළභ තරහතේභ කිඹන්තන් 

"භළතිපයණඹක් තිපඹන්තන් ජඹග්රාවණඹ කයන්නභ තනොතයි" 

කිඹරහයි. ධපි උතුතර් භළතිපයණඹ ඳත්න තකොට දළන තගන 

හිටිඹහ උතුරු ඳශහත් බහ ඳයදිනහ කිඹරහ. වළඵළයි ඳළයදුණත් 

ධඳට භන්ත්රීළ යන වතක් හිමි කය ගන්න වළකිඹහ රළබුණහ. 

භවය  ඒහත   ඡන්ද ත 40ක් රළබී තිපබුණහ නේ තත් භන්ත්රීළ 

යනඹක් හිමි තනහ. එක්තයහ දිස්රිජක්කඹක ඡන්ද ත 

තදසිඹඹක් රළබී තිපබුණහ නේ ත භන්ත්රීළ යනඹක් හිමි තනහ. 

වළඵළයි තේ යජඹට වතඹෝගඹ තදන තරොකු පිරික් උතුතර්ත් 

ඉන්නහ. ඒ නිහ ධපි තේ කයපු ළඩ පිළිතශ තවො ළඩ 

පිළිතශක් කිඹරහ ධද තේ යතේ ජනතහත්, තරෝකත භ ජනතහත් 

ප්ර ලාහ කයනහ.  ධඳ ඳශහත් බහ තුනක ඡන්දඹ ඳත්හ ඳශහත් 

බහ තදකක ධතිපවිශිසට ජඹග්රාවණඹක් රඵහ ගත්තහ.   ගරු ලහන්ත 

ඵණ්ඩහය භන්ත්රීළතුභහ නිතඹෝජනඹ කයන කුරුණෆගර දිස්රිජක්කත  

ධපි රඵහ ගත් ඡන්ද ාඛයාහත්  එක්ක ඵළලුහභ උතුතර් ධඳ ඳළයදුණු   

ගණනට ඩහ රක් ගණනක් ළඩිතඹන් ඡන්ද  රළබී තිපතඵනහ.  

භධයාභ ඳශහතයි, ඹම ඳශහතයි ජඹග්රාවණඹ කයපු ඒහයින් 

ඵළලුතොත් ළඩි ඡන්ද රක් ගණනක් රඵහතගන තිපතඵනහ. ඒ 

නිහ යජඹ වරි ළඩ පිළිතශක් එක්ක කටයුතු කය තිපතඵන ඵ 

තඳතනනහ.  

එක්ත් ජහතිපක ඳක්ඹට වේඵ වුණු ඡන්ද ගණනයි, ජනතහ 

විමුක්තිප තඳයමුණට වේඵ  වුණු ඡන්ද ගණනයි  ගරු භන්ත්රීළතුභහ  

ගණන් මිනුේ ඇතිප කිේහ.  ඒ කහර්ඹත දී ධපි බඹ නළතිප 

එඩිතය  කටයුතු කශහ. එභ නිහ ධතිපගරු ජනහධිඳතිපතුභහ ඇතුළු  

ධඳ යජඹ  තේ තරෝකඹටභ තඳන්නුහ ධපි හධහයණ භළතිපයණඹක් 

ඳත්පු ඵ. ඒ උතුතර් ජනතහතප ධලයාතහ ඒක නේ ඒකට 

ඉඩ දීරහ තිපතඵනහ, ප්ර ජහතන්ත්රාහදී විධිඹට. ඒ තේ කයන්න කටයුතු 

කයපු ධතිපගරු ජනහධිඳතිපතුභහට, තේ යජඹට භතගත් සතුතිපඹ පුද 

කයමින් තේ තඹෝජනහ තගනහපු ධතේ ගරු ලහන්ත ඵණ්ඩහය 

භන්ත්රීළතුභහටත් සතුතිපන්ත තමින් භහ නිවඬ තනහ. සතුතිපයි.  

 
මූරහනහරඪ භන්ත්රීළතුභහ 
(கனகரங்கும்  உரப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

තඵොතවොභ සතුතිපයි. මේශඟට ගරු ධග්රාහභහතයා දි.මු. ජඹයත්න 

භළතිපතුභහ. 

 
ගරු දි.මු. ජඹයත්න භවතහ (ධග්රාහභහතයාතුභහ ව බුේධ 
ලහන වහ යගමික කටයුතු ධභහතයාතුභහ) 
(ரண்புறகு டி.ம்.ஜத்ண - தற அகச்சரும் ததபத் 

சரசண,  அரேல்கள்  அகச்சரும்) 

(The Hon. D.M. Jayaratne - Prime Minister, Minister of 

Buddha Sasana and Religious Affairs) 

මූරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීළතුභනි, භහ තඵොතවොභ සතුතිපන්ත 

තනහ, තේ හතප තඹෝජනහක් තේ ගරු බහට ධද දින ඉදිරිඳත් 

කිරීභ ගළන. උතුරු ප්ර තේලත  ජනතහට තිපස ධවුරුේදක කහරඹක් 

තේලඳහරන ලතඹන් ක්රිදඹහ කයන්න  ඉඩක්  තිපබුතණ් නළවළ. ඒ 

තත්ත්ඹ ේපර්ණතඹන්භ ධතවෝසි කයරහ ධතිපගරු ජනහධිඳතිපතුභහ 

භළතිපයණඹක්  තිපඹරහ තරෝකඹට තඳන්නුහ ධතේ යතේ 

ප්ර ජහතන්ත්රාහදඹ තකොයි තයේ තේේසනද කිඹන එක ගළන. ධවුරුදු 

30ක් භළතිපයණඹක් තිපඹන්න ඵළරි වුතණ්, තේ යතේ 

ඳහරකයින්තපත් තන කහතපත් යදක් නිහ තනොතයි. ඒ 

ප්ර තේලත භ ජනතහතප ළයදි ක්රිදඹහ භහර්ග නිහයි. උතුතර් තදභශ 

ජනතහ ඉන්තන් න රක්ඹයි. මුසලිේ ජනතහ එක්රක් 

වළත්තෆදවක් ඳභණ ඉන්නහ. සිාවර ජනතහත් වළත්තෆදවක් 

ඳභණ ඉන්නහ. ඒ වුණහට තේ න රක්ඹක් ව තදභශ ජනතහ 

තභයි ඒ විධිත  ළඩ පිළිතශක් ක්රිදඹහත්භක  කතශේ. නළ තඟනහිය 

තදභශ ජනතහ ඉන්තන් වඹරක්ඹයි. රාකහතේ ධතනක් 

ප්ර තේලර තදභශ ජනතහ දවඹරක්ඹක් ඉන්නහ. මුළු 

රාකහතේභ ඵළලුතොත් තදභශ ජනතහ තිපසඑක්රක්ඹක් ඳභණ 

ඉන්නහ. එතවභ නේ තභච්චය පුාචි  ජනතහක් තනභ යහජයාඹක් 

තවෝ තනභ ළඩ පිළිතශක් ක්රිදඹහත්භක කයන්න ඹන එක 

තකොච්චය ළයදිද කිඹරහ කල්ඳනහ කය ඵරන්න ඕනෆ. ඉන්දිඹහතේ 

තදභශ ජනතහ ඳන්තකෝටි ධසරක්ඹක් ඉන්නහ. ඒ ධඹ 

කදහකත් ඒ ධඹට යහජයාඹක් ඉල්රහ ක්රිදඹහ කිරීභක්  නළවළ. ඒ ධඹ 

තනත් ධඹට උදවු කයනහ තනභ යහජයාඹන් පිහිටුන්න කිඹරහ. 

තනොතඹක් තනොතඹක් යකහයතඹන් උදවු උඳකහය කයරහ, ප්ර කහල 

කයරහ ඒ ධඹ නළ් ේටන්න උත්හව කිරීභයි කයන්තන්. 

එතතකොට  තභළනි පුාචි ජනතහක් ජීත් න තේ යට, ර්ග 

ළතපුේ 25,000ක ඳභණ, ර්ග කිතරෝ මේටර් 62,000ක ඳභණ භූමි 

ප්ර භහණඹක් තිපතඵන තේ යට තඵදහ ගන්න සදහනේ තන එක වරිද 

කිඹරහ ධපි කල්ඳනහ කය ඵරන්න ඕනෆ. තනත් යටර තකොච්චය 

තදභශ ජනතහක් ජීත් තනහද? ඒ හතපභ තනත් යටර 

තනත් ජනතහ තකොච්චය ජීත් තනහ ද? ඒ ධඹ තනභ 

යහජයාඹන් පිහිටු න්නට ඉල්රනහද? එතවභ එකක් නළවළ.  

තේ යතේ සිාවර ජනතහ ළඩිපුය ජීත් න ඵ ඇත්තයි. 

නමුත් සිාවර ජනතහ එකතු තරහ කදහත් තදභශ ජනතහට 

ළරැේදක් කයරහ නළවළ. තදභශ ජනතහ, ජහතිපහදීන් වළටිඹට 

තභන්ට  ඵරඹක් රඵහ ගන්න හිතනහ මික්, ඒ ධඹට තන කිසිභ 

ධඩුක් ඇත්තත් නළවළ. ධතේ යතේ ඉවශභ තනතුරු න සුප්රිිේ 

උහවිත  සුප්රිිේ විනිලසචඹකහයරුන් ඳහ තදභශ ජනතහතගන් 

ඳත් තනහ. යජත  නිරධහරින්, තල්කේරුන් තදභශ 

ජනතහතප ධඹ ඉන්නහ. ඒ හතපභ ඊට ඳවශ නිරධහරින් 

ඉන්නහ. සිාවර ප්ර තේලර ඉඩේ ධයතගන විලහර කර්භහන්තලහරහ 

දහ තගන, තේ නගයර ළඩිතඹන් තදභශ ජනතහ ජීත් තනහ. 

ඒ ධඹට කිසි කයදයඹක්, හිරිවළයඹක් නළතිප ඉන්න පුළුන් නේ 

ඹහඳනත  ධඹ තේ විධිඹට කථහ කයන්තන් තභොකද කිඹරහ ධපි 

කල්ඳනහ කයරහ ඵරන්න ඕනෆ.  

තේ තහතේ උතුරු ඳශහත් බහතේ භව ඇභතිපයඹහ ලතඹන් 

දිවුරුේ දුන් විපතන්සයන් භවත්භඹහ උහවිත  හිටපු 

විනිලසචඹකහයයතඹක්; සුප්රිිේ උහවිත  හිටපු 

විනිලසචඹකහයයතඹක්. විනිලසචඹකහයයතඹක් තේලඳහරනඹට 

යපු ඳශමුතනි තහ තභඹයි. විනිලසචඹකහයරු විේහභ  ගිඹහභ  

නළත උහවිත  නඩුරට කථහ කයන්නත් ඹන්තන් නළවළ. 

නමුත් තභය ඳශහත් බහ භළතිපයණඹට ඉදිරිඳත් වුණහ. ධපි කිඹමු, 

ඒකට කභක් නළවළයි කිඹරහ. එතුභහ දිවුරුේ දුන්නහ. ඒ දිවුරුේ 

තදන ධසථහතේදී සිඹලුභ ජහන්න්, තේලඳහරනියින්, තේලඳහරන 

ඳක්ර ධඹ ජනහධිඳතිප භන්දියඹට ඇවිල්රහ, ජනහධිඳතිපතුභහ 

ඉදිරිපිට දිවුරුේ දීරහ එකට යවහය ඳහන ධයතගන තඵොතවොභ 

තවොට හිනහ තරහ, තවොට කථහ කයරහ ගිඹහ. ඇයි තේ විධිඹට 

ඒතගොල්රන්ටත් ඉන්න ඵළරි කිඹරහ භභ ධවනහ. 

මූරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීළතුභනි, තේහතප තත්ත්ඹක් තුශ 

එතවභ ක්රිදඹහ කයනහ නේ, ජහතිපඹක් වළටිඹට හධහයණ ජීත් 

තන්න පුළුන් නේ, බඹක් ළකඹක් නළතිප ජීත් තන්න 

පුළුන් කිඹන කහයණඹයි භභ කිඹන්තන්. ඒ ප්ර තේලරට ධතනක් 

දිස්රිජක්කරට ඩහ ළඩිතඹන් මුදල් විඹදේ කය තිපතඵනහ.  තඳොදු 

කටයුතු කය තිපතඵනහ. ඳහයල් කස කය තිපතඵනහ. ජරඹ, 

විදුලිඹ රඵහ දීරහ තිප තඵනහ.  තර්ල් ඳහයල් වදරහ තිපතඵනහ. ඒ 

සිඹලු තේල් කස කයරහ තිපතඵනහ.  එභ නිහ ඒ ධඹට ජනතහ 

වළටිඹට කිසිභ කයදයඹක් නළතිප ජීත් තන්න පුළුන්කභ 

රළබිරහ තිපතඵනහ.  
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ඳහර්ලිතේන්තු 

යුද වමුදහ ධයින් කයන්න කිඹනහ. භතප යනත  යුද වමුදහ 

කණ්ඩහඹේ 3ක් පිහිටුරහ තිපබුණහ. භතප යනත  ඳභණක් දවස 
ගණනක් වමුදහ ඉන්නහ. ඒතකන් ධඳට තභොකක්ද තරහ 

තිපතඵන්තන්?  තඳොලීසිඹ, යුද වමුදහ හිටිඹහභ ඒ ධඹට  තිපතඵන 

ධභහරු තභොකක්ද? එතවභ නළතිප යජඹක් කයන්තන් 

තකොතවොභද? ඒ විධිඹට ධතයා ප්ර කහල කයරහ, තරෝකඹට ඒ තේල් 

ධතඵෝධ කයරහ ධපි ළයදි කයනහ හතප තඳන්නුේ කයනහ.  

මූරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීළතුභනි, පුාචි යටල් සිඹල්රක්භ 

විනහලඹට ඳත් කයරහ, ඒ ධඹ වේඳරහ, යගේ වේඳරහ, ඒ ධඹතප 

තල් තඵොනහ හතප ජීත් තන තත්ත්ඹක් ඇතිප කයන්න 

තරෝකත  දියුණු යටල් උත්හව කයන තත්ත්ඹකුයි ධද 

තිපතඵන්තන්. ඒ නිහ ධපි ඹහඳනත  ජනතහතගන් තගෞයතඹන් 

ඉල්රනහ, ධපි විපතන්සයන් භළතිපතුභහතගන් තගෞයතඹන් 

ඉල්රනහ, ධතිපගරු ජනහධිඳතිපතුභහ තේ විධිඹට ඳශහත් බහ 

ඡන්දඹක් තිපඹරහ ඵරඹ දුන්නහ කිඹරහ තරෝකඹට කිඹන්නඹ 

කිඹරහ. ඒ ධඹ ඒක තරෝකඹට කිඹන්න ඕනෆ. එතතකොට ඒ ධඹට 

ක්රිදඹහ කයතගන ඹන්න පුළුන්. එතවභ නේ, ඇයි තේ විධිඹට 

තනසකේ ඇතිප කයන්නට උත්හව කයන්තන්? තරෝකඹ, ඇයි 

ධඳට තේ විධිඹට ක්රිදඹහ කයන්තන් කිඹන කහයණඹ ගළන ධපි 

ඵරන්නට ඕනෆ.  

එක්ත් ජහන්න් තරෝකඹ හධහයණ තළනකට තපන්න උත්හව 

කයනහඹ කිේහට, ඒ ධඹ කයන්තන් තේ ජහන්න් එකට වේඳරහ 

දහන්න ක්රිදඹහ කයන එකයි. එභ නිහ ඹහඳනත  ජනතහතගන් ධපි 

ඉතහ තගෞයතඹන් ඉල්ලීභක් කයනහ. ධතිපගරු ජනහධිඳතිපතුභහ 

සිඹලුභ ජහන්න්රට,  සිඹලුභ යගේරට හධහයණ, භහන 

රකන ජන නහඹකතඹක්. ඒක පිළිතගන ධපි එක යටක ජීත් 

න, එකභ රහාකික ජනතහක් වළටිඹට ජීත් තන්න උත්හව 

කයමු කිඹන කහයණඹ විතලේතඹන් ප්ර කහල කයනහ. ඒහතප 

තත්ත්ඹක් ඇතිප කයතගන ධතේ ධනහගත දරුන්ට  බතඹන් 

ළකතඹන් තතොය, දියුණු යටක න්තතෝතඹන් ජීත් වීභට 

ධකහල රඵහ තදන්නඹ කිඹහ ඹහඳනත  ජනතහතගනුත් ඉතහභ 

තගෞයතඹන් ඉල්රනහ. ඒතගොල්රන්ට, -එළනි කඩහකේඳල්කහරී 

කටයුතු කයන ධඹට- ධතිපගරු ජනහධිඳතිපතුභහ එක්ක මිත්රාත්තඹන් 

හකච්ඡහ කයරහ ක්රිදඹහ කයන්න රළතවහ කිඹහ ප්ර හර්ථනහ කයනහ. 

තඵොතවොභ සතුතිපයි. 

 
මූරහනහරඪ භන්ත්රීළතුභහ 
(கனகரங்கும்  உரப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

තඵොතවොභ සතුතිපයි ගරු ධග්රාහභහතයාතුභනි. මේශඟට ගරු 

ධරුන්දික ප්ර නහන්දු භන්ත්රීළතුභහ. 

 
ගරු ධරුන්දික ප්ර නහන්දු භවතහ 
(ரண்புறகு அருந்றக்க தர்ணரந்து ) 

(The Hon. Arundika Fernando) 

මූරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීළතුභනි, භභ හිතන වළටිඹට ධද දින 

ගරු ලහන්ත ඵණ්ඩහය භන්ත්රීළතුභහ තගනහ බහ කල් තළබීතේ 

තඹෝජනහ, ධතේ යතේ සුවක් ජනතහතප හතපභ 

විතලේතඹන්භ උතුතර් ජනතහතප ඵරහතඳොතයොත්තු භල් පර 

ගළන්වුණු ධසථහක් උදහ කයරහ දුන්න ඒ නහඹකඹහට ධතේ 

ප්ර ලාහ හිමි න්නට ඕනෆ කිඹන කහයණඹයි.  ධපි දන්නහ, 

තරෝකත  වළභ තළනභ තදභශ ජහන්න් ජීත් න ඵ. නමුත් ධතේ 

යතේ යහජයා නහඹකඹහ විතයයි  එක්ත් ජහන්න්තප ාවිධහනඹට 

ගිහින් තදභශ බහහතන් එක්ත් ජහන්න්තප ාවිධහනඹ 

යභන්ත්රාණඹ කතශේ.  ඒ එභ ජනතහට දුන් තගෞයඹයි.  

මූරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීළතුභනි, තේ ජනතහ ධවුරුදු 30ක් 

තිපසතේ ඳළළතිප යුේධඹක් එක්ක ෆතවන දුකක් විපු ජනතහක්. 

එක ඳළත්තකින් ධපි තේ යුද ජඹග්රාවණඹ භයනහ. ඒකීඹ යටක් 

තුශ තේ හභඹ ඉදිරිඹට තිපතඵන්නට ඕනෆඹ කිඹන 

ඵරහතඳොතයොත්තු ධඳට තිපතඵනහ. වළඵළයි ඒ ජනතහ තභන්ට 

ප්ර ජහතන්ත්රාහදඹ රඵහ තදන්න කිඹරහ ඉල්ලුහ. ධපි ඒක දළක්කහ. 

යතේ ධතනකුත් ඳශහත්ර හතප තභන්තපභ භවජන 

නිතඹෝජිතතඹෝ ඳත් කය ගන්න ඔවුන් ධසථහ ඉල්ලුහ. ඒ එභ 

භවජන නිතඹෝජිතතඹෝ භ් න් තභන්තප ළඩ කටයුතු කය 

ගන්නයි. ධතිපගරු ජනහධිඳතිපතුභහ ධද ඔවුන්ට ඒ ධසථහ  රඵහ 

දීරහ තිපතඵනහ, මූරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීළතුභනි. තේ භළතිපයණත  

ජඹග්රාවණඹ කවුරු රළබුත් ධද ඒ ප්ර තේලර ප්ර ජහතන්ත්රාහදඹ 

සථහපිත කිරීභ ඳභණක් ධතිපවිලහර ජඹග්රාවණඹක් වළටිඹටයි භට 

හිතතන්තන්.  

මූරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීළතුභනි, ධතේ යතේ තිපතඵන ධතනකුත් 

ප්ර ධහන ඳක් -ශ්රීන රාකහ නිදවස ඳක්ඹ, එක්ත් ජහතිපක ඳක්ඹ 

හතප ඳක්- ඳසු ගිඹ කහරත  තේ ප්ර තේලර භළතිපයණ 

ඳළළත්වහ. ඒ භළතිපයණ ඳළළත් ව යකහයඹ ධපි දළක්කහ. එක්ත් 

ජහතිපක ඳක්ඹ විතලේතඹන්භ උතුතර් ාර්ධන බහ ඡන්දඹ 

ඳළළත් ව වළටි ධපි දළක්කහ. ඒ ධසථහතේදී ඔවුන් ඒ ප්ර තේලරට 

ගිහිල්රහ ඡන්ද තඳේටි තකොල්ර කහරහ, පුසතකහර ගිනි තිපඹරහ ඒ 

විධිඹට ප්ර ජහතන්ත්රාහදඹ විනහල කයපු වළටි ධපි දළක්කහ. වළඵළයි ධද 

භළතිපයණ ඳත්න්තන් ඒ විධිඹට තනොතයි. ධද 

ේපර්ණතඹන්භ නිදවස කය ගත් එභ ප්ර තේලර ප්ර ජහතන්ත්රාහදී 

භළතිපයණඹ ඳළළත්වහ.  

මූරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීළතුභනි, ඒ හතපභ තභයි දළළන්ත 

ාර්ධනඹකුත් ඒ ඳළත්තත් සිදු කයනහ. ධඳට උතුරු ඳශහත් බහ 

භළතිපයණත දී වතතයන් එකක් ඡන්ද රළබිරහ තිපතඵනහ. 

ඳක්ඹක් වළටිඹට ශ්රීන රාකහ නිදවස ඳක්ඹ ප්ර මුඛ න්ධහනත  ධපි 

ඒ ගළන යඩේඵය නහ. ධද ඒක සුළු තකොට තකන්න ඵළවළ. ධඳට 

ඒ ප්ර තේලත  වතතයන් එකක් ඡන්ද රළබිරහ තිපතඵනහ.  

මූරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීළතුභනි, භභ දීර්ඝ ලතඹන් කථහ 

කයන්තන් නළවළ. දළන් ඳක් විඳක් තදඳළත්තටභ තරොකු ග 

කීභක් තිපතඵනහ. තදතගොල්රන්භ ධතනයාොනයා විලසහඹ ඇතිප කය 

ගන්න ඕනෆ. විපතන්සයන් භළතිපතුභහ ප්ර මුඛ ඒ ඳශහත් බහතේ 

ධයමුණ තදභශ ඊශභට ඹෆභ නේ, ඒක විනහලඹ කයහ ඹෆභක් කිඹරහ 

භභ හිතනහ. ඒ නිහ ඒ ධඹතපත් ධයමුණ න්න ඕනෆ, ඒ 

ජනතහතප ශුබහධනඹ ව ශුබ සිේධිඹයි. ඒ හතපභ ධාකභ 

ධඳත් ඒ ජනතහට තදන්න පුළුන් වතඹෝගඹ තදන්න ඕනෆ; ඒ 

ඳශහත් බහට වතඹෝගඹ තදන්න ඕනෆ. ඒක කිඹමින් 

විතලේතඹන්භ නළත තහක් ප්ර ජහතන්ත්රාහදඹ ඉල්ල ජනතහට 

ප්ර ජහතන්ත්රාහදඹ රඵහ දුන් ධතිපගරු ජනහධිඳතිපතුභහට ධතේ ප්ර ණහභඹ 

පුද කයමින් භතප චන සල්ඳඹ ධන් කයනහ. 

 
මූරහනහරඪ භන්ත්රීළතුභහ 
(கனகரங்கும்  உரப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

තවොයි, තඵොතවොභ සතුතිපයි. මේශඟට ගරු එස.බී. දිහනහඹක 

ධභහතයාතුභහ. 

 
ගරු එස.බී. දිහනහඹක භවතහ (උස ධධයාහඳන 
ධභහතයාතුභහ) 
(ரண்புறகு ஸ்.தற. றசரரக்க - உர் கல்ற அகச்சர்) 

(The Hon. S.B. Dissanayake - Minister of Higher 

Education) 

මූරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීළතුභනි, භට ධසථහ රඵහ දීභ 

ේඵන්ධතඹන් ඔඵතුභහට තඵොතවොභ සතුතිපයි. ධතේ ගරු ලහන්ත 

ඵණ්ඩහය භන්ත්රීළතුභහ ඉදිරිඳත් කයපු තේ තඹෝජනහ වයවහ දීර්ඝ 

ගභනක එක් න්ධිසථහනඹක වුණු න්යණහත්භක කහයණඹක් භතු 

1193 1194 

[ගරු දි.මු. ජඹයත්න භවතහ] 
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කයරහ තිපතඵනහ. ඒ නිහ එතුභහට යජඹ තනුතන් ධතේ සතුතිපඹ 

පුද කයන්න කළභළතිපයි. ඒ හතපභ තභභ තඹෝජනහ සථිය කයපු 

ධතේ ගරු භන්ත්රීළතුභහටත් ධපි සතුතිප කයන්න කළභළතිපයි.  

මූරහනහරඪ  ගරු භන්ත්රීළතුභනි, උතුතර් ද්රවවිඩ ජනතහ 1905 

ර්ත  ඉරහ ඹේ ඵරතර ඉල්ලුහ. තඵොතවොභ න්යණහත්භක 

විධිඹට 1912 දී ධඳට නිතඹෝජනත්ඹක් තදන්න කිඹරහ ඔවුන් 

කිේහ. වළඵළයි ඒක එතවභ වුතණ් නළවළ. ඊට ඳසතේ 1921 ර්ඹ 

න තකොට භව ජහතිපඹට නිතඹෝජනත්ඹ 3ක් වේඵ නහ නේ, 

ධඳට 2ක් තදන්න කිඹරහ උතුතර් ජනතහ කිේහ. ඒත් එතවභ 

වුතණ් නළවළ. ඊට ඳසතේ 1936 ර්ඹ තන තකොට යහජයා බහතේ 

සිාවර කළබිනේ භණ්ඩරඹක් ඳත් වුණහ. එතවභ ප්ර ලසනත් භතු වුණහ. 

ඊට ඳසතේ 50ට 50 ඉල්ලුහ. භව ජහතිපඹට 50ක් නේ, ධඳටත් 50ක් 

තදන්න කිේහ. වළඵළයි එතවභ වුතණ්ත් නළවළ. ඊට ඳසතේ 1948 දී 

ඒ ධඹ තඩොනතභෝර් යණ්ඩුක්ර භ යාසථහතන් ඵරහතඳොතයොත්තු 

වුණු ඹේ ඹේ සුළු ජහතිපක ධයිතිපහසිකේ බ්රිනතහනයා යණ්ඩු ඔවුන්ට 

රඵහ දුන්තන් නළවළ. ඒ නිහ එතළන ඉරහ ඒ ධඹ තඳඩයල් ටන් 

ඳහනඹකට ගිඹහ. වළඵළයි ඒක වුතණ්ත් නළවළ. 1956 ර්ත  ජනතහ 

විේරතඹන් ඳසතේ ඵණ්ඩහයනහඹක භළතිපතුභහ එකට උතුතර් 

නහඹකතුභහ ව තචල්නහඹගේ භවතහ එක්ක ගිවිසුභකට එශඹුණහ. 

ඒ තඵොතවොභ ප්ර සිේධ "ඵණ්ඩහ-තචල්හ" ගිවිසුභයි. ඊට ඳසතේ යට 

බහ ඳනත තගනළල්රහ උතුතර් ද්රවවිඩ ජනතහට කිසිඹේ කුඩහ 

ඵරඹක් රඵහ තදන්න න්යණඹ කශහ. ධද ඔඹ ප්ර හතේය ඹ බහකට 

තිපතඵන ඵරඹක්ත් ඒ තරහතේ තදන්න ගිත  නළවළ. වළඵළයි 

ඒකට උතුතර් ජනතහ කළභළතිප වුණහ. වළඵළයි ඒක ක්රිදඹහත්භක කය 

ගන්න ඵළරි වුණහ. ඉතහභ සුළු භික්ෂු පිරික් ඒකට විරුේධ වුණහ.  

 ඉතිපන් ඵණ්ඩහයනහඹක භළතිපතුභහ ඳසට ගිඹහ. ඊට ඳසතේ 

1967 දී ඩ්ලි තේනහනහඹක ධගභළතිපතුභහ තචල්නහඹගේ එක්ක 

ගිවිසුභකට යහ. එතේ ගිවිසුභකට ඇවිල්රහ ඹේ කිසි ඵරඹක් 

තදන්න උත්හව කශහ, තඵොතවොභ පුාචි ඵරඹක්. ධද ප්ර හතේය ඹ 

බහකට තවෝ නගය බහකට තවෝ තිපතඵන ඵරඹක් තයේත් 

නළවළ. වළඵළයි, ඉතහභ සුළු පිරිකතප විතයෝධතහ නිහ ඒකත් දී 

ගන්න ඵළරි වුණහ. ඊට ඳසතේ තේ.යර්. ජඹර්ධන භළතිපතුභහ 

ාර්ධන බහ ඳනත තගනහහ. මූරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීළතුභනි, ඒ 

ාර්ධන බහ ඳනතතනුත් ධද ප්ර හතේය ඹ බහකට, නගය 

බහකටත් නළතිප තයේ ඉතහභ ධල්ඳ ඵරඹක් රඵහ දුන්නහ. 

වළඵළයි, උතුතර් ද්රවවිඩ ජනතහ ඒකට කළභළතිප වුණහ. ගරු 

ධතහවුල්රහ ඇභතිපතුභහ දන්නහ, කුරුණෆගලින් එතවභ එක්ත් 

ජහතිපක ඳක්ත  ධඹ තකෝච්චි පිටින් ඒකට ගිහිල්රහ ඡන්ද 

නිරධහරින් එක තභොතවොතිපන් තනස කශහ. ඊට ඳසතේ ඒ තන 

තකොට තේ.යර්. ජඹර්ධන ජනහධිඳතිපයඹහ විසින් ඳත් කය සිටි 

ප්ර සිේධ ගහ නිරධහරින් භළතිපයණ නිරධහරින් ඵට ඳත් කයරහ 

ඵරවත්කහයතඹන් ඡන්ද තඳේටි පිතයේහ. ඒත් තවයහ ගන්න ඵළරු 

ධන්තිපභට භවහ රයඹකින් ඹහඳනඹ පුසතකහරඹට ගිනි තළබුහ. 

ඒකට ග කිඹන්න ඕනෆ එක්ත් ජහතිපක ඳක්ඹයි. ඒ  තවේතු නිහ 

උතුතර් ජනතහට න්නේධ වීභ වළය තන විකල්ඳඹක් නළතිප 

තළනට ඳත් වුණහ. 

ඊට ඳසතේ 1983 භවහ භීණඹ යහ. තේ හතප තේල් වයවහ 

උතුතර් ධඹ න්නේධ යාහඳහයඹකට තල්ලු කශහ. තේක ධපි 

පිළිගන්න ඕනෆ තදඹක්. වළඵළයි න්නේධ යාහඳහය 6ක් විතය භතු 

වුණහ. භතු වුණහභ ේතරොේ ාවිධහනත , තටතරෝ ාවිධහනත , 

ඊතයෝස ාවිධහනත , ඊපීයර්එල්එෂස ාවිධහනත , ඊපීඩීපී 

ාවිධහනත , ඒ ාවිධහනර සිඹලුභ නහඹකතඹෝ භළරුහ. දළන් 

ඔඹ ටීඑන්ඒ ඳක්ත  භවය ධඹ දන්නහ, ප්ර බහකයන්  ඒ සිඹලුභ 

තදනහ භළරුහඹ කිඹරහ. ප්ර බහකයන් ඒ ධඹ භයරහ තනි ඵරඹ  ධතට 

ධයතගන ඊශභ වළය තන කිසිභ තදඹක් නළවළයි කිඹන තළනට යට 

තගන යහ. ඇත්තටභ ඊශහේ ටන් ඳහනඹ 1973 දී තගන ය 

ධමිර්තලිාගේ ප්ර බහකයන්තගන් භළරුේ කෆහ. ඊශහේ ටන් ඳහනඹ 

ධයතගන ඉසයවට යපු බහයත්නේරහ, උභහ භතවේසයන්රහ 

ප්ර බහකයන්තගන් භළරුේ කෆහ. 

ඇත්තටභ ටීඑන්ඒ ඳක්ඹට ධද ධපි සුඵ ඳතනහ. ඒ ධඹ ඳශහත් 

බහ පිහිටුහතගන තිපතඵනහ. ටන් ඳහන ඳහවිච්චි කයේදී ඒ ධඹ 

ප්ර තේලේ තන්න ඕනෆ. ඵණ්ඩහයනහඹක භළතිපතුභහ, ඊට ඳසතේ 

ඩ්ලි තේනහනහඹක භළතිපතුභහ, ඊට ඳසතේ තේ.යර්. ජඹර්ධන 

භළතිපතුභහ ඒ වළභ තකතනකු ධතිපන්භ තනොතකරුණහ හතප ඊට 

ඳසතේ ඉන්දිඹහනු ඵරඳෆභත් එක්ක ධපි වදපු දවතුන්න 

යණ්ඩුක්ර භ යාසථහ ාතලෝධනඹත් ක්රිදඹහත්භක වුතණ් නළවළ 

මූරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීළතුභනි. ඒහ ක්රිදඹහත්භක වුතණ් නළවළ.  

නමුත් ධතිපගරු ජනහධිඳතිප භහින්ද යහජඳක් භළතිපතුභහ උතුතර් 

ජනතහට ඡන්දඹක් ඳළළත්තුහ. ඒ ඡන්දත දී වමුදහ ඉසයවට 

ගිහිල්රහ, තඳොලීසිඹ ඉසයවට ගිහිල්රහ තනොතඹකුත් තේල් කයයි 

කිඹරහ කවුරුත් ඵරහතඳොතයොත්තු වුණහ. වළඵළයි, ධල්ඳ භහත්රා තදඹක් 

වුතණ් නළවළ. ටීඑන්ඒ ඳක්ඹ උතුතර් ප්ර බහකයන්තප තෂොතටෝ 

ධයතගන ගිඹහ. භවය ධතේක්කතඹෝ ප්ර බහකයන්තප posters 

ගවතගන ගිඹහ. වළඵළයි, යණ්ඩු කරඵර වුතණ් නළවළ; වමුදහ, 

තඳොලීසිඹ කරඵර වුතණ් නළවළ. ඉතහභ හභකහමේ ඡන්දඹක් තිපඹරහ 

උතුතර් ජනතහට කළභළතිප ධඹ ඳත් කය ගන්න ඉඩ දුන්නහ. ධපි 

කළභළතිපයි ධඳට රළබුණු ඡන්ද ප්ර භහණඹ පිළිඵ. 

ධවුරුදු 30ක් උතුතර් ජනතහ ඇහුතේ ප්ර බහකයන්තප තර්ඩිතඹෝ 

එක විතයයි. Radio channels තදකක් තිපබුණහ, ඒ තදක විතයයි 

ධවන්න දුන්තන්. තන තභොකක්ත් උතුතර් ජනතහට ධවන්න 

දුන්තන් නළවළ. උතුතර් ජනතහ ධවුරුදු 30ක් ඵළලුතේ 

ප්ර බහකයන්තප රඳහහිනිඹ විතයයි. තන තභොකක්ත් ඵරන්න 

දුන්තන් නළවළ. නළ තඟනහිය විලසවිදයාහරඹ, ඹහඳනඹ විලසවිදයාහරඹ 

හතප තළන්රට ඵර ාවිධහනහත්භක ගිහිල්රහ ප්ර බහකයන්ට 

විරුේධ වුණු ඒ විලසවිදයාහරර ශභයි 100ක්, 200ක් එළිඹට ධයන් 

ප්ර සිේධිත  ඔළුට තඩි තිපඹරහ භළරුහ. ඒ විලසවිදයාහරලින් 

ගිහිල්රහ ඳහල් දරුන්තප ගේභහනර තේලන තිපවතව "ඊශභ" 

ගළනයි. සිාවර විතයෝධඹ, තඵෞේධ විතයෝධඹ, මුසලිේ විතයෝධඹ 

උතුතර් ජනතහතප තල්, භස, ඇට, නවයරට කළේහ. ධඳට 

තේහ එක රැඹකින් තදකකින් ඉය කයන්න ඵළවළ. 

නිදවසින් ඳසතේ උතුතර් ාර්ධනඹක් සිේධ වුතණ් නළවළ. 

ධතිපගරු ජනහධිඳතිප භහින්ද යහජඳක් භළතිපතුභහ ධද උතුයට 

දකුණටත් ඩහ භවහ විලහර ධනඹක් විඹදේ කයමින් උතුය 

ාර්ධනඹ කයනහ. ඉතහ තේගතඹන් උතුතර් ඳහයල් වළතදනහ, 

උතුතර් ළේ වළතදනහ, උතුතර් තයෝවල් වළතදනහ, උතුතර් ඳහල් 

වළතදනහ, උතුතර් විලසවිදයාහර වළතදනහ, උස තහක්ණ 

යඹතන වළතදනහ. ඒ සිඹල්ර වළතදනහ. 

ධද තේගතඹන් නළ් ටින උතුයට ධතිපගරු ජනහධිඳතිපතුභහ ඉතහභ 

යුක්තිප වගත කළභළතිප න්න්දුක් ගන්න ධසථහ රහ දුන්නහ. 

ධපි දන්නහ, ධපි උතුරු ඳශහත් බහ ඡන්දඹ ඳයදින ඵ. ධවුරුදු 

30ක් දරුන්තප ඇඟට කහ තිපතඵන,  ධවුරුදු 30ක් ප්ර බහකයන් 

ඉදිරිඳත් කශ දර්ලනඹ වයවහ ඹ තිපතවේ වතළිතවේ උදවිඹ භතු කය 

ගත් සිාවර විතයෝධඹ, භව ජහතිපඹට විතයෝධඹ, තඵෞේධ විතයෝධඹ, 

මුසලිේ විතයෝධඹ තිපතඵනහ.  ඒහ ඉක්භනින් ඉය කයන්න ඵළවළ. 

ඒ ඡන්ද ප්ර තිපපරඹ ගළන ධපිට කිසිභ ළකඹක් නළවළ. නමුත් ධතේ 

භන්ත්රීළතුභහ කිේහ හතප විපතන්සයන් භව ඇභතිපතුභහ ඇවිත් 

ජනහධිඳතිපතුභහ ශඟ දිවුයරහ ජහන්න් ධතය වතඹෝගඹ, මිත්රාත්ඹ, 

තවෝදයත්ඹ ඇතිප කය ගනිමින්, භව යණ්ඩු භඟ ඳශහත් 

බහක ළඩ කිරීතේ ධලයාතහ තත්රුේ ගනිමින් ඉතහභ මිත්රාය ලී 

ගභනක් ඹන්න සදහනේ තනහ නේ භභ හිතන්තන් තේ යතේ  

භවහ විලහර තනක් තේවි. රාකහ ඉතිපවහඹ පුයහ නිදවට තඳය 

ධවුරුදු 100ක් උතුතර් ද්රවවිඩ ජනතහ ඵරහතඳොතයොත්තු වුණු ඵරඹ 

එතරභ කළභළතිප තර තමුන්ට රඵහ ගළනීභට ඉඩකඩ ළරස 

ධතිපගරු ජනහධිඳතිපතුභහට වහ තේ යණ්ඩුට ධතේ ලහන්ත ඵණ්ඩහය 

භන්ත්රීළතුභහ ඉදිරිඳත් කශ තේ තඹෝජනහ වයවහ  දීපු තගෞයඹට 

එතුභහට නළත සතුතිපන්ත තමින් තේ යතේ උතුතර් දරුතෝ, 
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ඳහර්ලිතේන්තු 

දකුතණ් දරුතෝ එකට එකතු තරහ තේ යට ාර්ධනඹ කයන 

යුගඹකට තගන ඹමු කිඹන යයහධනහ උතුතර් ඳශහත් බහට 

රඵහ තදමින් භභ නිවඬ තනහ.  

 

මූරහනහරඪ භන්ත්රීළතුභහ 
(கனகரங்கும்  உரப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

තඵොතවොභ සතුතිපයි.  

ඊශඟට ඳශහත් ඳහරන වහ ඳශහත් බහ ධභහතයාතුභහ. 

 
ගරු ඒ.එල්.එේ. ධතහවුල්රහ භවතහ (ඳශහත් ඳහරන වහ 
ඳශහත් බහ ධභහතයාතුභහ) 
(ரண்புறகு .ல்.ம். அரஉல்னர - உள்ரொரட்சற, ரகர 

சகதகள் அகச்சர்) 

(The Hon. A.L.M. Athaullah - Minister of Local 

Government and Provincial Councils) 

මූරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීළතුභනි, තේ ධසථහතේදී ඉතහ ළදගත් 

තඹෝජනහක් ධතේ ගරු ලහන්ත ඵණ්ඩහය භන්ත්රීළතුභහ ඉදිරිඳත් කය 

තිපතඵනහ. ඒ ේඵන්ධතඹන්  තේ යතේ ජනතහ තනුතනුත් 

ධතේ යණ්ඩු තනු තනුත් එතුභහට භහ සතුතිපන්ත තනහ. තේ 

තඹෝජනහට ඳක් කථහ කශ ධතේ ගරු ධග්රාහභහතයාතුභහ  ඇතුළු 

භළතිපඇභතිපරුන්ටත් භභ තේ ධසථහතේදී සතුතිපන්ත තනහ. 

එදහ 1987 ඉන්දු - රාකහ ගිවිසුභ ධනු ඇතිප කශ දවතුන්න 

යණ්ඩුක්ර භ යාසථහ ාතලෝධනඹ වයවහ උතුරු නළ තඟනහිය 

ඳශහත් බහ තදකභ ඒකහඵේධ කයරහ  1989 දී උතුරු නළ තඟනහිය 

ඳශහත් බහරට ඳශමු න ඡන්දඹ ඳළළත්වහ. වළඵළයි, ඒ ඳශහත් 

බහ භළතිපයණඹට කවුරුත් ඉදිරිඳත් තන්න එඳහ කිඹහ ප්ර බහකයන් 

එදහ නිතඹෝගඹ දුන්නහ. කවුරු තවෝ ඉදිරිඳත් වුණහ නේ තඩි තිපඹරහ 

භයනහ, භයණ දඬුභක් තදනහ  කිඹහ එදහ ප්ර කහල කශහ. තදභශ 

ජනතහට ධයිතිපඹක් ධලයායි කිඹහ ධවුරුදු ගණනහක් කථහ කයරහ 

ධසථහක් එන විට ප්ර බහකයන් කිේතේ  ඡන්දඹට ඉදිරිඳත් තනහ 

නේ භයනහ කිඹරහයි. එතතකොට හභහනයා තේලඳහරන  

ඳක්රට,  TNA තවෝ TULF හතප තේලඳහරන ඳක්රට කට 

ධරින්න ඵරඹක් තිපබුතණ් නළවළ. ඡන්දරට ඉදිරිඳත් තන්න 

ඵරඹක් තිපබුතණ් නළවළ. එදහ එතුභන්රහ නිවඬ සිටිඹහ. ඒ ඡන්දඹට 

ඉදිරිඳත් වුතණ් එදහ යයුධ න්නේධ කණ්ඩහඹේ වළටිඹට හිටපු 

EPRLF, ENDLF හතප ඳක්ර ධඹයි.  

දවතුන්න යණ්ඩුක්ර භ යාසථහ ාතලෝධනඹ තවොද  නයකද 

කිඹන එක තනොතයි දළන් ධඳට ඇතිප වී තිපතඵන ප්ර ලසනඹ. ධතේ 

ධතිපගරු ජනහධිඳතිපතුභහ  තේ යතේ නහඹකඹහ තරහ ඵරඹට ඳත් න 

විට තේ යතේ ජනතහට තඳොතයොන්දු කීඳඹක් දීරහ තිපබුණහ. එක් 

තඳොතයොන්දුක් තභයි ත්රාසතහදඹ නළතිප කිරීභ. ඊශඟට ධතේ යතේ 

ජනතහට නිදව රඵහ දීභ. ඒ තඳොතයොන්දු ඉටු කයන්න ධතේ 

ධතිපගරු ජනහධිඳතිපතුභහ ධාක භළදිවත් තරහ ළඩ කශහ.  

 තභය උතුය ඳශහත් බහ භළතිපයණඹ තරහතේ,   ඡන්දඹට 

ඹන්න එඳහ, නහභ තඹෝජනහ ඳත්රා ඉදිරිඳත් කයන්න එඳහ කිඹහ 

එතවේට ගිහිල්රහ  කවුරුත් කිඹරහ නළවළ. ධතේ ධතිපගරු 

ජනහධිඳතිපතුභහ උතුය ඳශහතත් ඡන්දඹ තිපඹන්න න්යණඹ කශහභ 

කවුරුත් ඒක පිළිගත්තහ; තේලඳහරන ඳක් සිඹල්ර එඹ 

පිළිගත්තහ; නහභ තඹෝජනහ ඳත්රා ඉදිරිඳත් කශහ; හභකහමේ ඒ 

ඡන්දඹ ධන් වුණහ. ඇත්තටභ ධන්න ඒක තභයි ධඳ තේ යට 

ගළනත්, ධතේ ධතිපගරු ජනහධිඳතිපතුභහ ගළනත් හිතන්න තිපතඵන 

කහයණඹ න්තන්. දළන්, දිනුතේ කවුද කිඹන එක තනොතයි 

ප්ර ලසනඹ. ධඳ හභහනයාතඹන් ඡන්දඹක් ඳළළත්වුහභ ජනතහතප 

ධයිතිපහසිකභ න්තන් තභොකක්ද? එතුභන්රහට පුළුන් ඕනෆභ 

ඳක්ඹකට ඡන්දඹ තදන්න. ඒක තභයි ඒ ජනතහතප 

ධයිතිපහසිකභ. ඒ ධයිතිපහසිකභ ධනු ඡන්ද තඳොශට ගිහිල්රහ 

ඡන්දඹ තදන්න එතුභන්රහට ධසථහක් රළබුණහ. ඒ ධසථහ 

තභතතක් කල් තිපබුතණ් නළවළ. ධවුරුදු 30ක් ඒ ධයිතිපඹ තිපබුතණ් 

නළවළ. එදහ ඡන්ද තඳොශට ඹන්න ඵඹයි; ඡන්ද ගණන් කිරීභට 

ඹන්න ඵඹයි. යණ්ඩුතේ නිරධහරින් ඡන්ද ළඩරට ඹන්න ඵඹයි. 

ඉදිරිඳත් තන්න කවුරුත් කළභළතිප වුතණ් නළවළ. Candidate 

තකනකු තන්න ඵළරි වුණහ. ඒ තත්ත්ඹ දළන් තනස කයරහ. 

ටීඑන්ඒ හතප තදභශ ඳක් කීඳඹක් තභය භළතිපයණඹට 

ඉදිරිඳත් තරහ දළන් ඒ ජනතහතප ධයිතිපහසිකේ ඉටු කිරීභට 

ධසථහ රඵහ තගන තිපතඵනහ. ඒ ධසථහ ධඳ සිඹලු තදනහට 

රළබුණහ. ධන්න ඒක තභයි ධඳ යටට කයන්න තිපතඵන එකභ 

තභතවඹ. ඒ කිඹන්තන්, නිදව තිපතඵන්න ඕනෆ කිඹන එකයි. 

ඕනෆභ තරහක ඕනෆභ ගභකට ගිහිල්රහ එන්න ධයිතිපහසිකභ 

ධඳට තිපතඵන්න ඕනෆ. ඕනෆභ භළතිපයණඹකදී මිනිසුන්ට ගිහිල්රහ 

ඡන්දඹ තදන්න ධයිතිපහසිකභ තිපතඵන්න ඕනෆ. ඒ ධයිතිපහසිකේ ඒ 

ජනතහට ඳභණක් තනො තයි, තේ මුළු යටටභ දළන් රළබිරහ 

තිපතඵනහ. එදහ ඒ ධයිතිපඹ උතුය ඳශහතට තිපබුතණ් නළවළ. ඒ 

හතපභ, නළ තඟනහිය ඳශහතටත් ඒ ධයිතිපඹ තිපබිරහ නළවළ. ඒ නිහ 

විතලේතඹන් ධතේ ධතිපගරු ජනහධිඳතිපතුභහට ධතේ ජනතහ 

තනුතන් ධඳ සතුතිප කයන ධතය, ධතේ ගරු ලහන්ත ඵණ්ඩහය 

භන්ත්රීළතුභහටත් භහ විතලේතඹන් සතුතිපන්ත තන්න ඕනෆ.  

මූරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීළතුභනි, දළන් ධඳට පුළුන්, ටීඑන්ඒ 

භන්ත්රීළරුන්ට පුළුන්, එතවභ නළත්නේ තත්රී ඳත් ව ප්ර ධහන 

ඇභතිපතුභහ ඇතුළු භන්ත්රීළරුන්ට පුළුන් තේ යට තුශ තදභශ 

ජනතහතප තවෝ මුසලිේ ජනතහතප ප්ර ලසන ගළන හභකහමේ කථහ 

කයරහ ඒහ විහ ගන්න. දළන් ඒකට ධසථහ රළබිරහ තිපතඵනහ. 

ඒ දසර උතුරු නළ තඟනහිය ඳශමුළනි ඳශහත් බහතේ 

භන්ත්රීළයඹකු තර භභත් කටයුතු කශහ භට භතකයි. එදහ  

යණ්ඩු එක්ක, යතේ නහඹකඹහත් එක්ක තදභශ තේලඳහරන 

නහඹකඹන් කථහ කයනහ නේ ප්ර බහකයන්තගන් ධයඹක් ගන්න 

ඕනෆ වුණහ. ඒ ධය නළතිප කහටත් තභතළන කට ධරින්න ඵළවළ. 

ඳහර්ලිතේන්තුතේ කථහ කයපු තදභශ භන්ත්රීළරුන් සිඹලු තදනහ 

ප්ර බහකයන්තප ධයඹ ධයතගන තභයි කථහ කයන්න ඕනෆ, තභ 

භතඹ ප්ර කහල කයන්න ඕනෆ. වළඵළයි ධද එළනි ප්ර ලසනඹක් ධඳට 

නළවළ. එතුභන්රහටත් නළවළ. දළන් ප්ර ධහන ඇභතිපතුභහ ඇතුළු ඇභතිප 

භණ්ඩරඹට, භන්ත්රීළරුන් සිඹලු තදනහට ධතේ යට තුශ තිපතඵන 

ප්ර ලසනඹ වින්න හභකහමේ කථහ කයන්න ධසථහක් රළබිරහ 

තිපතඵනහ. දළන් ධඳට පුළුන් කථහ කයන්න. පිට යට ධඹ ඇවිල්රහ 

තේකට භළදිවත් තන්න ඕනෆ නළවළ. ධඳට දළන් පුළුන් කථහ 

කයන්න. ධතේ උතුතර් ප්ර ධහන ඇභතිපතුභහට ධතේ ධතිපගරු 

ජනහධිඳතිපතුභහ ඉදිරිපිටට ඇවිල්රහ තනතුය assume කයන්න 

පුළුන් නේ, දිවුරුේ තදන්න පුළුන් නේ, ඒ යකහයඹටභ කථහ 

කයන්නත් දළන් ධසථහක් රළබිරහ තිපතඵනහ. තේ ධසථහ 

තිපඹහතගන තදභශ, සිාවර, මුසලිේ සිඹලු තදනහට, එතවභ නළත්නේ 

ඳශහත් නඹටභ ඵරඹ තඵදනහද, ධඳට ධලයා න්තන් ඵරඹද, 

ධයිතිපහසිකේද,  ධඳට, තේ යටට ධලයා තරහ තිපතඵන්තන් 

තභොකක්ද, ජහතිපන් ධතය තිපතඵන ප්ර ලසනඹ තභොකක්ද කිඹන ඒහ 

සිඹල්ර වින්න ධසථහක් ධඳට රඵහ දුන්නහ, ධතේ ධතිපගරු 

ජනහධිඳතිපතුභහ. භභ නළත යක් ධතේ ධතිපගරු ජනහධිඳතිපතුභහට 

සතුතිපන්ත තමින් නිවඬ තනහ.  

 
ප්ර ලසනඹ විභන රදින්, බහ ේභත විඹ. 
றணர றடுக்கப்தட்டு ற்ரக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
ඳහර්ලිතේන්තු ඊට ධනුකර ධ. බහ. 7.05ට, 2013 ඔක්තතෝඵර් 

භ 10න බ්රයවසඳතිපන්දහ ධ. බහ. 1.00න තතක් කල් ගිත ඹ. 
அன்தடி தற. த. 7.05 றக்கு தரரரன்நம், 2013 எக்ரரதர் 

10, றரக்கறக தற. த. 1.00 றக எத்றகக்கப்தட்டது. 

Adjourned accordingly at 7.05 p.m. until 1.00 p.m. on Thursday, 

10th October, 2013.  
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දහඹක මුදල් : ඳහර්ලිතේන්තු විහද හර්තහර හර්ෂික දහඹක මිර රු. 2178කි. පිටඳතක් තගන්හ ගළනීභ ධලයා  
නේ ගහසතු රු. 18.15කි. තළඳළල් ගහසතු රු. 2.50කි. තකොශම 6, කිරුශඳන, ඳහභාකඩ ඳහය, ධාක 102, 
පිඹසිරි තගොඩනළගිල්තල් යජත   ප්ර කහලන  කහර්ඹහාලත   ධධිකහරී  තත  ෆභ  ර්ඹකභ  තනොළේඵර්           
30 දහට  ප්ර ථභ දහඹක  මුදල් තගහ ඉදිරි ර්ත  දහඹකත්ඹ රඵහ තගන විහද හර්තහ රඵහගත වළකිඹ.  

නිඹමිත දිතනන් ඳසු  එනු රඵන දහඹක ඉල්ලුේ ඳත් බහය ගනු තනොරළතව. 
 
 
 
 
 
 
 
 

சந்ர ; யன்சரட் அறகர அநறக்ககறன் ருடரந் சந்ர ரூதர 2,178. யன்சரட் ணறப்தறற ரூதர 18.15. தரற் 

தசனவு ரூதர 2.50. ருடரந் சந்ர பற்தரக அத்றட்சகர், அசரங்க தபறபட்டரேனகம், இன. 102, 

தறசறநற கட்டிடம், தரன்ககட வீற, கறருபப்தகண, தகரரோம்பு 6 ன்ந றனரசத்றற்கு அதப்தற தறறககபப்  

ததற்ரக்தகரள்பனரம். எவ்ரரரண்டும் ம்தர் 30 ஆந் ரறக்கு பன் சந்ரப்தம்  

அதப்தப்தட ரண்டும். தறந்றக் கறகடக்கும் சந்ர றண்ப்தங்கள்  

ற்ரக்தகரள்பப்தடரட்டர. 
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අ. බහ. 1.00  ඳහර්ලිතම්්දුර රැස විඹ.   
නිතඹෝජා  ථහනහඹුරභහ [රු ච්දදිභ වීයක්තොඩි භවතහ]  

මරහනහරඪ විඹ. 

 பஶஶளுன்மம் பஷ.ப. 1.00 ைஷக்குக் கூடிது.  

பஷெஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்  [ஶண்புஷகு  சந்ெஷ வீக்தகஶடி] 

ெகயக லகஷத்ெஶர்கள். 

  The Parliament met at 1.00 p.m.,  
MR. DEPUTY SPEAKER [THE HON. CHANDIMA 

WEERAKKODY] in the Chair. 
 

 

නිතේදන 
அமஷலஷப்புக்கள் 

ANNOUNCEMENTS 
 

I 
 

නීිනඹ වහ හභඹ පිළිඵ උඳතේල හය බහ : 
හභහජිඹ්ද නම් කිරීභ 

சட்டபம் எளங்கும் பற்மஷ ஆரயஶசகனக் குள : 

உரப்பஷனர்கள் நஷனம் 
CONSULTATIVE COMMITTEE ON LAW AND ORDER : 

NOMINATION OF MEMBERS  
 

නිතඹෝජා ථහනහඹුරභහ 
(பஷெஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

121 න සථහය නිතඹෝඹ ව 2013 ඔක්තතෝඵර් භ 09 

ළනි දින ම්භත යත් තඹෝජනහ ප්ර හය තත්රීම් හය බහ 

විසි්ද භුර ඳශන භ්දත්රීජරු්ද නීිනඹ වහ හභඹ පිළිඵ උඳතේල 

හය බහතහි තේඹ වහ නම් ය ඇින ඵ ද්දනු 

ළභළත්තතමි. 
 

රු යත්නසිරි වික්රසභනහඹ භවතහ 

රු ඒ. එච්. එම්. ෂවුසි භවතහ 

රු අතහවුද තතනවියත්න භවතහ 

රු තතවළිඹ යඹුක්ළල්ර භවතහ 

රු ච්දද්රයසිරි ජීරය භවතහ 

රු හමිණී විජිත් විජඹමුණි ද තොයිහ භවතහ 

රු නිර්භර තොතරහර භවතහ 

රු මුුර සිලිංම් භවතහ 

රු ගීතහංජන ගුණර්ධන භවතහ 

රු එම්.තක්.ඒ.ඩී.එස. ගුණර්ධන භවතහ 

රු තජෝ්ද අභයුරං භවතහ 

රු පී. වළරි්ද භවතහ 

රු සුනිල් වඳු්දතනත්ින භවතහ 

රු යහජතයෝදිඹම් ම්ඳ්දද්ද භවතහ 

රු අජිත් පී. තඳතර්යහ භවතහ 

රු අරු්දදි ප්ර නහ්දදු භවතහ 

රු වරි්ද ප්ර නහ්දදු භවතහ 

රු (වදා) සුදර්ශිනී ප්ර නහ්දදුපුල්තල් භවත්මිඹ 

රු ය්දජ්ද යහභනහඹ භවතහ 

රු උදිත් තරොකුඵණ්ඩහය භවතහ 

රු (ආචහර්ඹ) යත් වීයතේය භවතහ 

රු එම්.ඒ. සුභ්දිනය්ද භවතහ 

රු සුජී තේනසිංව භවතහ 

රු අජිත් භහ්දනප්තඳරුභ භවතහ 

රු නලි්ද ඵණ්ඩහය ජඹභව භවතහ 
 

ஶண்புஷகு  த்னசஷமஷ  லஷக்கஷநஶக்க  

ஶண்புஷகு  . ச்.ம் தபௌஸி 

ஶண்புஷகு அெஶவுெ  தசதனலஷத்ன 

ஶண்புஷகு  தகதவலி  ம்புக்தலல்ய 

ஶண்புஷகு  சந்ெஷசஷமஷ   கஜெஸ 

ஶண்புஷகு  கஶஷனஷ  லஷஜஷத்  லஷஜபனஷ  ெ தசஶய்சஶ 

ஶண்புஷகு  நஷர்ய  தகஶத்ெயஶலய 

ஶண்புஷகு  பத்து சஷலலிங்கம் 

ஶண்புஷகு  கஸெஶஞ்ஜன  குைலர்ென 

ஶண்புஷகு  ம்.ரக..டீ.ஸ். குைலர்ென 

ஶண்புஷகு  ரஜஶன் அதுங்க 

ஶண்புஷகு  பீ. வஶஷசன் 

ஶண்புஷகு  சுனஷல் வந்துன்தனத்ெஷ 

ஶண்புஷகு  இஶஜலரஶெம்  சம்பந்ென் 

ஶண்புஷகு அஜஷத் பீ. தபரஶ 

ஶண்புஷகு அருந்ெஷக்க  பர்னஶந்து 

ஶண்புஷகு   வஶஷன்  பர்னஶந்து 

ஶண்புஷகு  (கலத்ெஷ கயஶநஷெஷ)  (ெஷருெஷ ) சுெர்ளஷனஷ    

பர்னஶந்துபுள்ரர 

ஶண்புஷகு ன்ஜன்  ஶநஶக்க  

ஶண்புஷகு உெஷத் தயஶக்குபண்டஶ 

ஶண்புஷகு  (கயஶநஷெஷ)  சத் வீரசக 

ஶண்புஷகு ம்.. சுந்ெஷன் 

ஶண்புஷகு  சுஜஸல ரசனசஷங்க 

ஶண்புஷகு அஜஷத் ஶன்னப்தபரு 

ஶண்புஷகு  நலின் பண்டஶ ஜவ 
 

Hon. Ratnasiri  Wickramanayaka 

Hon. A.H.M. Fowzie 

Hon. Athauda Seneviratne 

Hon. Keheliya Rambukwella 

Hon. Chandrasiri  Gajadeera 

Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa 

Hon. Nirmala  Kotalawala 

Hon. Muthu Sivalingam 

Hon. Gitanjana Gunawardena 

Hon. M.K.A.D.S. Gunawardana 
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ඳහර්ලිතම්්දුර 

Hon. John Amaratunga 

Hon. P. Harrison  

Hon. Sunil  Handunnetti 

Hon. R. Sampanthan 

Hon. Ajith  P. Perera 

Hon. Arundika  Fernando 

Hon. Harin  Fernando 

Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudarshini  Fernandopulle 

Hon. Ranjan  Ramanayake 

Hon. Udith Lokubandara 

Hon. (Dr.) Sarath Weerasekara 

Hon. M.A. Sumanthiran 

Hon. Sujeewa  Senasinghe 

Hon. Ajith  Mannapperuma 

Hon. Nalin Bandara Jayamaha 
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ඳහර්ලිතම්්දුර  යුුර පිළිඵ හය බහ රැසවීභ 
பஶஶளுன்ம அலுலல்கள் பற்மஷ குளக் கூட்டம் 

MEETING OF COMMITTEE ON PARLIAMENTARY BUSINESS 

 
නිතඹෝජා ථහනහඹුරභහ 
(பஷெஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ඳහර්ලිතම්්දුර  යුුර පිළිඵ හය බහතේ රැසවීභක් 2013 

ඔක්තතෝඵර් භ 10න බ්රඩවසඳින්දදහ, එනම් අද දින ඳස රු 

2.30  රු ථහනහඹුරභහතේ නිර හභයතේීර ඳළළත්වීභ  

නිඹමිත ඵළවි්ද, එඹ  ඳළමිණ වබහගි න තර රු භි 

භ්දත්රීජ්ද සිඹ ද තදනහ  තභයි්ද දළනුම් ීරභ  ළභළත්තතමි.  

 
ලිපි තල්නහදිඹ පිළිළ්දවීභ 

சர்ப்பஷக்கப்பட்ட பத்ெஷங்கள் 
PAPERS PRESENTED 

 
රු දිත්දස ගුණර්ධන භවතහ (ජරම්ඳහදන වහ 
ජරහඳවන අභහතාුරභහ ව ආණ්ඩු ඳහර්ලසතේ ප්ර ධහන 
ංවිධහඹුරභහ) 
(ஶண்புஷகு  ெஷரனஷ் குைலர்ென - நஸர்லறங்கல், லடிகஶய 

கப்பு அகச்சரும் அசஶங்கத் ெப்பஷன் பெற்ரகஶயஶசஶநம்)  

(The Hon. Dinesh Gunawardena - Minister of Water Supply 

and Drainage and Chief  Government Whip) 

රු නිතඹෝජා ථහනහඹුරභනි,  අග්රාහභහතාුරභහ ව බුේධ 

ලහන වහ ආමි  යුුර අභහතාුරභහ තනුත්ද භභ 2012 

ර්ඹ වහ ප්ර හතේය ඹ ංර්ධන ඵළංකුතේ හර්ක  හර්තහ  

ඉදිරිඳත් යමි.   

තභභ හර්තහ මුදල් වහ ක්රසභ ම්ඳහදන  යුුර පිළිඵ 

උඳතේල හය බහ  තඹොමු ශ යුුර ඹළයි භභ තඹෝජනහ 

යමි. 
 

ප්ර ලසනඹ විභන රදි්ද, බහ ම්භත විඹ. 
லஷனஶ லஷடுக்கப்பட்டு  ற்ரக்தகஶள்ரப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

2012 ර්ඹ වහ අග්රාහභහතා හර්ඹහරතේ හර්ඹ හධන හර්තහ.- 

[අග්රාහභහතාුරභහ ව බුේධ ලහන වහ ආමි  යුුර අභහතා රු දි.මු. 

ජඹයත්න භවතහ තනු  රු දිත්දස ගුණර්ධන භවතහ] 

 
බහතම්ඹ භත ිනබිඹ යුුරඹයි නිතඹෝ යන රීර. 
சபஶபீடத்ெஷல் இருக்கக் கட்டகரஷடப்பட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 

 
 (i) 2012 ර්ඹ වහ අම්ඳහය දිසත්රිාක් තල්ම් හර්ඹහරතේ හර්ක  

හර්ඹ හධන හර්තහ වහ   ගිණුම්; 
  

 (ii)    2012 ර්ඹ වහ ම්ඳව දිසත්රිාක් තල්ම් හර්ඹහරතේ හර්ඹ 
හධන ව ගිණුම් හර්තහ; 

  

 (iii)  2012 ර්ඹ වහ කිලිතනොච්ිකඹ දිසත්රිාක් තල්ම් හර්ඹහරතේ හර්ඹ 
හධන වහ හර්ක  ගිණුම්  හර්තහ; ව 

  

 (iv) 2012 ර්ඹ වහ නුයඑළිඹ දිසත්රිාක් තල්ම් හර්ඹහරතේ හර්ක  
හර්ඹ හධන හර්තහ ව ගිණුම්.-  

       [යහජා ඳරිඳහරන වහ සතේල  යුුර අභහතා රු ඩ්ලලිේ.ඩී.තේ. 
තතනවියත්න භවතහ තනු  රු දිත්දස ගුණර්ධන භවතහ] 

 
බහතම්ඹ භත ිනබිඹ යුුරඹයි නිතඹෝ යන රීර. 
சபஶபீடத்ெஷல் இருக்கக் கட்டகரஷடப்பட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 
 

2012 ර්ඹ වහ න ංයක්ණ තදඳහර්තතම්්දුරතේ හර්ඹ හධන 
හර්තහ.- [ඳරිය වහ පුනර්ජනනීඹ ඵරලක්ින අභහතා රු ඒ.ඩී. සුසිල් 
තප්ර ේභජඹ්දත භවතහ තනු  රු දිත්දස ගුණර්ධන භවතහ] 

 
බහතම්ඹ භත ිනබිඹ යුුරඹයි නිතඹෝ යන රීර. 
சபஶபீடத்ெஷல் இருக்கக் கட்டகரஷடப்பட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 

 
රු දිත්දස ගුණර්ධන භවතහ 
(ஶண்புஷகு  ெஷரனஷ் குைலர்ென) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු නිතඹෝජා ථහනහඹුරභනි,  ළවිලි ර්භහ්දත 

අභහතාුරභහ තනුත්ද භභ 2011 ර්ඹ වහ ශ්රීා රංහ තත් 

භණ්ඩරතේ හර්ක  හර්තහ  ඉදිරිඳත් යමි.  

තභභ හර්තහ ළවිලි ර්භහ්දත  යුුර පිළිඵ උඳතේල 

හය බහ  තඹොමු ශ යුුර ඹළයි භභ තඹෝජනහ යමි. 
 
ප්ර ලසනඹ විභන රදි්ද, බහ ම්භත විඹ. 
லஷனஶ லஷடுக்கப்பட்டு  ற்ரக்தகஶள்ரப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

2011 ර්ඹ වහ ධීය වහ ජරජ ම්ඳත් තදඳහර්තතම්්දුරතේ හර්ඹ 

හධන හර්තහ.- [ධීය වහ ජරජ ම්ඳත් ංර්ධන අභහතා රු වදා 

යහජිත තේනහයත්න භවතහ තනු  රු දිත්දස ගුණර්ධන භවතහ] 

 

බහතම්ඹ භත ිනබිඹ යුුරඹයි නිතඹෝ යන රීර. 
சபஶபீடத்ெஷல் இருக்கக் கட்டகரஷடப்பட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 

2012 ර්ඹ වහ සුළු අඳනඹන තබෝ ප්ර ර්ධන අභහතාහංලතේ හර්ඹ 

හධන හර්තහ.- [සුළු අඳනඹන තබෝ ප්ර ර්ධන අභහතා රු 

තයජිතනෝල්ඩ් කුතර් භවතහ තනු  රු දිත්දස ගුණර්ධන භවතහ]  

 
බහතම්ඹ භත ිනබිඹ යුුරඹයි නිතඹෝ යන රීර. 
சபஶபீடத்ெஷல் இருக்கக் கட்டகரஷடப்பட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 
 

2012 ර්ඹ වහ හණිජ තදඳහර්තතම්්දුරතේ හර්ඹ හධන හර්තහ ව 

හර්ක  ගිණුම්.- [ර්භහ්දත වහ හණිජ  යුුර අභහතා රු රිහඩ් 

ඵදියුීර්ද භවතහ තනු  රු දිත්දස ගුණර්ධන භවතහ]  

 

බහතම්ඹ භත ිනබිඹ යුුරඹයි නිතඹෝ යන රීර. 
சபஶபீடத்ெஷல் இருக்கக் கட்டகரஷடப்பட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 
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රු දිත්දස ගුණර්ධන භවතහ 
(ஶண்புஷகு  ெஷரனஷ் குைலர்ென) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු නිතඹෝජා ථහනහඹුරභනි, ප්ර හවන අභහතාුරභහ 

තනුත්ද භභ 2010 ර්ඹ වහ ජහින ප්ර හවන වදා 

ආඹතනතේ හර්ක  හර්තහ ඉදිරිඳත් යමි.  

තභභ හර්තහ ප්ර හවන  යුුර පිළිඵ උඳතේල හය 

බහ  තඹොමු ශ යුුර ඹළයි භභ තඹෝජනහ යමි. 

 
ප්ර ලසනඹ විභන රදි්ද, බහ ම්භත විඹ. 
லஷனஶ லஷடுக்கப்பட்டு  ற்ரக்தகஶள்ரப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 
රු දිත්දස ගුණර්ධන භවතහ 
(ஶண்புஷகு  ெஷரனஷ் குைலர்ென) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු නිතඹෝජා ථහනහඹුරභනි, තහක්ණ වහ ඳර්තේණ 

අභහතාුරභහ තනුත්ද භභ ඳවත ව්ද හර්ක  හර්තහ 

ඉදිරිඳත් යමි. 
 

(i)    2011 ර්ඹ වහ ශ්රීා රංහ ප්ර මිින ආඹතනතේ හර්ක  
හර්තහ;  

(ii)   2011 ර්ඹ වහ අනුකූරතහ තක්තේරු පිළිඵ                  
ශ්රීා රංහ ප්ර තීතතන භණ්ඩරතේ හර්ක  හර්තහ;  

(iii)   2011 ර්ඹ වහ ජහින විදාහ ඳදනතම් හර්ක  

හර්තහ;  

(iv)   2011 ර්ඹ වහ ශ්රීා රංහ ජහින ඉංජිත්දරු 

ඳර්තේණ ව ංර්ධන භධාසථහ නතේ හර්ක  
හර්තහ;  

(v)    2011 ර්ඹ වහ නවීන තහක්ණ පිළිඵ ආතර් සී. ක්රහක් 
ආඹතනතේ හර්ක  හර්තහ; 

(vi)   2011 ර්ඹ වහ ඳයභහණු ලක්ින අධිහරිතේ හර්ක  
හර්තහ; ව  

(vii)  2011 ර්ඹ වහ ශ්රීා රංහ න නිඳළයුම්රු්දතේ 
තොමිතම් හර්ක  හර්තහ. 

 තභභ හර්තහ තහක්ණ වහ ඳර්තේණ  යුුර පිළිඵ 

උඳතේල හය බහ  තඹොමු ශ යුුර ඹළයි භභ තඹෝජනහ 

යමි. 
 
ප්ර ලසනඹ විභන රදි්ද, බහ ම්භත විඹ. 
லஷனஶ லஷடுக்கப்பட்டு  ற்ரக்தகஶள்ரப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 
2012 ර්ඹ වහ තහක්ණ වහ ඳර්තේණ අභහතාහංලතේ හර්ක  හර්ඹ 
හධන හර්තහ.- [තහක්ණ වහ ඳර්තේණ අභහතා රු ඳහලී  චම්පි 
යණ භවතහ තනු  රු දිත්දස ගුණර්ධන භවතහ]  

 
බහතම්ඹ භත ිනබිඹ යුුරඹයි නිතඹෝ යන රීර. 
சபஶபீடத்ெஷல் இருக்கக் கட்டகரஷடப்பட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 
 

රු දිත්දස ගුණර්ධන භවතහ 
(ஶண்புஷகு  ெஷரனஷ் குைலர்ென) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු නිතඹෝජා ථහනහඹුරභනි, උේභිද උදාහන වහ තඳොදු 

විතනෝදහත්භ  යුුර අභහතාුරභහ තනුත්ද භභ 2010 ර්ඹ 

වහ ශ්රීා රංහ වසත ර්භහ්දත භණ්ඩරතේ හර්ක  හර්තහ 

ඉදිරිඳත් යමි.  

තභභ හර්තහ උේභිද උදාහන වහ තඳොදු විතනෝදහත්භ  යුුර  

පිළිඵ උඳතේල බහ  තඹොමු ශ යුුර ඹළයි භභ තඹෝජනහ 

යමි. 
 
ප්ර ලසනඹ විභන රදි්ද, බහ ම්භත විඹ. 
லஷனஶ லஷடுக்கப்பட்டு  ற்ரக்தகஶள்ரப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

2010 ර්ඹ වහ ජහින ත්තෝදාහන තදඳහර්තතම්්දුරතේ හර්ඹ 

හධන හර්තහ. -  [උේභිද උදාහන වහ තඳොදු විතනෝදහත්භ  යුුර 

අභතා රු ජඹයත්න තවේයත් භවතහ තනු  රු දිත්දස ගුණර්ධන 

භවතහ] 

 

බහතම්ඹ භත ිනබිඹ යුුරඹයි නිතඹෝ යන රීර. 
சபஶபீடத்ெஷல் இருக்கக் கட்டகரஷடப்பட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 
 
 

තඳත්ම් 
நக்கள் 
PETITIONS 

 
 

නිතඹෝජා ථහනහඹුරභහ 
(பஷெஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

රු ඩිරහ්ද තඳ තර්යහ භවතහ - ඳළමිණ නළත.  

 
රු විභල් වීයංල භවතහ (ඉදිකිරීම්, ඉංජිත්දරු තේහ, 
නිහ වහ තඳොදු ඳවසුම් අභහතාුරභහ)  
(ஶண்புஷகு லஷல் வீலங்ச - நஷர்ஶை, தபஶமஷஷல் 

ரசகலகள், வீடகப்பு, தபஶது லசெஷகள் அகச்சர்) 

(The Hon. Wimal Weerawansa - Minister of Construction, 

Engineering Services, Housing and Common Amenities) 

රු නිතඹෝජා ථහනහඹුරභනි, භභ නුතේතොඩ, 

නහර්දදහයහභ ඳහය, අං 64 "ඒ" දයන සථහනතඹහි ඳදිංික කිංසලි 

තඩෝ්ද භවතහත්ද රළබුණු තඳත්භක් පිළි්දමි. 

 

නිතඹෝජා ථහනහඹුරභහ 
(பஷெஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

රු නවී්ද දිහනහඹ භවතහ - ඳළමිණ නළත. 

 
රු (ආචහර්ඹ) ජත් ඵහරසරිඹ භවතහ (ජහින උරුභඹ්ද 
පිළිඵ අභහතාුරභහ) 
(ஶண்புஷகு (கயஶநஷெஷ) ஜகத் பஶயசூஶஷ - ரெசஷ புஶஷககள் 

அகச்சர்) 

(The Hon. (Dr.) Jagath Balasuriya - Minister of National 

Heritage) 

රු නිතඹෝජා ථහනහඹුරභනි, භභ ෆල්ර, තොශම 

ඳහය, අං 88/14 දයන සථහනතඹහි ඳදිංික ආචහර්ඹ ජී.ඒ.තක්.එස. 

තඳතර්යහ භවත්මිඹත්ද රළබුණු තඳත්භක් පිළි්දමි. 

 
නිතඹෝජා ථහනහඹුරභහ 
(பஷெஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

රු එස.එම්. ච්දද්රයතේන භවතහ - ඳළමිණ නළත. 

රු තයෝවණ දිහනහඹ භවතහ - ඳළමිණ නළත. 

රු එච්.එල්. තප්ර ේභරහල් ජඹතේය භවතහ - ඳළමිණ නළත. 

රු රලිත් දිහනහඹ භවතහ - ඳළමිණ නළත. 

රු ඩ්ලලිේ.බී. ඒනහඹ භවතහ - ඳළමිණ නළත. 

රු හමිණී ජඹවික්රසභ තඳතර්යහ භවතහ - ඳළමිණ නළත. 

රු අචර ජහතොඩතේ භවතහ - ඳළමිණ නළත. 
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රු සුනිල් වඳු්දතනත්ින භවතහ 
(ஶண்புஷகு சுனஷல் வந்துன்தனத்ெஷ) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

රු නිතඹෝජා ථහනහඹුරභනි, භභ කිරිඵත්තොඩ, 

තෝ්දවත්ත, 29/56 දයන සථහනතඹහි ඳදිංික පී.පී.තක්.බී. 

ඵණ්ඩහය භවතහත්ද රළබුණු තඳත්භක් පිළි්දමි. 

 
රු බුේධි ඳිනයණ භවතහ 
(ஶண்புஷகு புத்ெஷக பெஷை) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

රු නිතඹෝජා ථහනහඹුරභනි, තතලිේජවිර, කිරිභළටිමුල්ර, 

අරසත්ත, දවම් භහත,  අං 72/37 දයන සථහනතඹහි  ඳදිංික 

ඩී.තක්.සු්දත ගුණසිරි  භවතහත්ද රළබුණු තඳත්භක් භභ 

පිළි්දමි.  

 
රු වදා තයෝවණ පුසඳ කුභහය භවතහ 
(ஶண்புஷகு (கலத்ெஷ கயஶநஷெஷ) ரஶவை புஷ்பகுஶ) 

(The Hon. (Dr.) Rohana Pushpa Kumara)  
රු නිතඹෝජා ථහනහඹුරභනි,  ඳවත ව්ද තඳත්ම් 

තද භභ ඉදිරිඳත් යනහ. 
 

(1)  ඵදුල්ර , භහිඹංන ඳහය අං 3/86 දයන සථහනතඹහි ඳදිංික  
එච්.එච්.එම්.ධර්භඳහර  භවතහත්ද රළබුණු තඳත්භ; ව     

(2)  ඵණ්ඩහයතර, කිණිභ ඳේභවල් අං 82/ඒ  දයන 
සථහනතඹහි  ඳදිංික  වදා  එස.තක්.  යත්නහඹ 
භවතහත්ද රළබුණු තඳත්භ. 

 
නිතඹෝජා ථහනහඹුරභහ 
(பஷெஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

රු ලහ්දත ඵණ්ඩහය භවතහ  - ඳළමිණ නළත. 
 

රු හුතනයිස ෂහරක් භවතහ - ඳළමිණ නළත. 

 
ඉදිරිඳත් යන රද තඳත්ම්  භවජන තඳත්ම් පිළිඵ හය 

බහ  ඳළරිඹ යුුර ඹයි නිතඹෝ යන  රීර. 
சர்ப்பஷக்கப்பட்ட நக்ககரப் தபஶதுநக் குளவுக்குச் சஶட்டக் 

கட்டகரஷடப்பட்டது. 

Petitions ordered to be referred to the Committee on Public 

Petitions. 
 

 

ප්ර ලසනර  හික පිළිුරරු 
லஷனஶக்களுக்கு லஶய்பய லஷகடகள் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 

 
ළලිභ නහරි තනෝදාහනඹ : පුත් ඳත් දළ්දවීභ 
தலலிக நக லனப் பூங்கஶ: பத்ெஷஶஷகக லஷரம்பம்  

WELIGAMA URBAN SANTUARY : NEWSPAPER 

ADVERTISEMENT  
2933/'12 

 

1. රු බුේධි ඳිනයණ භවතහ 
 (ஶண்புஷகு புத்ெஷக பெஷை) 

 (The Hon. Buddhika Pathirana)   

 ඉදිකිරීම්, ඉංජිත්දරු තේහ, නිහ වහ තඳොදු ඳවසුම් 
අභහතාුරභහත්ද ඇස ප්ර ලසනඹ- (1): 

(අ) (i) භහතය දිසත්රිාක්තේ, ළලිභ ප්ර හතේය ඹ තල්ම් 

තොට්ලහතේ, ල්ලිර ඵ හිය ග්රාහභ නිරධහරී 
භ ුරශ අභිභහනභ නිහ ක්රසභඹ පිහි හ ඇින 
ඵත්; 

 (ii) 1985 ර්තේ ීර ශ්රීා රංහතේ ප්ර ථභ නහරි 

තනෝදාහනඹ තර ළලිභ අභිභහනභ නිහ 
ාහඳිිනඹ  ආ්දන භමිඹක් ප්ර හලඹ  ඳත් ය 
ඇින ඵත්; 

 (iii) තනෝදාහනඹ හිත එභ භමිඹ 2012 භළයි 23 දින 

"දිනමිණ" පුත් ඳතත් ඳශ යන රද දළ්දවීභක් 
භඟි්ද විකිණීභ වහ  යුුර ය ඇින ඵත්;  

 එුරභහ ද්දතනහිද? 

(ආ)  එභ නහරි තනෝදාහනඹ විකිණීභ  තවේුර තර්ද 

ඹ්දන එුරභහ තභභ බහ  ද්ද්දතනහිද? 

(ඇ) තනො එතේ නම්, ඒ භ්දද? 

 
நஷர்ஶை, தபஶமஷஷல் ரசகலகள், வீடகப்பு, தபஶது 

லசெஷகள் அகச்சகக் ரகட்ட லஷனஶ:  

(அ) (i) ஶத்ெகம ஶலட்டத்ெஷல் தலலிக பஷரெச 

தசயஶரர் பஷஶஷலஷன் லல்லிலய ரற்கு கஷஶ 

உத்ெஷரஶகத்ெர் பஷஶஷலஷல் அபஷஶனக வீடகப் 

புத்ெஷட்டம் அகந்துள்ரதென்பகெபெம்; 

 (ii) 1985ஆம் ஆண்டில் தலலிக, அபஷஶனக 

வீடகப்புத் ெஷட்டத்ெஷற்கு அருகஶகஷலுள்ர 

கஶைஷதஶன்ர  இயங்ககஷன் பெயஶலது நக 

லனப் பூங்கஶலஶக பஷகடனப்படுத்ெப்பட்டது 

ன்பகெபெம்; 

 (iii) லனப் பூங்கஶகலக் தகஶண்ட ரற்படி கஶைஷக 

2012 ர ஶெம் 23ஆம் ெஷகெஷ ெஷனஷன 

பத்ெஷஶஷககஷல் பஷசுஶஷக்கப்பட்ட லஷரம்பத்ெஷன் 

ஊடஶக லஷற்பகன தசய் நடலடிக்கக டுக்கப் 

பட்டுள்ரதென்பகெபெம் 

 அலர் அமஷலஶஶ? 

(ஆ) ரற்படி நக லனப் பூங்கஶகல லஷற்பகன தசய்லெற் 

கஶன கஶைங்கள் ஶகல ன்பகெ அலர் இச் 

சகபஷல் அமஷலஷப்பஶஶ? 

(இ) இன்ரமல், ன்? 

 

asked the Minister of Construction, Engineering 

Services, Housing and Common Amenities:  

(a) Is he aware that - 

 (i) the Abhimanagama Housing Scheme is 

located in the Walliwala-West Grama 

Niladhari Division in the Weligama 

Divisional Secretary’s Division in the 

Matara District;  

 (ii) a land close to the Abhimanagama Housing 

Scheme in Weligama was declared as one 

of the first urban sanctuaries in 1985; and 

 (iii) arrangements have been made by way of an 

advertisement published in the "Dinamina" 

newspaper of 23rd May, 2012 to sell that 

land with the sanctuary? 
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(b) Will he inform this House the reasons that led to 

the sale of this land? 

(c)       If not, why? 
 

රු විභල් වීයංල භවතහ  
(ஶண்புஷகு லஷல் வீலங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 
රු නිතඹෝජා ථහනහඹුරභනි, එභ ප්ර ලසනඹ  පිළිුරරු 

තභතේයි. 

(අ)   (i)   ඔේ. ළලිභ ප්ර හතේය ඹ  තල්ම් තොට්ලහතේ 
ළලිභ නය බහ සීභහ ුරශ ප්ඳයතතො  තම්  
අභිභහනභ  නිහ ක්රසභඹ පිහි හ ඇත. 

       (ii)    ඔේ. අභිභහනභ   නිහ  ක්රසභඹ   අත්ඳත් ය 

ත් ඉඩතභ්ද තවක් ඹහර් 0.5659 (අක්.01 ර.1 
ඳර්.23)ක් න හ වහ 1983 ර්තේීර ත්ද 
ය ඇත. 

      (iii)   නළත. න හ වහ ත්ද යන රද ඉඩභ 
විකිණීභ  වහ පුත්ඳත්  දළ්දවීම් ඳශ ය 
තනොභළත. 

(ආ)  තනෝදාහනඹ  හිත ඉඩභ විකිණීභ   යුුර ය 
තනොභළත.  නහරි තනෝදාහනඹ වහ  ත්ද ය ඇින 
ඉඩභ පිඹුය මු.පි.භහය.1813 ළඵලි අං 1,2 වහ 3 තේ. 

(ඇ)  අදහශ තනොතේ. 

 
රු බුේධි ඳිනයණ භවතහ 
(ஶண்புஷகு புத்ெஷக பெஷை) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

රු නිතඹෝජා ථහනහඹුරභනි, භතේ ඳශමුළනි අුරරු 

ප්ර ලසනඹ තභඹයි. දළ්ද ඒ ඉඩම් තො  වළය අනික් ඉඩම් තො ස 

ජහින නිහ ං ර්ධන අධිහරිඹ භඟි්ද  විකුණ්දන 

ඵරහතඳොතයොත්ුර තනහ. රු ඇභිනුරභනි, තම් ඉඩම් තො ස 

අතශවි ය්දත්ද ඇයි? තම් ඉඩම් තො ස ඳහවිච්ික යරහ ඒ 

ප්ර තේලතේ තම් ඳිනන අභිභහනතම්භ ත නිහ ීපඳඹක් ඉදි 

යමි්ද ඉදි රිඹ   තන ඹ්දන  යුුර ය්දත්ද නළින තම් ඉඩම් 

තො ස ටි විකුණ්දන ඵරහතඳොතයොත්ුර ්දත්ද ඇයි? 

 
රු විභල් වීයංල භවතහ   
(ஶண்புஷகு லஷல் வீலங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

රු නිතඹෝජා ථහනහඹුරභනි, තම් කිඹන සථහනතේ 

ඳභණක්  තනොතයි, භවනුය දිසත්රිාක්ඹ ත්තත්, අනික් 

දිසත්රිාක් ත්තත් ඒහතේත් අඳ තම් ආහයතඹ්ද  යුුර 

යනහ. විවිධ දිසත්රිාක්ර ිනතඵන ජහින නිහ ංර්ධන 

අධිහරිඹ ුර ඉඩම්, නිහ ාහඳිින අ දින්ද ආයම්බ ශ 

තනොවළකි තළ්දර, ඒ කිඹ්දත්ද ඳළයණිභ නිහ ාහඳිින 

ිනතඵන, ඒහතේ තො ස තළ්ද තළ්දර ඉිනරි වී ිනතඵන, මුල් 

ළරළසතම් නිහ අයමුණක් තනුත්ද ත්ද යන රද ඉඩම් 

තො ක් ඳභණක් ිනතඵන තළ්ද පිළිඵ විසතය අඳ විිත පුත් 

ඳත්ර ඳශ යරහ ළඩිභ මිර  ඉල්රන අඹ  අඳ ඒහ රඵහ 

තදනහ.  අඳ එතළනීර ඒ ප්ර තේලර අඹ  ළඩි රකුණු ප්ර භහණඹක් 

තදනහ. තඳොතශෝදනරුතේ ිනබුණු තභළනි ඉඩභත් අඳ ඒ 

විධිඹ  තඵොතවෝ තදතනකුතේ ඉල්ී භ ඉටු ශහ.  ඒ ප්ර තේලර 

අඹ  ප්ර මුත්ඹ තදනහ.  

රු බුේධි ඳිනයණ භ්දත්රීජුරභනි, දළ්ද ඔඵුරභහ ඔඹ කිඹන 

විධිඹ  ශහ නම්, තේලඳහරන ලතඹ්ද ඵරරහ තභ්දතේ 

ඳක්තේ අඹ  විතයක්, එතවභ නළත්නම් ආණ්ඩුතේ අඹ  විතයක් 

දු්දනහ කිඹන තචෝදනහ තභයි එ්දත්ද. අඳ එඹ තනොතයි 

ය්දත්ද. අඳ ය්දත්ද ඒ පිළිඵ පුත් ඳත්ර දළ්දවීම් ඳශ 

යරහ, ජනතහ  ඉල් දම් ය්දන අසථහ වදරහ, ඒ ප්ර තේලතේ 

අඹ  ළඩි රකුණු ප්ර භහණඹක් ීරභයි.  අහනඹ ත්තතොත්, 

තඵොතවෝ දුය  ඒ ප්ර තේලර අඹ භ තභයි ජහින නිහ ංර්ධන 

අධිහරිඹ ත් ඹම් කිසි හධහයණ මුදරක් රළතඵන ආහයඹ  තම් 

ඉඩම් විකිණීතම්  යුත්ත තතය්දත්ද.  

 
රු බුේධි ඳිනයණ භවතහ 
(ஶண்புஷகு புத்ெஷக பெஷை) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

රු ඇභිනුරභනි, භභ ඔඵුරභහත්ද අව්දන ළභළිනයි, තම් 

රළතඵන මුදල් ආඳහු ළයඹක් තඹදත්දත්ද චක්රීහඹ ක්රසභතේ ළඩ 

පිළිතශ ද, නළත්නම් එඹ ම්පර්ණතඹ්දභ තනත් 

 යුත්ත  භවහ බහණ්ඩහහයඹ   තඹොමු යනහද, එතවභත් 

නළත්නම් චක්රීහඹ තනොන ාහඳිින වහ තම් මුදල් තඹදතනහද 

කිඹරහ.  

 
රු විභල් වීයංල භවතහ   
(ஶண்புஷகு லஷல் வீலங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

රු භ්දත්රීජුරභනි, තම් මුදල් ඳභණක් තනොතයි, ජහින නිහ 

ංර්ධන අධිහරිඹ ීර ිනතඵන ණඹර අඹ ය ්දනහ මුදල් ඳහ 

චක්රීහඹ තර නළත නිහ අයමුණ තනුත්දභයි තඹොද්දත්ද. 

තඵොතවෝ තරහ  අඩු ආදහඹම්රහභී ප්ර ජහතේ නිහ අලාතහ 

පුයහ ්දන  නිහ අධිහරිඹ  රළතඵන තම් සිඹ දභ මුදල් 

තඹදතනහ.  ඒ වළතය්දන  තනත්  යුත්තක් තනුත්ද 

නිහ අධිහරිතේ මුදල් විඹදම් තතය්දත්ද නළවළ.  

 
රු බුේධි ඳිනයණ භවතහ 
(ஶண்புஷகு புத்ெஷக பெஷை) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

රු නිතඹෝජා ථහනහඹුරභනි, භතේ ුර්දළනි අුරරු 

ප්ර ලසනඹ තභඹයි.  තම් අභිභහනභ නිහ ාහඳිිනඹ  ආ්දන 

ිනතඵන  හිස ඉඩම් කිහිඳඹ  අදහශ ප්ර තේලතේ දළන  වදරහ ිනතඵන 

තල්ර ඳදිංිකරු්ද භඟ ථහ ශහභ ඔවු්ද කිේහ, තම් 

නිහ ඉදි යන අසථහතේ ඒ නිහර ඳදිංිකරු්ද සිටි  අඹ 

තඵොතවොභඹක් දළ්ද නළවළ, දළ්ද ඳදිංික සිටින අඹතේ ජීන 

විරහඹ තනස, ඒ අඹතේ ඳරිතබෝජන ය හ තනස, ඒ අඹතේ 

ිත්තීත්ද තනස, ඒ නිහ  එභ නිහ තඹෝජනහ ක්රසභඹ  අදහශ 

තභභ ඉඩම් ඊ  ඩහ තනස  පරදහයී   යුත්ත  -ප්ර ජහ 

භධාසථහන තවෝ, ඳරිණ භධාසථහන තවෝ දරු්ද වහ තවෝ 

ළඩිහිටිඹ්ද වහ ඹම් ඹම් ඒ නිර්භහණඹ ය්දන  තවෝ- 

ඳහවිච්ික ය්දන පුළු්ද කිඹරහ. ඔඵුරභහ තම් ළන අධහනඹ 

තඹොමු යරහ ඹම් කිසි ක්රිකඹහ භහර්ඹක් ්දනහද? 

 
රු විභල් වීයංල භවතහ   
(ஶண்புஷகு லஷல் வீலங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

රු භ්දත්රීජුරභනි, ඔඵුරභහ ව්ද ශ නිහ තඹෝජනහ ක්රසභඹ 

1983 ඳභණ හරතේ ආයම්බ වුණු එක්.  හභහනාතඹ්ද නිහ 

අධිහරිතඹ්ද තවෝ තනත් ආඹතනඹකි්ද නිහ තඹෝජනහ 

ක්රසභඹක්  වදනතො  මලි ළරළසභක් ස යනහ. ඒ මලි 

ළරළසතම් නහරි ංර්ධන අධිහරිතේ තවෝ ඳශහත් ඳහරන 

ආඹතනතේ තයගුරහසිර  අනු තඳොදු ඳවසුම් වහ ත්ද විඹ 

යුුර ඉඩම් ප්ර භහණඹ අනිහර්ඹතඹ්දභ  ත්ද යනහ.  ප්ර ජහ 

ලහරහ ්දන  පුළු්ද,  ක්රීහඩහ පිටිඹක් ්දන  පුළු්ද, එළනි 

තඳොදු ඳවසුම් තනුත්ද  නිඹමිත ඉඩම් ප්ර ිනලතඹක් නිළ 

ලතඹ්දභ ත්ද යනහ.  අපි පුත් ඳත්ර දළ්දවීම් ඳශතො , 

ඒ වහ  ඉල්ී ම් යන අඹ  රකුණු  ක්රසභඹක් භඟි්ද රඵහ 

තද්දත්ද නිහ අයමුණ තනුත්ද ඉිනරි වී ිනතඵන ඉඩම් 

ළඵළලි ප්ර භහණඹ ඳභණයි. එතවභ නළින නහරි ංර්ධන 
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ඳහර්ලිතම්්දුර 

අධිහරිතේ තයගුරහසි අනු ඉිනරි ශ යුුර ප්ර ිනලතඹ  අයිින 

තො  තවෝ ඳශහත් ඳහරන ආඹතනතේ තයගුරහසි අනු තඳොදු 

ඳවසුම් වහ ත්ද ශ යුුර ඉඩම් රඵහ තද්දත්ද නළවළ.   

ඔඹ ෆභ සථහනඹභ ඔඵුරභහ කිඹපු අලාතහ තනුත්ද 

ත්ද යන රද ඉඩම් ිනතඵනහ. නමුත් ඹම්කිසි තවඹකි්ද තභභ 

සථහනතේ විතලේ තත්ත්ඹක් ිනතඵනහ නම් -භහ තඳෞේලි 

තනොද්දනහ නිහ- අද  ඳස රු 2.30  ිනතඵන උඳතේල හය 

බහතේීර ඔඵුරභහ ඒ ඳළවළදිලි ය්දන. අදහශ නිරධහරි්දත්ද 

රුණු විභරහ, ඔඵුරභහ ව්ද ශ ආහයතේ ප්ර ජහ ලහරහක් 

ළනි තදඹක් ඒ සථහනතේ ඉදි කිරීභ වහ ළඵෆ අලාතහක් 

ිනතඵනහ නම් ඒ  අසථහ රහ තද්දන පුළු්ද.  

ඒ එක්භ  අතප් විඳක් නහඹුරභහ එශ්දන ආ ඳහ භන  

භහතයීර ඵත් ඳළට් 300ක් විතය තඵදුහයි කිඹරහත් භ  ආයංිකඹක් 

ආහ.  

 
රු සුජී තේනසිංව භවතහ 
(ஶண்புஷகு சுஜஸல ரசனசஷங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

ඵත් ඳළට් 400ක්.  

 

 
වම්ඵ්දතතො  යහඹ ඉදි කිරීභ: රඵහ තන ඇින ණඹ 

அம்பஶந்ரெஶட்கட துகமபக நஷருஶைம்: தபற்ம 

கடன் 
CONSTRUCTION OF HAMBANTOTA PORT: LOANS OBTAINED 

 

3441/’13 

5.  රු (ආචහර්ඹ) වර් ද සිල්හ භවතහ 
      (ஶண்புஷகு (கயஶநஷெஷ) வர்ள ெ சஷல்லஶ) 

    (The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
 යහඹ වහ භවහභහර් අභහතාුරභහත්ද ඇස ප්ර ලසනඹ- (3):  

(අ) 2013 ජනහරි භහතේීර ඳභණ වම්ඵ්දතතො  යහඹ වහ 
ඇ.තඩො. මිලිඹන 153 අිනතර් ණඹ මුදරක් චීනතඹ්ද 
රඵහ තන ඇින ඵ එුරභහ ද්දතනහිද? 

(ආ) (i) තභභ ණඹ මුදර රඵහ ත් නිඹභඹ්ද ව 
තෝදතේසි (තඳොී  අනුඳහතඹ, ණඹ ආඳසු තවීභ 
වහ රඵහ තදන හරඹ, අතනකුත් හසුර) 
තර්ද;  

 (ii) තභභ ණඹ මුදර රඵහ ත් ඵළංකු තර්ද; ව 
කිසිඹම් තේය ඹ තවෝ විතේය ඹ තළරැේරු්ද 
තඹොදහ නු රළ බුතේද;  

 (iii) වම්ඵ්දතතො  යහඹ වහ සිඹ දභ මරහශ්රවලි්ද 
රඵහ තන ඇින ම්පර්ණ ණඹ මුදර එක් එක් 
මරහශ්රවඹ  අදහශ නිඹභඹ්ද ව තෝදතේසි ද 
ඇුරළු තර්ද; 

 (iv) මුල් ගිවිසුභ අත්්ද යනු රළබීතභ්ද ඳසු ඉවත 
(iii)හි ව්ද ණඹ තෝදතේසි කිසික් කිසිඹම් 
අසථහ තනස ය ිනත්ලද;  

 ඹ්දන එුරභහ ව්ද ය්දතනහිද?         

(ඇ) තනො එතේ නම්,  ඒ භ්දද? 

துகமபகங்கள், தநடுஞ்சஶகயகள் அகச்சகக் ரகட்ட 

லஷனஶ: 

(அ) 2013ஆம் ஆண்டு ஜனலஶஷ ஶெரலஷல் அம்பஶந் 

ரெஶட்கட  துகமபகத்துக்கஶக சஸனஶலஷடஷருந்து 

ரயெஷகஶக 153 ஷல்லின் அதஶஷக்க தடஶயர்கள்  

தபற்ரக்தகஶள்ரப்பட்டதென்பகெ அலர் அமஷலஶஶ? 

(ஆ) (i )  இக்கடன் ந்ெ நஷெஷகள் ற்ரம் நஷபந்ெகன 

கரஷன்  (லட்டி வீெம், கஶய ல்கய,  ரலர 

கட்டைங்கள்)  கஸழ் தபற்ரக்தகள்ரப்பட்டது 

ன்பகெபெம்; 

 (ii )  வ்லங்கஷஷடஷருந்து இக்கடன் தபற்ரக் 

தகஶள்ரப்பட்டது ன்பகெபெம் ெகர்கள் 

சம்பந்ெப்பட்டிருப்பஷன் அலர்கள் உள்நஶட்ட 

லர்கரஶ அல்யது தலரஷநஶட்டலர்கரஶ 

ன்பகெபெம்; 

 (iii )  அகனத்து பயங்கரஷலிருந்தும் இதுலக 

அம்பஶந்ரெஶட்கட துகமபகத்துக்கஶக தபற்ரக் 

தகஶள்ரப்பட்ட தஶத்ெக் கடன் ற்ரம் அகல 

எவ்தலஶன்மஷநம் நஷெஷகள் ற்ரம்  நஷபந்ெ 

கனகள் ஶகல  ன்பகெபெம்; 

 (iv )  ரரய (iii )  இல் குமஷப்பஷடப்பட்ட ரெநம் 

கடன் நஷபந்ெகனகள் பய எப்பந்ெம் 

ககசஶத்ெஷடப்பட்டென் பஷன்னர் ப்ரபஶெஶலது 

ஶற்மப்பட்டெஶ ன்பகெபெம் 

 அலர் கூரலஶ? 

(இ) இன்ரமல், ன்? 

 

asked the Minister of Ports and Highways:  

(a) Is he aware that an additional US$ 153 million has 

been borrowed from China for the Hambantota 

Port around January 2013? 

(b) Will he state - 

 (i) the terms and conditions (interest rate, 

tenor, other fees) under which  this loan was 

obtained; 

 (ii) the bank from which this loan was obtained 

and if any brokers, local or foreign were 

used; 

 (iii) the total loan amount thus far obtained for 

Hambantota Harbour from all sources with 

terms and conditions of each; and 

 (iv) if any loan conditions  in (iii) above have 

been changed at any time after signing the 

original agreement? 

(c) If not, why? 

 

රු තයෝහිත අත්ලගුණර්ධන භවතහ (යහඹ වහ භවහභහර් 
අභහතාුරභහ) 
(ஶண்புஷகு ரஶவஷெ அரபகுைலர்ென - துகமபகங்கள், 

தநடுஞ்சஶகயகள் அகச்சர்)  

(The Hon. Rohitha Abeygunawardana - Minister of Ports 

and Highways) 

එුරභහ  තවො උත්තයඹක් තද්දන ඕනෆ නිහ තවො  

තවොඹරහ ඵළ දහ.  
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[රු විභල් වීයංල  භවතහ] 
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රු (ආචහර්ඹ) වර් ද සිල්හ භවතහ 
(ஶண்புஷகு (கயஶநஷெஷ) வர்ள ெ சஷல்லஶ) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

රු නිතඹෝජා ථහනහඹුරභනි, භතේ ඳශමුළනි අුරරු 
ප්ර ලසනඹ තභඹයි. LIBOR කිඹන එ හභහනාතඹ්ද දලභ ුරන, 
වතය විතය අනුඳහතඹ තභයි තම් දසර ිනතඵ්දත්ද. 2009 
ීරත් ඒ හතේ ණන තභයි ිනබුතණ්. අදහනම් තඳොලිඹ වළටිඹ  
දලභ නඹයි කිඹරහ ඔඵුරභහ කිේහ. එතතො  එයි දලභ ුරන  
ත්ත ණඹ ඇයි වඹයි දලභ ුරන  තනස තශේ? 

 

රු තයෝහිත අත්ලගුණර්ධන භවතහ  
(ஶண்புஷகு ரஶவஷெ அரபகுைலர்ென) 

(The Hon. Rohitha Abeygunawardena)  

රු නිතඹෝජා ථහනහඹුරභනි, අපි භහම්පුය භහි්දද 
යහජඳක් යහඹ තනුත්ද ණඹ, ණඹ ආධහය ව තතශ ණඹ 
කිඹන ුර්ද විධිඹ  ණඹ අයතන ිනතඵනහ. ුර්ද ආහයඹකි්ද 
අයතන ිනතඵනහ. ඒ ඒ අසථහ්දරීර එ එ තඳොී  අනුඳහත 

එ  එක් තනස තභයි ඳින්දත්ද. LIBOR වඹයි දලභ 
ුරන සථහය තඳොලිඹ  ඹහභ  අදවස තශේ මුදල් අභහතාහංලඹ 
ඒ අසථහතේීර ත්තහ ව තීත්දදුක් භතයි.  

 

රු (ආචහර්ඹ) වර් ද සිල්හ භවතහ 
(ஶண்புஷகு (கயஶநஷெஷ) வர்ள ெ சஷல்லஶ) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

රු නිතඹෝජා ථහනහඹුරභනි, භතේ තදළනි අුරරු ප්ර ලසනඹ 
තභඹයි. රු ඇභිනුරභනි, අපි තම් ථහ ය්දත්ද තනොතඹකුත්, 
තනොතඹකුත් ණඹ ම්ඵ්දධතඹ්ද තනොතයි. එක්සිම් ඵළංකුත්ද 
ත්ත ඇතභරි්ද තඩොරර් මිලිඹන 306 ණඹ මුදර පිළිඵයි 
ථහ ය්දත්ද. තන එක් ළන තනොතයි. LIBOR ධන දලභ 
නඹ අද ණ්ද ඵළ දතොත් එයි දලභ ුරනයි. රු ඇභිනුරභනි, 
එයි දලභ ුරන තනු  ඔඵුරභ්දරහ චීනඹත් එක් ඒ ගිවිසුභ 
තනස යරහ 6.3ක් ත්දන එඟ තරහ ිනතඵනහ. තම් 
තත්රුම් ්දන අභහරු තදඹක්. තභොද, හභහනාතඹ්ද 

renegotiate ය්දත්ද ණඹ තඳොලිඹ අඩු ය ්දනයි.  ඒ නිහ 
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රු නිතඹෝජා ථහනහඹුරභනි, ආචහර්ඹ වර් ද සිල්හ භ්දත්රීජුරභහතේ ප්ර ලසනඹ  පිළිුරය තභතේයි.  

(අ) 2013 ජනහරි භහතේීර භහම් රුහුණුපුය භහි්දද යහජඳක් යහඹ අදිඹය 1 වහ ඇ.තඩො.මි. 153  අිනතර් ණඹක් රඵහතන 
තනොභළත. නමුත් 2013 අතප්ර ේල් 23 න දින යආ්ද මිලිඹන 960  (දශ ලතඹ්ද ඇ. ඩ. මි. 147ක්) ණඹ මුදරක් රඵහතන ඇත. 

 

(ආ) (i) එභ ණඹ මුදර රඵහත් නිඹභඹ්ද වහ තෝදතේසි ්දත්ද 

 

 

 

 

 

 

 

 (ii) තභභ ණඹ මුදර රඵහනු රළබුතේ චීනතේ ආනඹන අඳනඹන (EXIM) ඵළංකුතනි. තම් වහ කිසිදු තළරැේරුතකු 
තඹොදහතන තනොභළත. 

 

 (iii) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
  

 (iv)  ඉවත (iii) හි අදිඹය 1  අදහශ ඇ. තඩො. මි. 306.7 ණඹ මුදතල් ණඹ අනුඳහතඹ මුරීර ර්දඩ්ද අ්දතර් ඵළංකු තඳොී  අනුඳහිනඹ + 
0.9 (LIBOR + Margin) තර ගිවිතන ිනබ අතය ඳසු 6.3%  සථහය තඳොී  අනුඳහිනඹක් ලතඹ්ද තඳොී  අනුඳහිනඹ 
තනස යන රීර. 

(ඇ) ඳළන තනොනඟී. 



ඳහර්ලිතම්්දුර 

1.3  ිනතඵන ණඹ තඳොලිඹ තනු   6.3ක් ත්දන එඟ 
වුතණ් ඇයි කිඹන එයි රු ඇභිනුරභනි, ප්ර ලසනඹ. 

 

රු තයෝහිත අත්ලගුණර්ධන භවතහ  
(ஶண்புஷகு ரஶவஷெ அரபகுைலர்ென) 

(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  

රු භ්දත්රීජුරභනි, භහ ඔඵුරභහ  ඳළවළදිලි යරහ කිේහ, ඒ 
අසථහතේීර මුදල් අභහතාහංලඹ තභයි තම් ම්ඵ්දධතඹ්ද 
හච්ඡහ ය තම් තීත්දදු  එශළඹුතණ් කිඹරහ. ඔඵුරභහ  තම් 
ම්ඵ්දධතඹ්ද තත් ළඩිදුය  ථහ ය්දන පුළු්ද, තව   
3.00  රැස න උඳතේල හය බහ  වබහගී වුණහ නම්.  
මුදල් අභහතාහංලතේ ව අඳ අභහතාහංලතේ සිඹ ද නිරධහරි්ද 
එතළන ඉ්දනහ. රු භ්දත්රීජුරභහ  භහ ආයහධනහ යනහ, තම් 
ළන දිගි්ද දි භ හච්ඡහ ය්දන ඒ උඳතේල හය බහ  
වබහගී ත්දන කිඹරහ.  

 

රු (ආචහර්ඹ) වර් ද සිල්හ භවතහ 
(ஶண்புஷகு (கயஶநஷெஷ) வர்ள ெ சஷல்லஶ) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

භතේ ුර්දන අුරරු ප්ර ලසනඹ තභඹයි. රු ඇභිනුරභනි, දළ්ද 
භහම්පුය භහි්දද යහජඳක් යහඹ  නළේ එනහ ළඩි තරහ 
යහතේ ඉඩ භදි තරහ ින තඵනහ කිඹන ථහකුත් අඳ  ශඟීර 
අව්දන රළබුණහ.  [ඵහධහ කිරීම්] තඳොඩ්ඩක් ඉ්දන තෝ. [ඵහධහ 
කිරීම්]   භතේ අුරරු ප්ර ලසනඹ තම්යි.  ඉසය හරතේ නළේලි්ද 
හවන තනළවිත් තොඩ ඵෆතේ තොශම යහතේත්ද. දළ්ද 
ඔඵුරභහතේ අභහතාහංලතඹ්ද නිර්තේල ය ිනතඵනහ, තොශම 
යහතේ හවන තොඩ ඵහ්දත්ද නළින භහම්පුය භහි්දද යහජඳක් 
යහතඹ්ද තොඩ ඵහ්දන කිඹරහ. එතතො  එභ යහඹ  ඒ නළේ 
වළතය්දන නළේ ීපඹක් ආහද කිඹ්දන. 
  

 

රු තයෝහිත අත්ලගුණර්ධන භවතහ  
(ஶண்புஷகு ரஶவஷெ அரபகுைலர்ென) 

(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  

රු නිතඹෝජා ථහනහඹුරභනි, ඳශමුත්දභ භතේ මිත්රැ රු 
වර් ද සිල්හ භ්දත්රීජුරභහ ව්ද ශ එ තදඹක් භහ ඵළවළය 
යනහ. අපි කිසිභ නිතඹෝඹක් ීරරහ නළවළ, තම් හවන නළේ 
සිඹල්රභ භහම්පුය භහි්දද යහජඳක් යහඹ  ඹහ යුුරඹ කිඹරහ. 
තම් තභොතවොත න වි ත් -[ඵහධහ කිරීභක්] ඉ්දන, ඉ්දන. 
කිඹනම් ඉ්දත්ද නළවළ ත්ද. උත්තයඹ අව්දතනත් නළවළ ත්ද. 
භභ ඔඵුරභහ  ඳළවළදිලි ය්දනම්. ඳසු ගිඹ ිනතේත් තොශම 
යහතේ හවන තොඩඵෆභ සිදු වුණහ. අපි වම්ඵ්දතතො  යහඹ 
වයවහ ළඩිපුයභ ය්දත්ද ප්ර ිනඅඳනඹනඹයි. හවන ප්ර ිනඅඳනඹනඹ 
තභයි අපි ළඩිපුය යන සත්ද. ඒ ුරළි්ද තභයි අපි ළඩි රහබඹක් 
රඵ්දත්ද.  

 

රු (ආචහර්ඹ) වර් ද සිල්හ භවතහ 
(ஶண்புஷகு (கயஶநஷெஷ) வர்ள ெ சஷல்லஶ) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

භභ ගිඹ සුභහනතේ ත්රීජවිරර් එක් ත්තහ. [ඵහධහ කිරීභක්]  

 
රු ඒ.පී. ජත් පුසඳකුභහය භවතහ (තඳොල් ංර්ධන වහ 
ජනතහ ුර ංර්ධන අභහතාුරභහ) 
(ஶண்புஷகு .பீ. ஜகத் புஷ்பகுஶ - தெங்கு அபஷலஷருத்ெஷ, 

க்கள் ரெஶட்ட அபஷலஷருத்ெஷ அகச்சர்) 

(The Hon. A.P. Jagath Pushpakumara - Minister of Coconut 

Development and Janata Estate Development) 

ත්රීජවිරර් එතක් අංඹ තභොක්ද? 

 
රු තයෝහිත අත්ලගුණර්ධන භවතහ  
(ஶண்புஷகு ரஶவஷெ அரபகுைலர்ென) 

(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  

එතතො  රු භ්දත්රීජුරභහතේ Discovery 4  එ, අය භහත් 

එක්- 

රු ඒ.පී. ජත් පුසඳකුභහය භවතහ  
(ஶண்புஷகு  .பீ. ஜகத் புஷ்பகுஶ) 

(The Hon. A.P. Jagath Pushpakumara) 

එතතො  BMW  එ? [ඵහධහ කිරීභක්]  

 
රු තයෝහිත අත්ලගුණර්ධන භවතහ  
(ஶண்புஷகு ரஶவஷெ அரபகுைலர்ென) 

(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  

ඒ තභයි, භභ දළක් එ ඇහුතේ. 

 
රු (ආචහර්ඹ) වර් ද සිල්හ භවතහ 
(ஶண்புஷகு (கயஶநஷெஷ) வர்ள ெ சஷல்லஶ) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

ඒහ විකුණුතේ නළවළ. භභ ත්තහ -[ඵහධහ කිරීභක්] වරි, භභ 

ත්රීජවිරර් එක් ත්තහ. ඊතේ තඳතර්දහ ත්රීජවිරර් එක් ත්තහ. [ඵහධහ 

කිරීභක්] 

 
නිතඹෝජා ථහනහඹුරභහ 
(பஷெஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

අුරරු ප්ර ලසන ුරන අහනයි. 

 
ින්ලඵටුමුල්ර ණිසල විදාහරඹ : භමිඹ වහ 

තොඩනළඟිලි 
ெஷப்பட்டுபல்ய கனஷஷ்ட லஷத்ெஷஶயம் : கஶைஷ 

ற்ரம் கட்டிடங்கள் 
THIBBATUMULLA KANISHTA VIDYALAYA : LAND AND 

BUILDINGS 
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6. රු ්දත අ දවිවහතර් භවතහ 
(ஶண்புஷகு லசந்ெ அலுலஷவஶர) 

(The Hon.Wasantha Aluwihare) 

අධාහඳන අභහතාුරභහත්ද ඇස ප්ර ලසනඹ - (2): 

(අ) (i) භහතතල් දිසත්රිාක්තේ, උකුතර ප්ර හතේය ඹ 
තල්ම් තොට්ලහඹ  අඹත් ින්ලඵටුමුල්ර 
ණිසල විදාහරඹ ර් ීපඳඹ සි  හ දභහ ඇින 
ඵත්; 

 (ii) එභ විදුවල් භමිඹ වහ තොඩනළඟිලි ම්ඵ්දධ 
ඳශහත් බහ තවෝ භධාභ යජඹ තභතතක් කිසිදු 
අධහනඹක් තඹොමු තනොශ ඵත්;  

 (iii) ඒ තවේුරත්ද ඇතළම් පිරිස විදුවල් භමිඹ අත් ඳත් 
ය නිමි්ද සිටින ඵත්; 

 එුරභහ ද්දතනහිද?  

(ආ) 1975 ර්තේීර ආයම්බ ශ එභ විදුවර  අඹත් භමි 
ප්ර භහණඹ, තොඩනළඟිලි ංාහ ව අතනකුත්  තබෞින 
ම්ඳත් තර්ද ඹ්දන ත්ද ත්ද ලතඹ්ද එුරභහ 
ව්ද ය්දතනහිද? 

(ඇ) (i) ින්ලඵටුමුල්ර ණිසල විදාහරඹ හ දළම දිනඹ 
තර්ද;  

 (ii) එඹ හ දභන අසථහතේ ඉතනුභ රළබ ශිා 
ංාහ ව තේඹ ශ ගුරුරු්ද ංාහ 
තොඳභණද; 

 (iii) හ දළමීභ  තවේුර තර්ද; 

 ඹ්දන එුරභහ තභභ බහ  ද්ද්දතනහිද? 
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[රු (ආචහර්ඹ) වර් ද සිල්හ භවතහ] 
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(ඈ) හ දභහ ඇින තභභ ඳහර ංර්ධනඹ ය නළත ආයම්බ 
කිරීභ  තවෝ විදුවල් භමිඹ වහ එහි තොඩනළඟිලි තනත් 
පරදහයී  යුත්ත  තඹොදහ ළනීභ  පිඹය ්දත්දද 
ඹ්දනත් එුරභහ ව්ද ය්දතනහිද? 

(ඉ) තනො එතේ නම්,  ඒ භ්දද? 

 
கல்லஷ அகச்சகக் ரகட்ட லஷனஶ: 

(அ) (i) ஶத்ெகர ஶலட்டத்ெஷன் உக்குதலய பஷரெச 

தசயஶரர் பஷஶஷகலச் ரசர்ந்ெ ெஷப்பட்டுபல்ய 

கனஷஷ்ட லஷத்ெஷஶயம் பய லருடங்கரஶக 

படப்பட்டுள்ரதென்பகெபெம்; 

 (ii) ரற்படி லஷத்ெஷஶய லரவு ற்ரம் கட்டிடங்கள் 

சம்பந்ெஶக ஶகஶை சகபரஶ த்ெஷ 

அசஶங்கரஶ இற்கமலக வ்லஷெஶன கலன 

பம் தசலுத்ெலஷல்கயதன்பகெபெம்; 

 (iii) இென் கஶைஶக எருசஷயர் லஷத்ெஷஶய 

லரலஷகனக் ககப்பற்மஷபெள்ரனர் ன்பகெபெம் 

 அலர் அமஷலஶஶ? 

(ஆ) 1975ஆம் ஆண்டில் ஆம்பஷக்கப்பட்ட ரற்படி லஷத்ெஷ 

ஶயத்ெஷற்குச் தசஶந்ெஶன கஶைஷரவு, கட்டிடங் 

கரஷன் ண்ைஷக்கக ற்ரம் கன தபௌெஷக 

லரங்கள் ஶகல ன்பகெத் ெனஷத்ெனஷஶக அலர் 

குமஷப்பஷடுலஶஶ? 

(இ) ெஷப்பட்டுபல்ய கனஷஷ்ட லஷத்ெஷஶயம், 

 (i) படப்பட்ட ெஷகெஷ; 

 (ii) படப்பட்ட ரலகரஷல் கல்லஷ பஷன்ம ஶைலர் 

ண்ைஷக்கக ற்ரம் ரசகலஶற்மஷ ஆசஷஶஷர் 

ண்ைஷக்கக; 

 (iii) படப்பட்டகக்கஶன கஶைங்கள்; 

ஶகல ன்பகெ அலர் இச்சகபக்கு அமஷலஷப்பஶஶ? 

(ஈ) படப்பட்டுள்ர இப்பஶடசஶகயக அபஷலஷருத்ெஷ 

தசய்து ஸண்டும் ஆம்பஷக்க அல்யது பஶடசஶகய 

லரலஷகனபெம் அென் கட்டிடங்ககரபெம் ரலர 

பநள்ர பைஷக்கஶக ஈடுபடுத்ெ நடலடிக்கக டுப் 

பஶஶ ன்பகெபெம் அலர் குமஷப்பஷடுலஶஶ? 

(உ) இன்ரமல், ன்? 

 
asked the Minister of Education:  

(a) Is he aware that - 

 (i) the Thibbatumulla Kanishta Vidyalaya in 

the Ukuwela Divisional Secretary's 

Division in the Matale District has 

remained closed for several years; 

 (ii) neither the Provincial Government nor the 

Central Government has hitherto paid any 

attention as regards the school premises or 

the buildings; and 

 (iii) as a result, some people are encroaching 

upon the school land? 

(b) Will he state separately the extent of land, the 

number of buildings and other physical resources 

belonging to the said school which was started in 

1975? 

(c) Will he inform this House of -  

 (i) the date on which the Thibbatumulla 

Kanishta Vidyalaya was closed; 

 (ii) the number of students and the number of 

teachers served at the time of its closure; 

and 

 (iii) the reasons for the closure? 

(d) Will he also state whether action will be taken to 

develop and re-open this school which remained 

closed or to utilize the school premises and 

buildings for some other gainful purpose? 

(e) If not, why? 
 
 

රු ඵ්දදුර ගුණර්ධන භවතහ (අධාහඳන අභහතාුරභහ) 
(ஶண்புஷகு பந்துய குைலர்ென - கல்லஷ  அகச்சர்) 

(The Hon. Bandula Gunawardane - Minister of Education) 

රු නිතඹෝජා ථහනහඹුරභනි, එභ ප්ර ලසනඹ  පිළිුරය 

තභතේයි. 

(අ) (i) අතප් යජතේ ප්ර ිනඳත්ිනඹ අනු කිසිදු ඳහරක් හ 
දභ්දත්ද නළවළ. භහි්දතදෝදඹ ඳහල් 1,000 
ළඩ වන ඹ තත් හ දභහ ිනබ ඳහල් නළත 
විිත කිරීභ සිදු යනහ.  නමුත් භධාභ ඳශහත් 
අධාහඳන ඵරධහරි්ද විසි්ද හර්තහ ය ඇින ඳරිදි 
ඳසු ගිඹ හරඹ ුරශ තම් ඳහතල් ශිා ංාහ 
අඩුවීභ භත තභභ ඳහර හ ිනතඵනහ. එභ 
විදුවතල් භමිඹ වහ තොඩනළඟිලි ම්ඵ්දධ 
ඳශහත් බහ තවෝ භධාභ යජඹ කිසිදු අධහනඹක් 
තඹොමු තනොශ ඵ ව්ද ය ිනතඵනහ.    

  භධාභ යජඹ  තම් ළන අධහනඹ තඹොමු ය්දන 
ඵළවළ. රු භ්දත්රීජුරභනි, ඔඵුරභහත් ඳශහත් බහතේ 
සිටි නිහ ඒ ළන ද්දනහ. දවුර්දන ආණ්ඩුක්රසභ 
ාසථහ අනු ඒ පිළිඵ ම්පර්ණ ඵරඹ 
ිනතඵ්දත්ද ඳශහත් බහ .  

 (ii) විදුවල් භමිඹ වහ තොඩනළගිලි ම්ඵ්දධ 
දළන භත් අලා අධහනඹ තඹොමු ය පරදහයී 
 යුත්ත  තඹදවීභ  පිඹය තන ඇත.  

 (iii) ඵහහිය ඳහර්ලස විසි්ද අත් ඳත් ය ළනීභක් සිදුවී 
තනොභළත. 

(ආ) 1975 ර්තේ ආයම්බ ශ තභභ විදුවර  අඹත් භමි 
ප්ර භහණඹ, තොඩනළගිලි ංාහ ව අතනකුත් තබෞින 
ම්ඳත් තභතේයි. 

 භමි ප්ර භහණඹ     - අක්ය 02කි. 

 තොඩනළගිලි ංාහ  - 01කි. (20x60) 

 තබෞින ම්ඳත් - ඳහතල් ිනබුණු තබෞින ම්ඳත් 
ආ්දන ඳහල්ර  රඵහ ීර ඇත. තම් න වි   
තොඩනළගිල්ර වහ භමිඹ ඳභණක් ිනත්ල. 

(ඇ) (i) ඳහර හ දළම දිනඹ  -  2001.01.03තනි දහ 

ප්ර හතේය ඹ තල්ම් තත බහය දු්ද දිනඹ  -  
2001.01.20තනි දහ  

       (ii) ඳහර හ දළම දිනතේ සිටි ශිා ංාහ -  09යි  

  ඳහර හ දළම දිනතේ සිටි ගුරුරු                       
ංාහ -  03යි  

  ශිාතඹෝ නතදතනක් ව ගුරුරු ුර්දතදතනක් 
සිටීභ නිහ තභයි තම් ඳහර  දරුතෝ 
ඳළමිතණ්දත්ද නළත්තත්. 2001 ීර තම් ඳහර හ 

1215 1216 



ඳහර්ලිතම්්දුර 

දළමුහ කිඹරහ තභයි ඳශහත් බහ විසි්ද භහ තත 
හර්තහ යරහ ිනතඵ්දත්ද. 

 (iii) ඳහර නයඹ  ආ්දන (4 km ) ඵළවි්ද වහ 
ප්ර හවන ඳවසුම් ඇින ඵළවි්ද දරු්ද නයඹ  
ංක්රසභණඹ වීභ. 

  තම් ජන ංාහ අඩු වීභ. 

  තභභ ඳහර  ආ්දන ඳහල් 02ක් ඳළතීතභ. 

  (භහ/ඵණ්ඩහයතඳොර භ.වි. - 2 km දුරි්දද, භහ/

ටුතදණිඹ භ.වි. - 2Km දුරි්ද ද ඇත.) 

(ඈ) භහතතල් දිසත්රිාක්තේ විතලේ අලාතහ හිත තතභ්ද 
ඉතන ්දනහ දරු්ද වහ සුදුසු ඳහරක් ආයම්බ කිරීභ 
වහ අදහශ තදභහපිඹ ංභතඹ්ද යනු රළබ ඉල්ී භ 
අනු තම් න වි  එභ ඳහර පිළිය යමි්ද ඳතීත. තම් 
වහ ඳශහත් බහතේ අභහතා භණ්ඩර තීතයණඹක් ඹ තත් 
අනුභළිනඹ රඵහ තන ඳහර භණ්ඩරඹක් ඳත් ය ඉදිරි 
 යුුර යමි්ද ඳතීත. 

(ඉ) අදහශ තනොතේ. 

  
රු ්දත අ දවිවහතර් භවතහ 
(ஶண்புஷகு லசந்ெ அலுலஷவஶர) 

(The Hon.Wasantha Aluwihare) 

රු නිතඹෝජා ථහනහඹුරභනි, භතේ ඳශමුළනි අුරරු 

ප්ර ලසනඹ තභඹයි. තභභ ඳහර ඳශහත් බහ  උකුතර ප්ර හතේය ඹ 

තල්ම් තොට්ලහඹ  ඳයහ ිනතඵනහ.  දළ්ද ඒ ඳහර රඵහ ීරරහ 

ිනතඵ්දත්ද ආඵහධිත අඹ වහයි. දළ්ද ඒ ඳහර ඳහරනඹ ්දත්ද 

ඳහර බහකි්ද. භහතතල් දිසත්රිාක්තේ ආඵහධිතඹ්ද 160ක් 

ඳභණ ඉ්දනහ. 

විතලේතඹ්ද එතළන autism දරු්ද 40ක් විතය ඉ්දනහ. ඒ 

අඹ  තබෞින ම්ඳත් නළවළ, ගුරුරු නළවළ. අභහතාහංලඹ වයවහ 

තභභ ඳහර  පුහුණු ගුරුරු රඵහ තද්දන ඔඵුරභහ අධහනඹ 

තඹොමු යනහද? 

 
රු ඵ්දදුර ගුණර්ධන භවතහ 
(ஶண்புஷகு பந்துய குைலர்ென) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

තම් රඵහ ීරරහ ිනතඵන පිළිුරය අනු ඳහතල් ිනබුණු තනි 

තොඩනළඟිල්ර  ව අතනකුත් සිඹ දභ ම්ඳත් ඳයරහ ීරරහ 

ිනතඵ්දත්ද ප්ර හතේය ඹ තල්ම්ුරභහ .  ඔඵුරභහ  තම් ප්ර ලසනඹ 

ප්ර හතේය ඹ ංර්ධන මිටුතේීර අ්දන පුළු්ද. ආඵහධිත ව 

විතලේ අලාතහ හිත දරු්ද තනුත්ද ඳහල්ර විතලේ 

ඒ ිනතඵනහ. ඒ විතලේ  ඒඹ වහ පුහුණු ගුරුරු රඵහ 

ීරතම් හර්ඹ බහයඹ අධාහඳන අභහතාහංලඹ  ඉස  යනහ. 

උදහවයණඹක් විධිඹ  කිේතොත්, අතප් ප්ර තේලතේ ිනතඵන ඩී.එස. 

තේනහනහඹ විදාහරඹ, ඳ්දනිපිටිඹ ධර්භඳහර විදාහරඹ හතේ 

ඳහල්ර හතේභ අතනක් ප්ර තේලරත් එළනි විතලේ ඒ 

ිනතඵනහ. ඒහ වහ පුහුණු ගුරුරු රඵහ ීරතම් අයිිනඹක් 

අධාහඳන අභහතාහංලඹ  ිනතඵනහ. නමුත් තනත් 

ශභනහයණ භණ්ඩරඹක් විසි්ද ඳහරනඹ න ආඹතනඹ 

තොයි ආහයඹ   යුුර යනහද කිඹන එ  ද්දත්ද නළින 

භ  ඒ විධිතේ ප්ර ිනාහක් තද්දන ඵළවළ. 

 
රු ්දත අ දවිවහතර් භවතහ 
(ஶண்புஷகு லசந்ெ அலுலஷவஶர) 

(The Hon.Wasantha Aluwihare) 

රු ඇභිනුරභහ, ඒ දිසත්රිාක්තේ එළනි දරු්ද 160 තදතනක් 

ඉ්දනහ. ඒ ඳහතල් පුහුණු ගුරුරු නළුර තභයි ඒ 160 තදනහභ 

ඉතනීතම්  යුුර ය්දත්ද. ඉින්ද ඒ දරු්ද වහ,- 

රු ඵ්දදුර ගුණර්ධන භවතහ 
(ஶண்புஷகு பந்துய குைலர்ென) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

හ දළමුහ කිඹන ඳහතල් ද? භහතතල් දිසත්රිාක්තේ 

ඳහල්ර ද? 

 
රු ්දත අ දවිවහතර් භවතහ 
(ஶண்புஷகு லசந்ெ அலுலஷவஶர) 

(The Hon.Wasantha Aluwihare) 

නළවළ, නළවළ. දිසත්රිාක්තේ ඳහල්ර තනොතයි, දළන  වරහ 

ිනතඵන ඒ ඳහතල්. 

 
රු ඵ්දදුර ගුණර්ධන භවතහ 
(ஶண்புஷகு பந்துய குைலர்ென) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

දළන  හ ිනතඵන ඳහල් තොඩනළඟිල්තල්  ඔඹ විධිතේ 

ඳහරක් ඳත්හ තන ඹ්දත්ද ප්ර හතේය ඹ තල්ම්ද, භධාභ 

ඳශහත් බහ ද?   

 
රු ්දත අ දවිවහතර් භවතහ 
(ஶண்புஷகு லசந்ெ அலுலஷவஶர) 

(The Hon.Wasantha Aluwihare) 

නළවළ, නළවළ. රු ඇභිනුරභනි, ඒ ඳශහත් බහත්ද 

ය්දත්ද. ඔඵුරභහ කිේ හයණඹ වරි. ඳශහත් බහත්ද තභයි 

ඒ ප්ර හතේය ඹ තල්ම් හර්ඹහරඹ  ඳයහ ිනතඵ්දත්ද. ඳශහත් 

අධාහඳන අභහතාහංලඹ ඹ තත් තභයි ඒ ක්රිකඹහත්භ ්දත්ද.  

 
රු ඵ්දදුර ගුණර්ධන භවතහ 
(ஶண்புஷகு பந்துய குைலர்ென) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ඊශඟ අධාහඳන  යුුර පිළිඵ උඳතේල හය බහතේීර ඒ 

ඳශහත් අධාහඳන අධාක් ත්ද විභහ, ඒ දරු්ද  තභොනහ තවෝ 

වනදහයී විඳුභක් තද්දන පුළු්දද කිඹරහ ඵර්දනම්. 

 
 

තදභශ ජහින ්දධහනඹ ඳහරනඹ යන ඳශහත් 
ඳහරන ආඹතනලි්ද රඵහත් මුදල්: විසතය 

ெஷழ்த் ரெசஷக் கூட்டகப்பு நஷர்லகஷக்கும் 

உள்ளூஶட்சஷ நஷரலனங்கரஷடஷருந்து தபமப்பட்ட 

பைம் : லஷபம் 
MONIES TAKEN FROM LOCAL GOVERNMENTS RUN BY TNA : 

DETAILS 
      3536/’13 

7. රු ඒ. විනහඹමර්ින භවතහ 
(ஶண்புஷகு அ. லஷநஶகபர்த்ெஷ) 

(The Hon. A. Vinayagamoorthy) 

ඳශහත්  ඳහරන  වහ  ඳශහත්  බහ අභහතාුරභහත්ද ඇස 

ප්ර ලසනඹ - (2):   

(අ) (i) උුරරු ඳශහත ුරශ තදභශ ජහින ්දධහනඹ 

(TNA) භඟි්ද ඳහරනඹ යනු රඵන ඳශහත් 
ඳහරන ආඹතනලි්ද රඵහ තන එභ ඳශහතත් 
ආණ්ඩුහයයඹහ  තදනු රළබ මුදල් පිළිඵ 
තතොයුරරු තර්ද;  

 (ii) ඳශහත් ඳහරන ආඹතනලි්ද තභභ මුදල් රඵහ 
ත්තත් හතේ නිතඹෝඹ භතද;  

 (iii) එීප මුදල් රඵහ ළනීභ  තවේුර තර්ද; 

 ඹ්දන එුරභහ තභභ බහ  ද්ද්දතනහිද?         

(ආ) තනො එතේ නම්,  ඒ භ්දද? 
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உள்ளூஶட்சஷ, ஶகஶை சகபகள் அகச்சகக் ரகட்ட 

லஷனஶ: 

(அ) (i) லட ஶகஶைத்ெஷல் ெஷழ்த் ரெசஷக் கூட்டகப் 

பஷனஶல் (TNA) நஷர்லகஷக்கப்படும்  உள்ளூஶட்சஷ 

நஷரலனங்கரஷடஷருந்து தபமப்பட்டு அம் 

ஶகஶை ஆளுநஶஷடம் லறங்கப்பட்ட பைத்ெஷன் 

லஷபங்கள் ஶகலதன்பகெபெம்; 

 (ii) உள்ளூஶட்சஷ அகப்புக்கரஷலிருந்து ஶருகட 

பைஷப்புகஷன் ரபஶஷல் இப்பைம் அமலஷடப் 

பட்டதென்பகெபெம்; 

 (iii) குமஷப்பஷட்ட பைம் க்கஶைத்ெஷற்கஶக தபற்ரக் 

தகஶள்ரப்பட்டதென்பகெபெம் 

 அலர் இச்சகபக்குத் தெஶஷலஷப்பஶஶ? 

(ஆ) இன்ரமல், ன்? 

 
asked the Minister of Local Government and 

Provincial Councils:  

(a) Will he inform this House - 

 (i) about the details of monies given to the 

Governor of the Northern Province taken 

from local bodies run by the Tamil National 

Alliance (TNA) within the same province; 

 (ii) on whose direction these monies were taken 

from the local bodies; and 

 (iii) as to  why the said monies were taken? 

(b) If not, why? 

 
රු ඉ්දදි ඵණ්ඩහයනහඹ භවතහ (ඳශහත් ඳහරන වහ 
ඳශහත් බහ නිතඹෝජා අභහතාුරභහ) 
(ஶண்புஷகு இந்ெஷக பண்டஶநஶக்க - உள்ளூஶட்சஷ, ஶகஶை 

சகபகள் பஷெஷ அகச்சர்) 

(The Hon. Indika Bandaranayake - Deputy Minister of Local 

Government and Provincial Councils)  

රු නිතඹෝජා ථහනහඹුරභනි, ඳශහත් ඳහරන වහ ඳශහත් 

බහ අභහතාුරභහ තනුත්ද භහ එභ ප්ර ලසනඹ  පිළිුරරු තදනහ. 

(අ) (i) තදභශ ජහින ්දධහනඹ - TNA - ඵරඹ  ඳත් වී 
ඇින ඳශහත ස ඳහරන ආඹතන උුරරු ඳශහත ුරශ 
තනොභළත. ඒ අනු ප්ර ලසනතඹහි ව්ද ඳරිදි 
ආණ්ඩුහයයඹහ  මුදල් ීරභක් සිදු වී නළත. 

 (ii) අදහශ තනොතේ. 

 (iii) අදහශ තනොතේ.  

(ආ)  අදහශ තනොතේ. 

 
නිතඹෝජා ථහනහඹුරභහ 
(பஷெஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

Have you got any Supplementary Questions? 

 
රු ඒ. විනහඹමර්ින භවතහ 
(ஶண்புஷகு அ. லஷநஶகபர்த்ெஷ) 

(The Hon. A. Vinayagamoorthy) 

My first question is whether the Hon. Minister is 

aware that Rs. 59 million had been taken back by the 

Governor from the Pradeshiya Sabha. 

රු ඉ්දදි ඵණ්ඩහයනහඹ භවතහ  
(ஶண்புஷகு இந்ெஷக பண்டஶநஶக்க) 

(The Hon.  Indika  Bandaranayake) 

රු නිතඹෝජා ථහනහඹුරභනි, තදභශ ජහින ්දධහනඹ 

ඵරඹ  ඳත් වී ිනතඵන ඳශහත් ඳහරන ආඹතන උුරරු ඳශහත ුරශ 

නළවළ. ඒ නිහ  මුදල් ීරභක් තරහ නළවළ.  

 
නිතඹෝජා ථහනහඹුරභහ 
(பஷெஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

Hon. Member, you can ask a separate question on that 

issue.  

ප්ර ලසන අං 8, රු අනුය දිහනහඹ භවතහ.  

 
රු අනුය දිහනහඹ භවතහ 
(ஶண்புஷகு அநு ெஷழஶநஶக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

රු නිතඹෝජා ථහනහඹුරභනි, භහ එභ ප්ර ලසනඹ අවනහ.  

ආණ්ඩු ඳක්තේ ප්ර ධහන ංවිධහඹුරභහ තනත් තනත් ථහර. 

එුරභහ තම්හ ත් උත්තයඹක් දු්දතනොත් තවොයි.  

 
රු දිත්දස ගුණර්ධන භවතහ 
(ஶண்புஷகு  ெஷரனஷ் குைலர்ென) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ඇතවනහ, ඇතවනහ. භහ තම් උදවු ත්දන වළදුතේ. 

ඳරිර්තනඹ ඇහුතණ් නළවළ. ඕනෆමි්ද අව්දත්ද නළවළ 

ඳරිර්තනඹ. භහ හිතන වළටිඹ  ඕනෆමි්ද තභයි ඳරිර්තනඹ 

ඇහුතේ නළත්තත්. ඇුරතශේ ිනතඵන ප්ර ලසන.   

 
"භහි්දද යහජඳක්" නහභඹ තඹොදහ ඇින සථහන/

ාහඳිින: විසතය 
"வஷந்ெ ஶஜபக்ஷ" தபர் சூட்டப்பட்ட இடங்கள்/

கருத்ெஷட்டங்கள்: லஷபம் 
PLACES/PROJECTS NAMED "MAHINDA RAJAPAKSA" : 

DETAILS 

3729/’13 

8.  රු අනුය දිහනහඹ භවතහ 
(ஶண்புஷகு அநு ெஷழஶநஶக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

අග්රාහභහතාුරභහ ව බුේධ ලහන වහ ආමි  යුුර 

අභහතාුරභහත්ද ඇස ප්ර ලසනඹ - (2):  

(අ) (i) “භහි්දද යහජඳක්" නහභඹ තඹොදහ ඇින                         
ශ්රීා රංහතේ යහඹ්ද, යංලහරහ, ක්රීහඩහංණ, 
ඳහල්, තයෝවල් ආීර  සථහන තර්ද; 

 (ii) එීප නමි්ද එභ එක් එක් සථහනඹ තවෝ ාහඳිිනඹ 
ආයම්බ ශ දිනඹ්ද ත්ද ත්ද ලතඹ්ද 
තර්ද; 

 (iii) ඉවත එක් එක් ආඹතනඹ  තවෝ ාහඳිිනඹ  ළඹ 
යන රද භසත මුදර ත්ද ත්ද ලතඹ්ද 
තොඳභණද; 

 (iv) ඳහල් වහ තයෝවල් වළය ඉවත ව්ද ආදහඹම් 
රළතඵන ආඹතනලි්ද තභතතක් ය   රළබී ඇින 
ආදහඹම් ප්ර භහණඹ තොඳභණද; 

 ඹ්දන එුරභහ තභභ බහ  ද්ද්දතනහිද? 

(ආ) තනො එතේ නම්, ඒ භ්දද? 
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ඳහර්ලිතම්්දුර 

பஷெ அகச்சரும், தபரத்ெ சஶசன, ெ அலுலல்கள் 

அகச்சருஶனலகக் ரகட்ட லஷனஶ: 

(அ) (i) "வஷந்ெ ஶஜபக்ஷ" ன்ம தபர் சூட்டப் 

பட்டுள்ர இயங்ககஷன் துகமபகங்கள், 

ககயங்குகள், லஷகரஶட்டு கெஶனங்கள், 

பஶடசஶகயகள், கலத்ெஷசஶகயகள் ஶகல 

ன்பகெபெம்; 

 (ii) இப்தபஶல் ரற்படி எவ்ரலஶர்  இடபம் 

அல்யது கருத்ெஷட்டபம் ஆம்பஷக்கப்பட்ட 

ெஷகெஷகள் ெனஷத்ெனஷர ஶகல ன்பகெபெம்; 

 (iii) ரற்படி எவ்தலஶரு நஷரலனத்ெஷற்கும் அல்யது 

கருத்ெஷட்டத்ெஷற்கும் தசயலஷடப்பட்ட தஶத்ெப் 

பைத்தெஶகக ெனஷத்ெனஷர வ்லரதலன்பகெ 

பெம்; 

 (iv) பஶடசஶகயகள் ற்ரம் கலத்ெஷசஶகயகள் 

ெலஷர்ந்ெ ரரய குமஷப்பஷடப்பட்ட லருஶனம் 

ஈட்டும் நஷரலனங்கரஷலிருந்து இற்கமலக இந் 

நஶட்டிற்குக் கஷகடத்துள்ர லருஶனம் வ்லர 

தலன்பகெபெம் 

 இலர் இச்சகபஷல் அமஷலஷப்பஶஶ? 

(ஆ)  இன்ரமல், ன்? 

 

asked the Prime Minister and Minister of Buddha 

Sasana and Religious Affairs:  

(a) Will he inform this House of - 

 (i) the ports, theatres, stadiums, schools, 

hospitals et cetera in Sri Lanka, given the 

name “Mahinda Rajapaksa”; 

 (ii) the dates on which each of those places or 

projects were started under that name, 

separately; 

 (iii) the total amount spent on each of the 

aforesaid places or projects, separately; and 

 (iv) the revenue received by the country up to 

now from the aforesaid income generating 

institutions other than schools and 

hospitals? 

(b) If not, why? 
 

රු දිත්දස ගුණර්ධන භවතහ 
(ஶண்புஷகு  ெஷரனஷ் குைலர்ென) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු නිතඹෝජා ථහනහඹුරභනි, අග්රාහභහතාුරභහ ව බුේධ 

ලහන වහ ආමි  යුුර අභහතාුරභහ තනුත්ද භහ එභ 

ප්ර ලසනඹ  පිළිුරරු තදනහ.   

(අ)  (i)  යහඹ්ද - භහම් රුහුණුපුය භහි්දද යහජඳක් 
යහඹ 

  යං ලහරහ - තනළුම් තඳොකුණ භහි්දද යහජඳක් 
යඟ වර 

  ක්රීහඩහංණ - සරිඹළ භහි්දද යහජඳක් 
ජහතා්දතය ක්රීහඩහංණඹ  

  දිඹභ - භහි්දද යහජඳක් ජහතා්දතය 
ක්රීහඩහංණඹ 

  ජහින ඳහල් - තොශම- [ඵහධහ කිරීම්] තඳොඩ්ඩක් 
්ද තද්දන තෝ. [ඵහධහ කිරීම්] රු නිතඹෝජා 
ථහනහඹුරභනි, විරුේධ ඳක්ඹ , ්ද ීරභ 
පිළිඵ ප්ර ලසනඹක් ිනතඵනහ. [ඵහධහ කිරීම්] ්ද 
ීරතම් ප්ර ලසනඹක් ිනතඵනහ.  

 
රු සුජී තේනසිංව භවතහ 
(ஶண்புஷகு சுஜஸல ரசனசஷங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

්ද තද්දන තදඹක් නළවළ. අව්දන තදඹක් නළවළ.  
 

රු යනිල් වික්රසභසිංව භවතහ (විරුේධ ඳහර්ලසතේ 
නහඹුරභහ) 
(ஶண்புஷகு ைஷல் லஷக்கஷசஷங்க - ெஷர்க்கட்சஷ பெல்லர்) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe - Leader of the 

Opposition) 

රු නිතඹෝජා ථහනහඹුරභනි, ඒ ක්රීහඩහංණඹ භභයි 

වළදුතේ.  
 

රු දිත්දස ගුණර්ධන භවතහ 
(ஶண்புஷகு  ெஷரனஷ் குைலர்ென) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

තභොන ක්රීහඩහංණඹද? 
 

රු යනිල් වික්රසභසිංව භවතහ 
(ஶண்புஷகு ைஷல் லஷக்கஷசஷங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe) 

බිඹභ.  
 

රු දිත්දස ගුණර්ධන භවතහ 
(ஶண்புஷகு  ெஷரனஷ் குைலர்ென) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

යනිල් වික්රසභසිංව භවතහ වදපු කිසිභ ක්රීහඩහංණඹ  තවෝ 

තොඩනළඟිල්ර  අපි නභ දභ්දත්ද නළවළ. බිඹභ කිඹරහ 

තනොතයි භහ කිේතේ රු විඳක් නහඹුරභනි. භහ කිේතේ දිඹභ 

කිඹරහයි. That is in the Homagama Electorate.  [ඵහධහ කිරීම්] 
 

නිතඹෝජා ථහනහඹුරභහ 
(பஷெஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

රුණහය තවොඳි්ද ්ද ීර ප්ර ලසන අව්දන.  

 
රු දිත්දස ගුණර්ධන භවතහ 
(ஶண்புஷகு  ெஷரனஷ் குைலர்ென) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු විඳක් නහඹුරභනි, ඔඵුරභහ  අඳ රු යන නිහ- 

[ඵහධහ කිරීම්] 

 
නිතඹෝජා ථහනහඹුරභහ 
(பஷெஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

රුණහය ඵහධහ ය්දන එඳහ.  

 
රු දිත්දස ගුණර්ධන භවතහ 
(ஶண்புஷகு  ெஷரனஷ் குைலர்ென) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු විඳක් නහඹුරභනි, ඔඵුරභහ  අඳ රු යන නිහ 

කිසිභ ද එතවභ ය්දත්ද නළවළ. [ඵහධහ කිරීම්] 
 

නිතඹෝජා ථහනහඹුරභහ 
(பஷெஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ඵහධහ කිරීභ ුරශ නිසි තර ්ද ීරභ පිළිඵ ප්ර ලසන ඇින තරහ 

ිනතඵනහ.  

1221 1222 

[රු අනුය දිහනහඹ  භවතහ] 
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රු සුජී තේනසිංව භවතහ 
(ஶண்புஷகு சுஜஸல ரசனசஷங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

එුරභහ නභ දහ ත්තත් නළවළ.  

 
රු දිත්දස ගුණර්ධන භවතහ 
(ஶண்புஷகு  ெஷரனஷ் குைலர்ென) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ඒ එුරභහතේ ළභළත්තක්. ඔඵුරභ්දරහ දළ්ද ටික් එුරභහ  

රු ය්දන ඉතන ්දන.  

 
රු සුජී තේනසිංව භවතහ 
(ஶண்புஷகு சுஜஸல ரசனசஷங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

අපි රු යනහ. 

 
රු දිත්දස ගුණර්ධන භවතහ 
(ஶண்புஷகு  ெஷரனஷ் குைலர்ென) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

දළ්ද තම් තරහ  විතයක් රු ය්දන එඳහ. වළභ තරහතේභ 

රු ය්දන. [ඵහධහ කිරීම්] 

 
නිතඹෝජා ථහනහඹුරභහ 
(பஷெஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

රු භ්දත්රීජුරභහ, රුණහය ෆ ව්දන එඳහ. ඔඵුරභ්දරහ 

ෆ වන තො  විඳක් නහඹුරභහ  ඇතව්දත්ද නළවළ. 

 
රු දිත්දස ගුණර්ධන භවතහ 
(ஶண்புஷகு  ெஷரனஷ் குைலர்ென) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු නිතඹෝජා ථහනහඹුරභනි, තභභ පිළිුරතර් ඉිනරි 

තො  භහ කිඹනහ. 
 

ජහින ඳහල් -  තො/ භහි්දද යහජඳක් විදාහරඹ, තවෝභහභ.  

භහය/ යස්දතදනිඹ භහි්දද යහජඳක් විදාහරඹ, යවි උඹන, 

භහතය.  

තයෝවල්    - නළත.  

[ඵහධහ කිරීම්] තභොක්ද? 

 
රු අල්වහේ ඒ.එච්.එම්. අසර් භවතහ 
(ஶண்புஷகு அல்வஶஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

රු නිතඹෝජා ථහනහඹුරභනි, තම් රු බහ ුරශ  

තම්තඵෝ  
 
[මරහනතේ අණ ඳරිදි ඉත් යන රීර.] 
[அக்கஷஶசனக் கட்டகரப்படி அகற்மப்பட்டுள்ரது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 
 

ටික් රිංහතන ඉ්දනහ. [ඵහධහ කිරීම්] තම්  රු බහ 

ුරශ  තම්තඵෝ  
 
[මරහනතේ අණ ඳරිදි ඉත් යන රීර.] 
[அக்கஷஶசனக் கட்டகரப்படி அகற்மப்பட்டுள்ரது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

ටික් රිංහ තන. [ඵහධහ කිරීම්]  
 

රු දිත්දස ගුණර්ධන භවතහ 
(ஶண்புஷகு  ெஷரனஷ் குைலர்ென) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

තඳොඩ්ඩක් ඉ්දන තෝ, භහ පිළිුරරු ීරරහ ඉය තන්ද.   

(ii)    

 
  

(iii)  

 

ඇමුණුම් *බහත යමි. 
 

 (iv) ඳහල් වහ තයෝවල් වළය ඉවත ව්ද ආදහඹම් 
රළතඵන ආඹතනලි්ද තභතතක් ය   රළබී ඇින 
ආදහඹම් ප්ර භහණඹ තොඳභණද කිඹහ අහ 
ිනතඵනහ.  දළ්ද තභොතවොත  තඳයත් අතප් 
යහඹ වහ භවහභහර් ඇභිනුරභහ පිළිුරරු ීරරහ, 
භහම් රුහුණුපුය භහි්දද යහජඳක් යහතඹ්ද සිදු 
න තේඹ ඳළවළදිලි ශහ. අපි වළභ දහභත් 
ඳළවළදිලි යනහ එතවත් ඒභ අවනහ.   

 (iv) 2011 සි  2013 ජුනි භ දක්හ භහම්පුය 

රුහුණුපුය භහි්දද යහජඳක් යහඹ උඳඹන රද 

ආදහඹභ රුපිඹල් 341,586,245.00යි.  

  2012.12.15 සි  2013.07.30 දින දක්හ තනළුම් 

තඳොකුණ භහි්දද යහජඳක් යඟවර උඳඹන රද 

ආදහඹභ රුපිඹල් 104,021,126.59යි.  

  2011 ව 2012 යර සරිඹළ භහි්දද 

යහජඳක් ජහතා්දතය ක්රීහඩහංණඹ රුපිඹල් 

116,245,914.00යි.  

(ආ)  ඳළන තනොනඟී. 

සථහනඹ ආයම්බ ශ දිනඹ 

භහම් රුහුණුපුය භහි්දද 
යහජඳක් යහඹ 

2008.01.15 

තනළුම් තඳොකුණ භහි්දද 
යහජඳක් යඟවර 

2011.12.04 

සරිඹළ භහි්දද යහජඳක් 
ජහතා්දතය ක්රීහඩහංණඹ 

2009 ඔක්තතෝඵර් 

තො/ භහි්දද යහජඳක් 
විදාහරඹ, තවෝභහභ  භහය/
යස්දතදනිඹ භහි්දද 
යහජඳක් විදාහරඹ, යවි 
උඹන, භහතය 

2010.08.28  
2013.02.16 

සථහනඹ ළඹ යන රද 
මුදර 

භහම් රුහුණුපුය භහි්දද යහජඳක් 
යහඹ 

ඇ.තඩො.මි. 1,316 

තනළුම් තඳොකුණ භහි්දද යහජඳක් 
යඟවර 

රුපිඹල් මිලිඹන 
3,374 

සරිඹළ භහි්දද යහජඳක් 
ජහතා්දතය ක්රීහඩහංණඹ 

රුපිඹල් 
4,358,899,612.00 

තො/ භහි්දද යහජඳක් විදාහරඹ, 
තවෝභහභ      භහය/යස්දතදනිඹ 
භහි්දද යහජඳක් විදාහරඹ, යවි 
උඹන, භහතය 

තභහි ඉදිකිරීම් 
 යුුර තභත් 
තතයමි්ද ඳතීත. 
දළන  ළඹ ය 
ඇින මුදර රු. 
මිලිඹන 436.7 
(ඇමුණුභ 01 
ඵර්දන.)  රු. 
මිලිඹන 16.7 
(ඇමුණුභ 02 
ඵර්දන.) 
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ඳහර්ලිතම්්දුර 

*බහතම්ඹ භත තඵන රද ඇමුණුම්: 
   சபஶபீடத்ெஷல் கலக்கப்பட்ட இகைப்பு : 

   Annex tabled: 
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1225 1226 

[රු දිත්දස ගුණර්ධන  භවතහ] 

අනු 
අං
ඹ 

දිසත්රිාක්
ඹ 

ඳහතල් නභ ඉදිකිරීභ/අ දත්ළඩිඹ හර්ඹඹ ඇසතතම්්දුර අංඹ ඇසතතම්්දුර මුදර රු. 

1. භහතය යස්දතදනිඹ භහි්දද යහජඳක් විදාහරඹ ජර ළඳයුභ රඵහ ීරභ ඳහතො 6/2013/2 186,374.38 

2. භහතය යස්දතදනිඹ භහි්දද යහජඳක් විදාහරඹ ඳහර අර භහයිම් තහප්ඳඹ 
ඉදිකිරීභ 

ඳහතො 5/2013/13 2,987,900.00 

3. භහතය යස්දතදනිඹ භහි්දද යහජඳක් විදාහරඹ තතභවල් තොඩ. අ/ළ ඳහතො 6/2013/5 2,000,000.00 

4. භහතය යස්දතදනිඹ භහි්දද යහජඳක් විදාහරඹ තොඩ. අ/ළ - අදිඹය 1 ඳහතො 6/2013/6 1,508,000.00 

5 භහතය යස්දතදනිඹ භහි්දද යහජඳක් විදාහරඹ තතභවල් තොඩ. අ/ළ - අදිඹය 2 ඳහතො 6/2013/7 1,995,500.00 

6. භහතය යස්දතදනිඹ භහි්දද යහජඳක් විදාහරඹ තොඩ. අ/ළ - අදිඹය 3 ඳහතො 6/2013/8 1,995,500.00 

7. භහතය යස්දතදනිඹ භහි්දද යහජඳක් විදාහරඹ තොඩ. අ/ළ - අදිඹය 5 ඳහතො 5/2013/14 3,164,200.00 

8. භහතය යස්දතදනිඹ භහි්දද යහජඳක් විදාහරඹ උදාහන අරංයණඹ වහ විිත 
කිරීතම් පරඹ ස කිරීභ 

ඳහතො 5/2013/15 1,923,300.00 

9. භහතය යස්දතදනිඹ භහි්දද යහජඳක් විදාහරඹ තොඩ. අ/ළ වහ ළඩිදියුණු ඳහතො 5/2013/16 534,500.00 

10. භහතය යස්දතදනිඹ භහි්දද යහජඳක් විදාහරඹ ඇුරල්වීතම් අරංයණ තහප්ඳඹ 
ඉදිකිරීභ 

ඳහතො 5/2013/17 476,700.00 

    එුර     16,771,974.38 

2013 ර්තේ අනුභත යන රද ළඹ - භහය/යස්දතදනිඹ භහි්දද යහජඳක් විදාහරඹ.  

අනු අංඹ අදහශ ආඹතනතේ නභ අදහශ හයණඹ මුළු තවීම් 

1. පිටිඳන භහි්දද යහජඳක් 
විදාහරඹ 

තො.ඉදිකිරීභ අදිඹය 1 28,974,915.47 

2. එභ තො.ඉදිකිරීභ අදිඹය 2 28,802,924.75 

3. එභ ඳරිණ ඒඹ වහ ඒ වහ ජහර ඳේධිනඹ සථහඳනඹ කිරීභ 3,212,082.12 

4. එභ භමිතේ ංර්ධන  යුුර 12,491,431.14 

5. එභ ික  උඳඹන වහ ළි ව ළ  ස කිරීභ 841,680.00 

6. එභ භහර් පිළිය කිරීභ 2,874,629.49 

7. එභ භමිතේ අරංයණ  යුුර 2,148,063.12 

8. එභ ක්රීහඩහ පිටිඹ ඉදිකිරීභ අදිඹය 1 6,589,064.16 

9. එභ තො.ඉදිකිරීභ අදිඹය 4 103,416,627.89 

10. එභ භහි්දතදෝදඹ තහක්ණ විදාහහය ඉදිකිරීභ 9,693,371.02 

11. එභ  තො.ඉදිකිරීභ අදිඹය v- 12, 13 ඳ්දින හභය ඉදිකිරීභ 175,232,182.18 

12. එභ විදුලි ට්රාහ්දසතඳෝභයඹ ඉදිකිරීභ 6,712,300.00 

13. එභ ඳ්දින හභය තොඩනළඟිලි ඉදිකිරීභ අදිඹය 6 54,302,492.08 

14. එභ විදුලි ඳේධිනඹක් ඉදිකිරීභ (ABC OVERHEAD) 1,409,029.07 

      436,700,792.49 

ඇමුණුභ 01 

පිටිඳන භහි්දද යහජඳක් විදාහරතේ ඉදිකිරීම් වහ යන රද තවීම් හයහංලඹ 2013.07.31 දින . 
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රු අනුය දිහනහඹ භවතහ 
(ஶண்புஷகு அநு ெஷழஶநஶக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

රු ඇභිනුරභනි, භ  දළන ්දන පුළු්දද, - [ඵහධහ කිරීභක්] 
 

නිතඹෝජා ථහනහඹුරභහ 
(பஷெஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ඳශමුළනි අුරරු ප්ර ලසනඹ.[ඵහධහ කිරීභක්] 

 
රු දිත්දස ගුණර්ධන භවතහ 
(ஶண்புஷகு  ெஷரனஷ் குைலர்ென) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු සුජී තේනසිංව භ්දත්රීජුරභනි, ඔඵුරභ්දරහ ළහුතේ එ 
භළච් එයි. ඒත්දභ ඉයයි. ඒයි සිදුතරහ ිනතඵ්දත්ද.[ඵහධහ 
කිරීභක්] භළච් එයි ළහුතේ. ඒ භහතරි්දභ ඉයයි. 

 

රු අනුය දිහනහඹ භවතහ 
(ஶண்புஷகு அநு ெஷழஶநஶக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

රු ඇභිනුරභනි, තනළුම් තඳොකුණ යඟ වර ආයම්බ ශ දිනඹ 

භ  කිඹ්දන. තනළුම් තඳොකුණ යඟ වර ඉදි කිරීභ ආයම්බ ශ 

දිනඹ කිඹ්දන. ඔඵුරභහ කිේතේ අඳළවළදිලි දිනඹක්.  
 

රු දිත්දස ගුණර්ධන භවතහ 
(ஶண்புஷகு  ெஷரனஷ் குைலர்ென) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

2011.12.04 දින. 
 

රු අනුය දිහනහඹ භවතහ 
(ஶண்புஷகு அநு ெஷழஶநஶக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ආයම්බ ශ දිනඹ 2011? 
 

රු දිත්දස ගුණර්ධන භවතහ 
(ஶண்புஷகு  ெஷரனஷ் குைலர்ென) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

2011.12.04. 
 

රු අනුය දිහනහඹ භවතහ 
(ஶண்புஷகு அநு ெஷழஶநஶக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

රු නිතඹෝජා ථහනහඹුරභනි, රු ඇභිනුරභහ කිඹනහ 
තනළුම් තඳොකුණ යඟ වර ආයම්බ ශ දිනඹ 2011.12.04 ළනි දහ 
කිඹරහ. ඒ ම්පර්ණ අතාඹක්. රු නිතඹෝජා 
ථහනහඹුරභනි, තම් විිත යරහත් දළ්ද අවුරුදු තද  
ළඩියි. භහ අව්දත්ද ආයම්බ ශ දිනඹයි. [ඵහධහ කිරීභක්] රු 
අසර් භ්දත්රීජුරභනි, තඳොඩ්ඩක් ඉ්දන  තෝ. ඔඵුරභහ රඵර 
ත්දන එඳහ. ඔඵුරභහ ඔච්චය ඳළ්දනහ  අද තභොත් වම්ඵ 
වුතණත් නළවළ ත්ද. අසර්  භ්දත්රීජුරභනි, තභොනහ වරි වම්ඵ වුණහ 
නම් භකුත් නළවළ. අසර් භ්දත්රීජුරභහ  තභොනහ වරි තද්දනත් 
ඕනෆ. [ඵහධහ කිරීභක්]  

 

නිතඹෝජා ථහනහඹුරභහ 
(பஷெஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

රුණහය ප්ර ලසනඹ අව්දන. 
 

රු අනුය දිහනහඹ භවතහ 
(ஶண்புஷகு அநு ெஷழஶநஶக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

අසර් භ්දත්රීජුරභහ  නළඟිටින ණන  රුපිඹල් 100 ණත්ද 
ත්දන. [ඵහධහ කිරීභක්] දළ්ද තදතහක් නළඟිට් හ. රුපිඹල් 
200යි. එුරභහ අද රුපිඹල් 200ක් තොඹහ තන ිනතඵනහ. රු 
ඇභිනුරභනි, ඔඵුරභහ කිේ දිනඹ ළයදියි ත්දද?  

රු දිත්දස ගුණර්ධන භවතහ 
(ஶண்புஷகு  ெஷரனஷ் குைலர்ென) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

භභ හිත්දත්ද නළවළ ළයදියි කිඹරහ. ඔඵුරභහ අවන ප්ර ලසනඹ  
තභයි අපි උත්තය ීරරහ ිනතඵ්දත්ද. ඔඵුරභහ අවරහ ිනතඵ්දත්ද, 
"එීප නමි්ද එභ එක් එක් සථහනඹ තවෝ  ාහඳිිනඹ ආයම්බ ශ 
දිනඹ්ද ත්ද ත්ද ලතඹ්ද තර්ද?" කිඹරහයි.  ඒ අනු 
තභයි තම් විසතයඹ අපි ීරරහ ිනතඵ්දත්ද. 2008.01.15 රුහුණුපුය - 

 

රු සුජී තේනසිංව භවතහ 
(ஶண்புஷகு சுஜஸல ரசனசஷங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

ඔඵුරභහ කිඹ්දත්ද විිත ශ දිනඹ ත්දද? 
 

රු දිත්දස ගුණර්ධන භවතහ 
(ஶண்புஷகு  ெஷரனஷ் குைலர்ென) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

නළවළ, නළවළ.  
 

රු අනුය දිහනහඹ භවතහ 
(ஶண்புஷகு அநு ெஷழஶநஶக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

නළවළ, තනොතයි.  
 

රු සුජී තේනසිංව භවතහ 
(ஶண்புஷகு சுஜஸல ரசனசஷங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

භභ හිතන වළටිඹ  ඔඹ ආයම්බ ශ දිනඹ. 
 

රු දිත්දස ගුණර්ධන භවතහ 
(ஶண்புஷகு  ெஷரனஷ் குைலர்ென) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

දළ්ද අවුරුේද  ළඩියි. තම් 2013 ඔක්තතෝඵර් ත්ද. [ඵහධහ 
කිරීභක්] එ ත තො  2012 ම්පර්ණතඹ්දභ ව 2013 
ම්පර්ණතඹ්දභ.  
 

රු අනුය දිහනහඹ භවතහ 
(ஶண்புஷகு அநு ெஷழஶநஶக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

රු නිතඹෝජා ථහනහඹුරභනි, භතේ ඳශමුළනි අුරරු 

ප්ර ලසනඹ අවනහ.  
 

නිතඹෝජා ථහනහඹුරභහ 
(பஷெஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

තදළනි අුරරු ප්ර ලසනඹ. 
 

රු අනුය දිහනහඹ භවතහ 
(ஶண்புஷகு அநு ெஷழஶநஶக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

නළවළ. ඳශමුළනි අුරරු ප්ර ලසනඹ තනොතයි භහ ඇභිනුරභහත්ද 

ඇහුතේ. 
 

නිතඹෝජා ථහනහඹුරභහ 
(பஷெஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ඳශමුළනි අුරරු ප්ර ලසනඹ ඇහුහ. 
 

රු අනුය දිහනහඹ භවතහ 
(ஶண்புஷகு அநு ெஷழஶநஶக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

නළවළ, නළවළ. එුරභහ ළරැදි තතොයුරයක් දු්දනහ. භහ තශේ ඒ 
නිළරැදි ය ළනීභ විතයයි.  

රු නිතඹෝජා ථහනහඹුරභනි, භතේ ඳශමුළනි අුරරු 
ප්ර ලසනඹ තභඹයි. දළ්ද රු ඇභිනුරභහ ව්ද යනහ, තනළුම් 
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ඳහර්ලිතම්්දුර 

තඳොකුණ යඟ වර -ඒ ාහඳිිනඹ- ආයම්බ තශේ  2011 තදළම්ඵර් 
භහතේ 04 ළනි දහඹ කිඹරහ. නමුත් එුරභහ කිඹන එ ළරැදියි. 
ඒතක් මුල්ර ිනඹරහ ළඵළවි්දභ ඒ යඟ වර ආයම්බ තශේ 2004 
හනුතේයි. ඒ යඟ ව තල් ළරසුම් ස තශේ හි පු 
ජනහධිඳිනුරමිඹ න ච්දද්රිඒහ ඵණ්ඩහයනහඹ කුභහයුරං 
භළිනනිඹතේ හරතේයි. දළ්ද ඒ  භහි්දද යහජඳක් භළිනුරභහතේ 
නභ දහරහ ිනතඵනහ. අතප් යතට් යංන ක්තේත්රැඹ ත්, හහිතා 
ක්තේත්රැඹ ත් ඉතහ භවඟු තේහක් යන රද යච්ච්දද්රය ඹ්දතේ 
නමි්ද තනළුම් තඳොකුණ යඟ වර නම් ය්දත්ද නළින භහි්දද 
යහජඳක් භවතහතේ නමි්ද එඹ නම් කිරීභ උිකතද, නළේද? 

 
රු දිත්දස ගුණර්ධන භවතහ 
(ஶண்புஷகு  ெஷரனஷ் குைலர்ென) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

උිකතයි. අිනරු ජනහධිඳිනුරභහ ඳත් න තො  එහි ිව 
නිර්භහණ ආීර ළරසුම් අනුභත තනොය චීන ජනයජඹ භඟ තම් 
ාහඳිිනඹ ක්රිකඹහත්භ ය ළනීභ ළ  ද වත අසථහ  ඳත් 
වී ිනබුණහ. විඳක් නහඹුරභහ ඒ ළන ද්දනහ. ඒ අනු ඒ 
ළරසුම් ඔක්තොභ අනුභත ය නිමි්ද, ඒ ණඹ ගිවිසුභ අනුභත 
ය නිමි්ද, ාහඳිිනඹක් තර එඹ  එුර ශ යුුර අ දත් අං 
එුර ය නිමි්ද තම්  යුත්ත ක්රිකඹහත්භ ශ වළකි අසථහ  
තනහතේ අිනරු ජනහධිඳින භහි්දද යහජඳක් භළිනුරභහයි.  

තදළනි හයණඹ තභයි තම් භඟි්ද ඉටු න තේහ අතප් යතට් 
රහ ක්තේත්රැඹ  ඳභණක් තනොතයි, විවිධ ක්තේත්රැඹ්ද  ඉභවත් 
අසථහක් රඵහ ීරභ  අනුභළිනඹ රඵහ දු්දනු යහජා නහඹඹහ 
එුරභහ වීභ. කිසි තරකි්ද එඹ අඩුක් ්දත්ද නළවළ. 
යච්ච්දද්රයඹ්ද   කිසිභ අභහනඹක් අඳ යරහ නළවළ. රංහතේ 
අනික් රහරු්ද ත් කිසිභ අභහනඹක්  යරහ නළවළ. 
එුරභහතේ හරතේ තභයි ළඩිතඹ්දභ රහරු්ද  විවිධ 
අසථහ, ඳවසුම්, තේහ්ද ඳඹහ ීර ිනතඵ්දත්ද. 

 
රු අනුය දිහනහඹ භවතහ 
(ஶண்புஷகு அநு ெஷழஶநஶக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

රු නිතඹෝජා ථහනහඹුරභනි, භතේ තදළනි අුරරු ප්ර ලසනඹ 

තභඹයි.  
 
නිතඹෝජා ථහනහඹුරභහ 
(பஷெஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

තදළනි අුරරු ප්ර ලසනඹ. 

 
රු අනුය දිහනහඹ භවතහ 
(ஶண்புஷகு அநு ெஷழஶநஶக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

එභ යඟ වර භමිඹ ආ්දනතේ පිහිටි භහත ආන්දද 
කුභහයසහමි භහත තර තභයි නම් ය ිනබුතණ්. යජඹ විසි්ද ඒ 
ආන්දද කුභහයසහමි කිඹන භහත තනු  තනළුම් තඳොකුණ 
හතේ භහතක් නම් යරහ ිනතඵනහ. ඒ ඉතහ තවො ක්රිකඹහක් 
තරද, නුසුදුසු ක්රිකඹහක් තරද ඔඵුරභහ ර්දත්ද. 

 
රු දිත්දස ගුණර්ධන භවතහ 
(ஶண்புஷகு  ெஷரனஷ் குைலர்ென) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

එතවභ ප්ර ලසනඹක් තම්තක් නළවළ. 
 
නිතඹෝජා ථහනහඹුරභහ 
(பஷெஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

ුර්දළනි අුරරු ප්ර ලසනඹ. 

රු අනුය දිහනහඹ භවතහ 
(ஶண்புஷகு அநு ெஷழஶநஶக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

රු නිතඹෝජා ථහනහඹුරභනි, භතේ ුර්දළනි අුරරු 

ප්ර ලසනඹ තභඹයි. [ඵහධහ කිරීභක්] නළවළ, කිඹරහ ආඳසු කිඹනහ. 

තභොනහද කිඹ්දත්ද? නළත්නම් නළවළ. නළවළ කිඹරහ ආඳසු 

ඳ ්ද  ්දනහ. නළවළයි කිඹපු එ වරි නළේද ද්දත්ද නළවළ, ත 

තභොනහ තවෝ කිේතොත් තවොයි ත්දද කිඹරහ ආතඹත් ඳ ්ද 

්දනහ. "නළවළ"යි කිේහ නම් "නළවළ" තභයි. 

රු නිතඹෝජා ථහනහඹුරභනි, භතේ ුර්දන අුරරු 

ප්ර ලසනඹ තභඹයි. දිඹභ ක්රීහඩහංණඹ විතලේතඹ්දභ අතප් යතට් 

ධහන ක්රීහඩහ තේ තඹතදන ක්රීහඩ ක්රීහඩිහ්ද , භරර ක්රීහඩහ්ද  

ඉතහභත් හිතය ක්රීහඩහංණඹක් වළටිඹ  ිනතඵනහ. එහි අඩු 

ඳහඩුම් ිනතඵනහ; ළඩිරහ ිනතඵනහ; ශල් ිනතඵනහ. ඒහ 

තනභ ථහ. අතප් යතට් ධහන ක්රීහඩහතේ උසතභ ඳදක්භක් 

අඳ  තනළවිත් ීරරහ ිනතඵනහ, සු්දිනහ ජඹසිංව ක්රීහඩිහ. 

අතප් යතට් ධහන ඳථඹක් හිත ධහන ක්රීහඩහංනඹක් ඉදි යරහ 

එඹ නම් කිරීතම්ීර, තම් තයෝවරයි, ළසිකිළිඹයි,  කිළිඹයි 

සිඹල්රභ "යහජඳක්, යහජඳක්" කිඹහ නම් යනහ  ඩහ ඒ 

ක්රීහඩිහතේ නමි්දත් එභ ක්රීහඩහංණඹ නම් ශහ නම් ඩහත් 

තඹෝා නළේද රු ඇභිනුරභනි? ඒ ත්දද ඩහත් තඹෝා? වළභ 

එක්භ  "යහජඳක්, යහජඳක්" කිඹරහ නම් ය ිනතඵනහ ත්ද. 

ල්ඳනහ ය ඵර්දන. එඹ සුදුසු නළවළ ත්දද කිඹහ භහ රු 

ඇභිනුරභහත්ද දළන ්දන ළභළිනයි.  

 
රු  සුතම්ධහ ජී. ජඹතේන භවත්මිඹ (ඳහර්ලිතම්්දුර  යුුර 
අභහතාුරමිඹ) 
(ஶண்புஷகு (ெஷருெஷ) சுரெஶ ஜஸ. ரசன - பஶஶளுன்ம 

அலுலல்கள் அகச்சர்) 

(The Hon. (Mrs.) Sumedha G. Jayasena - Minister of 

Parliamentary Affairs) 

එතවභ නම් එුරභහ යතට් නහඹුරභහ ්දත්ද තොතවොභද? 
 

රු දිත්දස ගුණර්ධන භවතහ 
(ஶண்புஷகு  ெஷரனஷ் குைலர்ென) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

දිඹභ ක්රීහඩහංණඹ ජහතා්දතය ක්රීහඩහංණඹක් තර 
ංර්ධනඹ කිරීතම් ක්රිකඹහලිඹ නිභ යරහ අද එඹ ජහතා්දතය 
ක්රීහඩහංණඹක් ඵ  ඳත් යරහ ිනතඵනහ. ඉදිරි තර්ීර තවෝ 
ඊශඟ තර්ීර එභ ක්රීහඩහංණතේ ජහතා්දතය ක්රීහඩහ උතරශක් 
ඳළළත්වීභ  අසථහක් ශ්රීා රංහ  රළබී ිනතඵනහ. ඒ ාහඳිිනඹ 
ආයම්බ යන තො  නහරි ංර්ධන අභහතාුරභහ වළටිඹ  
සිටිතේ භභයි. 

ඒ මුළු භවත් භමි බහඹ  - අක්ය එසිඹ ණනක්- ඳයහ 

ත්තත් අභහතායඹහ වළටිඹ  භභයි. ඒ ක්රීහඩහංණඹ ළරසුම් 

යන රේතේ  ඒ අනුයි.  අිනරු ජනහධිඳිනුරභහ ඒ මුර සි භ 

 යුුර ය  එභ  යුත්ත  නිභහ ය ීරභ ළන  මුළු යතට්භ 

තෞයඹ එුරභහ  පුද ය්දන   ඕනෆ. ඒ ළන කිසිභ ළඹක් 

නළවළ. රු ඵ්දදුර ගුණර්ධන ඇභිනුරභහ එඹ හර්ථ ය්දන 

- [ඵහධහ කිරීම්] එඹ සිසු ඳයම්ඳයහත් භුක්ින විඳින ක්රිකඩහංණඹක්  

ඵ  ඳත් ය තන ිනතඵනහ. ඒ වහ  යුුර ය  ිනතඵනහ. 

ඊ  ඹහඵද ත ර්භහ්දත ලහරහ , විලසවිදාහර, ආඹතන යහශිඹක් 

ඒ ඳයහ ත් භමිබහතේ ඉදි ය ිනතඵනහ. එභ නිහ 

ඔඵුරභ්දරහ වළභ තදඹභ තවශහ දළීපභ ළයදියි. [ඵහධහ කිරීම්] 

තත්තහයහභ  ක්රීහඩහංණඹ,   තප්ර ේභදහ ක්රීහඩහංණඹ කිඹරහ  නම් 

තශේ  ඇයි  කිඹහ ඇහුතේ නළත්තත් තභොද? [ඵහධහ කිරීම්]  උුරරු 

තොශම  ක්රීහඩහංණඹ සුතදහ  ක්රීහඩහංණඹ  කිඹහ නම් ශ එ 

ළයදි ත්දද  කිඹහ ඇහුතේ නළත්තත් ඇයි? ඕල් ක්රීහඩහංණඹ  -

යනමුත්ුර ක්රීහඩහංණඹ- ඒ තෞයඹ හිමි විඹ යුුර අඹ  

තෞයඹ හිමි කිරීභයි සිේධ ත්දත්ද. යනමුත්ුර ක්රීහඩතඹක් 

තනොතයි. තප්ර ේභදහ භළිනුරභහ  ඔතළන ක්රීහඩහ තශේ නළවළ. එුරභහ 
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ජනහධිඳින වළටිඹ  අඳ ඒ  තෞයඹ  තප්ර ේභදහ  භළිනුරභහ   හිමි 

යනහ. සුතදහ  භළිනුරභහ  ඒ තෞයඹ හිමි යනහ.  ඒ ළන  

කිසිභ ළ  දක් නළවළ. [ඵහධහ කිරීම්]  

 
රු යනිල් වික්රසභසිංව භවතහ  
(ஶண்புஷகு ைஷல் லஷக்கஷசஷங்க ) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe ) 

රු නිතඹෝජා  ථහනහඹුරභනි, - 
 
 

 

නිතඹෝජා ථහනහඹුරභහ 
(பஷெஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

රු විරුේධ ඳහර්ලසතේ නහඹුරභහ ථහ ය්දන. විරුේධ 
ඳහර්ලසතේ නහඹුරභහ  ඵහධහ ය්දන  එඳහ. එුරභහ  ථහ 
ය්දන අසථහ තද්දන. 

 

රු යනිල් වික්රසභසිංව භවතහ 
(ஶண்புஷகு ைஷல் லஷக்கஷசஷங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe) 

තත්තහයහභ  ක්රීහඩහංණඹ  තප්ර ේභදහ ක්රීහඩහංණඹ කිඹහ නම් 

තශේ එුරභහතේ භයණතඹ්ද ඳසතයි. ඒ අඳයි තශේ.  
 

 

නිතඹෝජා ථහනහඹුරභහ 
(பஷெஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

තදන  ඹ.  

ප්ර ලසන අං 2 -2943/'12(1)-රු  යවි රුණහනහඹ භවතහ. 
 

රු තජෝ්ද අභයුරං භවතහ 
(ஶண்புஷகு ரஜஶன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
රු නිතඹෝජා ථහනහඹුරභනි. රු  යවි රුණහනහඹ 

භවතහ තනුත්ද භහ එභ ප්ර ලසනඹ අවනහ. 
 

රු ඵ්දදුර ගුණර්ධන භවතහ  
(ஶண்புஷகு பந்துய குைலர்ென) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

රු නිතඹෝජා ථහනහඹුරභනි, එභ ප්ර ලසනඹ  පිළිුරය ීරභ 

වහ භහ ුරනක් ල් ඉල්රනහ. 

 
ප්ර ලසනඹ භුර දිනීර ඉදිරිඳත් කිරීභ  නිතඹෝ යන රීර. 
லஷனஶகல ற்தமஶரு ெஷனத்ெஷற் சர்ப்பஷக்கக் கட்டகரஷடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 
ධීය වහ ජරජ ම්ඳත් ංර්ධන අභහතාහංලඹ  

අඹත් ආඹතන : යජතේ හවන 
கடற்தமஶறஷல், நஸக லரபயங்கள் அபஷலஷருத்ெஷ 

அகச்சஷன்கஸறஶன நஷரலனங்கள்: அச லஶகனங்கள் 
INSTITUTIONS UNDER MINISTRY OF FISHERIES AND 

AQUATIC RESOURCES DEVELOPMENT: GOVERNMENT 
VEHICLES 

     3349/’12 
 

3. රු තජෝ්ද අභයුරං භවතහ (රු පි.වළරි්ද භවතහ 
තනු ) 
(ஶண்புஷகு ரஜஶன் அதுங்க - ஶண்புஷகு பீ. வஶஷசன் 

சஶர்பஶக) 

(The Hon.  John Amaratunga on behalf of the Hon. P. 

Harrison) 

ධීය වහ ජරජ ම්ඳත් ංර්ධන අභහතාුරභහත්ද ඇස 

ප්ර ලසනඹ- (1):  

 (අ) (i) ධීය වහ ජරජ ම්ඳත් ංර්ධන අභහතාහංලඹ  
අඹත් ආඹතන ංාහ තොඳභණද; 

 (ii) එභ එක් එක් ආඹතනඹ ඹ තත් ඇින යජතේ හවන 
ංාහ තොඳභණද; 

 (iii) එභ ආඹතනර යජතේ හවන රඵහ ීර ඇින 
නිරධහරී්ද අඹත්   තශ්රවේණි තර්ද; 

    (iv) එභ නිරධහරි්දතේ අධීක්ණඹ ඹ තත් ඇින හවන 
ංාහ තොඳභණද; 

 ඹ්දන එුරභහ ව්ද ය්දතනහිද? 

(ආ) (i) උක්ත  අභහතාහංලඹ ඹ තත් ඳිනන ආඹතනර  
කුී  ඳදනභ භත රඵහ තන ඇින හවන ංාහ 
තොඳභණද; 

  (ii) එභ හවනර  තවීම් යන ආහයඹ තර්ද; 

 (iii) එභ හවන තනුත්ද හර්ක  තන මුළු මුදර 
තොඳභණද;  

 (iv) කුී  ඳදනභ භත රඵහත් හවන ඳරිවයණඹ යනු 
රඵන නිරධහරි්ද වුරු්දද; 

 ඹ්දන එුරභහ තභභ බහ  ද්ද්දතනහිද? 

(ඇ) (i) ඉවත අභහතාහංලඹ ඹ තත් ඇින යජතේ හවන, 
කුී  ඳදනභ භත රඵහත් හවන ව 
නිරධහරි්දතේ පුේලි හවන ත්දය 
වඳුනහළනීතම් ක්රසභතේදඹක් ිනත්ලද; 

 (ii) එතේ නම්, ඒ පිළිඵ ඳළවළදිලි කිරීභක් ය්දත්දද; 

 (iii) අභහතාහංලඹ වහ ඒ ඹ තත් ඇින ආඹතනර  
අඹත් යජතේ හවනර යහජා රහංඡනඹ භ 
අදහශ ආඹතනතේ නභ ව්ද ය ිනත්ලද; 

 (iv) තනොඑතේ නම්, එඹ  තවේුර තර්ද; 

 ඹ්දනත් එුරභහ ව්ද ය්දතනහිද? 

(ඈ) තනො එතේ නම් ඒ භ්දද? 
 

 

கடற்தமஶறஷல் நஸக லரபயங்கள் அபஷலஷருத்ெஷ அகச் 

சகக் ரகட்ட லஷனஶ: 

(அ) (i) கடற்தமஶறஷல், நஸக லரபயங்கள் அபஷலஷருத்ெஷ 

அகச்சுக்கு தசஶந்ெஶன நஷரலனங்கரஷன் 

ண்ைஷக்கக வ்லரதலன்பகெபெம்; 

 (ii) ரற்படி எவ்தலஶரு நஷரலனத்ெஷன் கஸளள்ர 

அசஶங்க லஶகனங்கரஷன் ண்ைஷக்கக வ்லர 

தலன்பகெபெம்; 

 (iii) ரற்படி நஷரலனங்கரஷல் அசஶங்க லஶகனங்கள் 

தபற்ரக்தகஶடுக்கப்பட்டுள்ர உத்ெஷரஶகத்ெர் 

கரஷன் ெங்கள் ஶகல ன்பகெபெம்; 

 (iv) ரற்படி உத்ெஷரஶகத்ெர்கரஷன் ரற்பஶர்கல 

ஷன் கஸழ் உள்ர லஶகனங்கரஷன் ண்ைஷக்கக 

வ்லரதலன்பகெபெம் 

 அலர் குமஷப்பஷடுலஶஶ? 

(ஆ) (i) ரற்படி அகச்சஷன் கஸளள்ர நஷரலனங்கரஷல் 

உள்ர லஶடகக அடிப்பகடஷல் தபற்ரக்தகஶள் 

ரப்பட்டுள்ர லஶகனங்கரஷன் ண்ைஷக்கக 

வ்லரதலன்பகெபெம்; 

 (ii) ரற்படி லஶகனங்களுக்கஶன தகஶடுப்பனவுகள் 

ரற்தகஶள்ரப்படும் பகம ஶதென்பகெபெம்; 
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 (iii) ரற்படி லஶகனங்களுக்கஶக லருடஶந்ெம் தசலுத் 

ெப்படும் தஶத்ெப் பைத் தெஶகக வ்லர 

தலன்பகெபெம்; 

 (iv) லஶடகக அடிப்பகடஷல் தபற்ரக்தகஶள்ரப் 

பட்ட லஶகனங்ககர பன்படுத்தும் உத்ெஷ 

ரஶகத்ெர்கள் ஶலதன்பகெபெம் 

 அலர் இச்சகபஷல் அமஷலஷப்பஶஶ? 

(இ) (i) ரற்படி அகச்சஷன் கஸழ் உள்ர அசஶங்க 

லஶகனங்கள், லஶடகக அடிப்பகடஷல் தபற்ரக் 

தகஶள்ரப்பட்ட லஶகனங்கள் ற்ரம் உத்ெஷ 

ரஶகத்ெர்கரஷன் தசஶந்ெ லஶகனங்ககர ரலர 

படுத்ெஷ இனம் கஶண்பெற்கஶன பகமஷ 

தயஶன்ர உள்ரெஶ ன்பகெபெம்; 

 (ii) ஆதனஷன், இது தெஶடர்பஷல் லஷரக்கரஷப்பஶஶ 

ன்பகெபெம்; 

 (iii) அகச்சுக்கும் அென் கஸளள்ர நஷரலனங் 

களுக்கும் தசஶந்ெஶன அசஶங்க லஶகனங்கரஷல் 

அச இயச்சஷகனபெடன் குமஷத்ெ நஷரலனத்ெஷன் 

தபர் குமஷப்பஷடப்பட்டுள்ரெஶ ன்பகெபெம்; 

 (iv) இன்ரமல், அெற்கஶன கஶைங்கள் ஶகல 

ன்பகெபெம் 

 அலர் குமஷப்பஷடுலஶஶ? 

(ஈ) இன்ரமல், ன்? 

 
asked the Minister of Fisheries and Aquatic Resources 

Development:  

(a) Will he state - 

 (i) the number of institutions that come under 

the purview of the Ministry of  Fisheries 

and Aquatic Resources Development; 

 (ii) the number of Government vehicles that 

come under each such institution; 

 (iii) the grades of the officers of those 

institutions to whom Government vehicles 

have been assigned; and 

 (iv) the number of vehicles falling under the 

supervision of those officers? 

(b) Will he inform this House - 

 (i) the number of vehicles in the institutions 

coming under the aforesaid Ministry that 

have been obtained on rent basis; 

 (ii) the method of payment of rent adopted in 

relation to those vehicles; 

 (iii) the total amount of money paid annually as 

rent on those vehicles; and 

 (iv) the officers who use those vehicles obtained 

on rent basis? 

(c) Will he also state - 

 (i)  whether a methodology to distinguish 

Government vehicles under this Ministry, 

vehicles obtained on rent basis, and personal 

vehicles of the officers is in place? 

 (ii) if so, whether a clarification in that regard 

is made; 

 (iii) whether the State insignia and the name of 

the relevant institution are engraved in the 

Government vehicles that come under the 

Ministry and the institutions coming under 

it; and 

 (iv) if not, the reasons for that? 

(d) If not, why? 

 

රු යත් කුභහය ගුණයත්න භවතහ (ධීය වහ ජරජ ම්ඳත්  
ංර්ධන නිතඹෝජා අභහතාුරභහ) 
(ஶண்புஷகு சத் குஶ குைத்ன - கடற்தமஶறஷல், நஸக 

லரபயங்கள் அபஷலஷருத்ெஷ பஷெஷ அகச்சர்) 

(The Hon. Sarath Kumara Gunaratne - Deputy Minister of  

Fisheries and Aquatic Resources Development) 

රු නිතඹෝජා ථහනහඹුරභනි,  ධීය වහ ජරජ ම්ඳත් 

ංර්ධන අභහතාුරභහ තනුත්ද භහ  එභ ප්ර ලසනඹ  පිළිුරරු භහ 

බහත*යනහ. 
 

* බහතම්ඹ භත තඵන රද පිළිුරය: 
* சபஶபீடத்ெஷல் கலக்கப்பட்ட லஷகட : 

* Answer tabled: 
 

(අ) (i) 06 යි.  

  (ii) 393යි 

 (iii) * විතලේ තශ්රවේණිඹ 

  * විධහඹ තශ්රවේණිඹ 

  * විධහඹ 1තශ්රවේණිඹ 

            * විධහඹ 1I තශ්රවේණිඹ 

  * විධහඹ නිරධය ණඹ.  

  * ඉවශ ශභනහයණ  H-M-2-2 

  * H-M-2-3 තේහ ණඹ. 

  * H-M-1- 3 තේහ ණඹ 

 (iv) 45 යි 

(ආ) (i) 02 යි. 

                  (ii) * භහසි රු.125,000.00 

  *  නිඹමිත ධහන  ව්ද ඳත්රිාහ්ද  අනුකූර භහඹ 
අහන තේීර. 

                 (iii) 2,220,000.00 යි.  

                 (iv) බහඳින. 

(ඇ) (i) ඔේ. 

 (ii) *යහජා රහංඡන භඟ ආඹතනතේ නභ ව්ද සටියඹක්   

       අරහ ඇත. 

                    *ඇතළම්  ාසථහපිත ආඹතනර  හවන  වහ යහජා  

      රංඡනඹ  ව භහතම්  රහංඡනඹ   ව්ද  ය ඇත. 

  * යජඹ  අඹත් හවන ඉ්දත්දට්රිස  ත ය ඇත. 

  * කුී  ඳදනභ භත රඵහ ත් හවන තල්නර ඳණක්  

     ව්ද ය ඇත. 

  * තඳෞේලි හවන ම්ඵ්දධ කිසිදු ීපභක්  දය්දත්ද  

      නළවළ. 
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[රු තජෝ්ද අභයුරං  භවතහ] 
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 (iii) අභහතාහංලා  අනුඵේධ  ආඹතනර ඇතළම් හවනර 
එතේ ව්ද ය ඇත. දළන  එතේ තනොභළින හවන  වහ 
යහජා රහංඡනඹ වහ ආඹතනතේ නභ දව්ද කිරීභ   යුුර 
තතයමි්ද ඳිනයි. 

 (iv) ප්ර හතඹෝගි එය සිඹ ද හවනර එතේ ව්ද කිරීභ 
ශ තනොවළ. ප්ර මුතහ තල්නඹ  අනු  යුුර තතර්. 

     (ඈ)   ඳළන තනොනඟී. 
 
 

තේයස ඟ ළසි ජරඹ අඳවන වහ ඳරියඹ 
ළඩිදියුණු කිරීතම් ාහඳිිනඹ : ඉඩම් ඳයහ ළනීභ 

ரலஸ் கங்கக கற நஸர் தலரஷரற்மம் ற்ரம் 

சுற்மஶடல் ரம்பஶட்டுக் கருத்ெஷட்டம்: கஶைஷ 

சுவீகஶஷப்பு  
WERES RIVER RAIN WATER DRAINAGE AND ENVIRONMENT 

DEVELOPMENT PROJECT: TAKE-OVER OF LANDS 
   

 3412/’13 

4. රු තජෝ්ද අභයුරං භවතහ  (රු  අජිත් පී.තඳතර්යහ 
භවතහ තනු ) 
(ஶண்புஷகு ரஜஶன் அதுங்க - ஶண்புஷகு அஜஷத் பீ. 

தபரஶ சஶர்பஶக) 

(The Hon.  John Amaratunga on behalf of the Hon. Ajith P. 

Perera) 

ඉඩම්  වහ  ඉඩම් ංර්ධන අභහතාුරභහත්ද ඇස ප්ර ලසනඹ-(i) 

(අ) (i) තේයස ඟ ළසි ජරඹ අඳවන වහ ඳරියඹ 
ළඩිදියුණු කිරීතම් ාහඳිිනඹ නමි්ද ාහඳිිනඹක් 
වහ තඳෞේලි ඉඩම් යජඹ  ඳයහ ළනීභ  
අතප්ක්ෂාහ ය්දත්දද;  

 (ii) එීප ාහඳිිනඹ වහ අත්ඳත් ය ළනීභ  
අතප්ක්ක ත ඉඩම් ප්ර භහණඹ තොඳභණද;  

 (iii) එීප ාහඳිිනඹ භඟි්ද ඉටු යහ ළනීභ  
අතප්ක්ක ත අයමුණු තර්ද; 

 ඹ්දන එුරභහ ව්ද ය්දතනහිද? 

(ආ) යජඹ  ඳයහ ්දනහ ඉඩම් වහ ්දදි තවීතම්ීර 
අනුභනඹ යන ප්ර ිනඳත්ිනඹ තර්ද ඹ්දන එුරභහ තභභ 
බහ  ද්ද්දතනහිද? 

(ඇ) තනො එතේ නම්, ඒ භ්දද? 

 

கஶைஷ, கஶைஷ அபஷலஷருத்ெஷ அகச்சகக் ரகட்ட லஷனஶ: 

(அ) (i) ரலஸ் கங்கக கற நஸர் தலரஷரற்மம் ற்ரம் 

சுற்மஶடல் ரம்பஶட்டுக் கருத்ெஷட்டம் ன்ம 

தபஶஷயஶன எரு கருத்ெஷட்டத்ெஷற்கஶக அசஶங்கம் 

ெனஷஶர் கஶைஷககரச்  சுவீகஶஷப்பெற்கு ெஷர் 

பஶர்க்கஷன்மெஶ; 

 (ii) ரற்படி கருத்ெஷட்டத்ெஷற்கஶக  சுவீகஶஷப்பெற்கு 

ெஷர்பஶர்க்கப்படும் கஶைஷகரஷன் அரவு 

வ்லரவு; 

 (iii) ரற்படி கருத்ெஷட்டத்கெ  நஷகமரலற்ரலென் 

பயம் ெஷர்பஶர்க்கப்படும் ரநஶக்கங்கள் ஶகல 

 ன்பகெ அலர் குமஷப்பஷடுலஶஶ? 

(ஆ) அசஷனஶல் சுவீகஶஷக்கப்படும் கஶைஷகளுக்கு நட்டஈடு 

தசலுத்தும்ரபஶது பஷன்பற்மப்படும் தகஶள்கக 

ஶதென்பகெ அலர் இச்சகபக்கு அமஷலஷப்பஶஶ? 

(இ) இன்ரமல், ன்? 

asked the Minister of Lands and Land Development:  

(a) Will he state - 

 (i) whether it is expected by the Government to 

take over private lands for a project by the 

name "Weres River Rain Water Drainage 

and Environment Development Project"; 

 (ii) the amount of land expected to be taken 

over for the said project; and 

 (iii) the objectives of the said project? 

(b) Will he inform this House the policy adopted 

when compensating for the lands taken over by the 

Government? 

(c) If not, why? 

 
රු සිරිඳහර භරත් භවතහ (ඉඩම් වහ ඉඩම් ංර්ධන 
නිතඹෝජා අභහතාුරභහ) 
(ஶண்புஷகு சஷமஷபஶய கயத் - கஶைஷ, கஶைஷ அபஷலஷருத்ெஷ பஷெஷ 

அகச்சர்) 

(The Hon. Siripala Gamalath - Deputy Minister of Lands 

and Land Development) 

රු ථහනහඹුරභනි, ඉඩම් වහ ඉඩම් ංර්ධන අභහතාුරභහ 

තනුත්ද භහ එභ ප්ර ලසනඹ  පිළිුරය භහ බහත* යනහ. 
 

* බහතම්ඹ භත තඵන රද පිළිුරය: 
* சபஶபீடத்ெஷல் கலக்கப்பட்ட லஷகட : 

* Answer tabled: 
 

 

(අ) (i) ඔේ. 

 (ii) අත්ය ්දනහ ඉඩම් වහ මලි පිඹුරු පිළිතඹර යන 
තතක් එක් එක් ඉඩම් හිමිඹහත්ද අඹය ්දනහ මුළු ඉඩම් 
ප්ර භහණඹ නිළයදි  ව්ද ශ තනොවළ. 

 (iii) තභභ ාහඳිිනඹ භඟි්ද  තොශම වහ අ   ඳරිය ඳේධිනඹ 
ළඩි  දියුණු කිරීභ, ංුරය ඳහරනඹ 

  අනය තොඩකිරීම් වහ ඉදි කිරීම් ඳහරනඹ  කිරීභ ුරළි්ද 
තතත්බිම් ංයක්ණඹ තො  ංචහය ර්භහ්දතඹ 
ආර්ලනීඹ සථහනඹක් ඵ  ඳත් කිරීභ වහ විතලේතඹ්ද 
අ  ඇින කුරුළු අබඹ භමි ංයක්ණඹ  ය ආයක්හ කිරීභ 
අතප්ක්ක ත අයමුණ තේ.  

  තද තභභ ාහඳිිනඹ අදිඹය කිහිඳක් ඹ තත් ක්රිකඹහත්භ 
න අතය. ඳශමු අදිඹය ලතඹ්ද නුතේතොඩ-යත්තනපිටිඹ 
ඇර භහර්ඹ,තඵොයරළසමු උුරය  වහ දකුණ උඳ 
රහඳඹ  අඹත්  ඇශ භහර්, භව ඇශ ංර්ධනඹ, තේයස 
ඟ ළඹුරු ය   තයෝද භඩ ඉත් කිරීභ, තඵොල්තොඩ ආශ්රිගත 
ගුරු බිම් ංයක්ණඹ ව ප්ර තේලතේ ජරහඳවන  
ඳේධිනඹ ළඩි දියුණු කිරීභ ද   අතප්ක්ක තඹ. 

(ආ) 2008 තර්ීර   ඉඩම් අත්ය ළනීතම්  ඳනත  වඳු්දහ දු්ද න 
තයගුරහසි ඹ  තත් ව තේයස ඟ ළසි ජර අඳවන  වහ ඳරියඹ ළඩි 
දියුණු  කිරීතම් ාහඳිිනතේ ඉඩම් අත්ය ළනීභ  තවේුරත්ද 
ඵරඳෆභ   රක්න  පුේරඹ්ද  වහ වන ීරභනහ තඹෝජනහලිඹ 
භළතඹ්ද ව අං අභඳ/13/0781/503/065 ව 2013.07.08 දිනළින 
අභහතා භණ්ඩර තීතයණඹ ඳරිදි ්දදි  තවීභ   ක්රිකඹහ තතර්. ව න 
තඹෝජනහලිඹ  ඇමුණුභ 01* ලතඹ්ද ඉදිරිඳත් යමි.  

(ඇ) අදහශ තනොතේ. 
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————————— 
*  පුසතහරතේ තඵහ ඇත. 
*  நூனஷகயத்ெஷல் கலக்கப்பட்டுள்ரது. 

*  Placed in the Library. 



ඳහර්ලිතම්්දුර 

තභොයටු/ඳහනදුය, අමතතල් වහ මීමු ඹන ප්ර තේල: 
ජර පිරිඳවදු ාහඳිින  

தஶட்டுல / பஶைந்துகம, அம்பெரய ற்ரம் 

நஸர்தகஶளம்பு பஷரெசங்கள் : நஸஶ் சுத்ெஷகஶஷப்புக் 

கருத்ெஷட்டம் 
MORATUWA/PANADURA, AMBATALE AND NEGOMBO 

AREAS: WATER PURIFICATION PROJECTS 
      

3779/’13  

 
 

9. රු අල්වහේ ඒ.එච්.එම්. අසර් භවතහ    (රු  විජිත 
ත්ලරුතොඩ  භවතහ  තනු ) 
(ஶண்புஷகு அல்வஶஜ் .ச்.ம். அஸ்லர் - ஶண்புஷகு லஷஜஷெ 

ரபருதகஶட சஶர்பஶக) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer on behalf of the Hon. 

Vijitha Berugoda) 

ජර  ම්ඳහදන  වහ  ජරහඳවන  අභහතාුරභහත්ද ඇස 

ප්ර ලසනඹ-  (1): 

(අ) (i) දළන  ළඩ අ්ද ය ඇින තභොයටු/ඳහනදුය, 
අමතතල් වහ මීමු ඹන ප්ර තේලර  ජර පිරිඳවදු 
ඳවසුම් ළඳයීතම් ාහඳිිනතේ අයමුණ තර්ද; 

 (ii) එභ ාහඳිිනඹ භඟි්ද ආයණඹ ව ප්ර තේල තර්ද;  

 (iii) එහි ළඩ අ්ද යන රද දිනඹ තර්ද; 

 (iv) ඉ්ද ප්ර ිනරහබ රළබ ංාහ තොඳභණද; 

 (v) එභ ාඳිිනඹ වහ ළඹ යන රද මුදර 
තොඳභණද;  

 (vi) එභ මුදල් ළඹ යන රද ආඹතන තර්ද; 

 ඹ්දන එුරභහ ව්ද ය්දතනහිද? 

(ආ) තනො එතේ නම්,  ඒ භ්දද? 

 
 

நஸர் லறங்கல், லடிகஶயகப்பு அகச்சகக் ரகட்ட லஷனஶ: 

(அ) (i) ெற்ரபஶது ரலகயகள் நஷகமவு தசய்ப்பட்டுள்ர 

தஶட்டுல/பஶைந்துகம, அம்பெரய ற்ரம் 

நஸர்தகஶளம்பு ஆகஷ பஷரெசங்களுக்கு நஸர் 

சுத்ெஷகஶஷப்பு லசெஷககர லறங்கும் கருத் 

ெஷட்டத்ெஷன் ரநஶக்கம் ஶதென்பகெபெம்; 

 (ii) ரற்படி கருத்ெஷட்டத்ெஷல் உள்லஶங்கப்பட்ட 

பஷரெசங்கள் ஶகலதன்பகெபெம்; 

 (iii) அென் ரலகயகள் நஷகமவு தசய்ப்பட்ட ெஷகெஷ 

ஶதென்பகெபெம்; 

 (iv) இென்பயம் பனகடந்ெலர்கரஷன் ண்ைஷக்கக 

வ்லரதலன்பகெபெம்; 

 (v) ரற்படி கருத்ெஷட்டத்துக்குச் தசயலஷடப்பட்ட 

பைத்தெஶகக வ்லரதலன்பகெபெம்; 

 (vi) ரற்படி பைத்தெஶகககச் தசயலஷட்ட 

நஷரலனங்கள் ஶகலதன்பகெபெம் 

 அலர் குமஷப்பஷடுலஶஶ? 

(ஆ) இன்ரமல், ன்? 

 

asked the Minister of Water Supply and Drainage:  

(a) Will he state - 

 (i) the objective of the project for providing 

water purification facilities to Moratuwa/

Panadura, Ambatale and Negombo areas of 

which the work has been completed at 

present; 

 (ii) the areas that have been covered under the 

aforesaid project; 

 (iii) the date of completion of work of the 

aforesaid project; 

 (iv) the number of beneficiaries under the 

aforesaid project; 

 (v) the amount of money that was spent on the 

aforesaid project; and 

 (vi) the names of the institutions by which the 

aforesaid money was spent? 

(b) If not, why? 

 
රු දිත්දස ගුණර්ධන භවතහ 
(ஶண்புஷகு  ெஷரனஷ் குைலர்ென) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena 
රු නිතඹෝජා  ථහනහඹුරභනි,  භහ එභ ප්ර ලසනඹ  පිළිුරය 

බහත * යනහ. 

 
* බහතම්ඹ භත තඵන රද පිළිුරය: 
* சபஶபீடத்ெஷல் கலக்கப்பட்ட லஷகட : 

* Answer tabled: 

 

(අ) (i) තභොයටු, ඳහනදුය,යත්භරහන තදහිර වහ මීමු ඹන 
ප්ර තේලර ඳිනන නහරීයණඹ ව ර්ධනඹ න 
ජනවනඹ නිහ ඳළින ජර ළඳයුභ ප්ර භහණත් තනොවීභ 
භත එීප  ජර ළඳයුභ  ළඩි දියුණු ය  එභ ජනතහ  තත 
පිරිසිදු ඳහනීඹ ජරඹ  ළඳයීභ. 

 (ii) තභොයටු,ඳහනදුය,යත්භරහන, තදහිර වහ මීමු ඹන 
ප්ර තේලඹ්ද ආයණඹ තේ. 

       (iii)  අමතතල් න ජර ඳවිත්රැහහයඹ 2010.12.01 දින න වි  
ළඩ අ්ද යන රද අතය, මීමු ජරඳවිත්රැහහයඹ  වහ 
එඹ  අනුඵේධ ප්ර ධහන නර භහර් වහ  තඵදහ  වළරීතම් නර 
භහර්  හිත මුළු  ාහඳිිනඹ 2011.09.21 දින න වි  ළඩ 
අ්ද යන රදි. 

      (iv) තභභ ාහඳිිනඹ භගි්ද ප්ර ිනරහබ  රළබ  මුළු  ංාහ 
123304 කි. එභඟි්ද ඳහනදුය ප්ර තේලතේ අ දින්ද  ජර 
ම්ඵ්දධතහ  10090ක් ද,තදහිර ප්ර තේලතේ 5106ක් ද , 
තභොයටු ප්ර තේලතේ 10994ක් වහ මීමු ප්ර තේලතේ  න 
ම්ඵ්දධතහ  5614ක් රඵහ ීර ඇත. 

 (v) තභභ ාහඳිින වහ රුපිඹල් මිරඹන 8920 ළඹ ය ඇත. 
විඹදම් දළර  ආහයඹ ඳවත   දළක්තේ. 

  *  සඳහඤසඤ  යජඹ   රුපිඹල් මිලිඹන 1827.5 

  * තනදර්ර්දත යජඹ  රුපිඹල් මිලිඹන 5416 

              * තේය ඹ අයමුදල් රුපිඹල් මිලිඹන 1676.5 

  (vi) සඳහඤසඤ යජඹ, තනදර්ර්දත යජඹ වහ තේය ඹ අයමුදල් 
තභභ  ාහඳිිනඹ වහ  ළඹ යන රදි. 

(ආ) ඳළන තනොනගී. 
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ශ්රීා රංහ ත ලිතොම් ආඹතනතේ ජහර ංර්ධන 
ාහඳිිනඹ : ප්ර ිනඹ 

இயங்கக தலிதகஶம் நஷரலன லகயகப்பு 

அபஷலஷருத்ெஷக் கருத்ெஷட்டம் : பன்ரனற்மம் 
NETWORK DEVELOPMENT PROJECT BY SRI LANKA 

TELECOM: PROGRESS 

     3860/’13 

10. රු අල්වහේ ඒ.එච්.එම්. අසර් භවතහ (රු ශ්රිගඹහනි 
විතේවික්රසභ භවත්මිඹ තනු ) 
(ஶண்புஷகு அல்வஶஜ் .ச்.ம். அஸ்லர் - ஶண்புஷகு 

(ெஷருெஷ) ஸ்ரீஶைஷ லஷரஜலஷக்கஷ சஶர்பஶக)    

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer on behalf of the Hon. (Mrs.) 

Sriyani Wijewickrama) 

විදුලි ංතේල වහ තතොයුරරු තහක්ණ අභහතාුරභහත්ද 

ඇසීභ  - (1):   

(අ) (i) ශ්රීා රංහ ත ලිතොම් ආඹතනඹ භඟි්ද ක්රිකඹහත්භ 
තතයන ජහර ංර්ධන ාහඳිිනතේ  ප්ර ිනඹ 
තර්ද;  

 (ii) එභ ආඹතනඹ යජතේ ාහඳිතීත්ද වහ තදන රද 
දහඹත්ඹ තර්ද;  

 (iii) දළනුභ පිළිඵ ව ටිනහභ ාහප්ත කිරීභ වහ 
දයන රද දහඹත්ඹ තර්ද; 

 (iv) එභ ආඹතනතේ ඉදිරි ළරසුම් තර්ද;  

 ඹ්දන එුරභහ තභභ බහ  ද්ද්දතනහිද?         

(ආ) තනො එතේ නම්,  ඒ භ්දද? 

 
தெஶகயத்தெஶடஶ்புகள், ெகலல் தெஶறஷல்நுட்பலஷல் 

அகச்சகக் ரகட்ட லஷனஶ: 

(அ) (i) இயங்கக தலிதகஶம் நஷரலனத்ெஷனஶல் 

நகடபகமப்படுத்ெப்படுகஷன்ம லகயகப்பு 

அபஷலஷருத்ெஷக் கருத்ெஷட்டத்ெஷன் பன்ரனற்மம் 

ஶது; 

 (ii) ரற்படி நஷரலனம் அசஶங்க கருத்ெஷட்டங்க 

ளுக்கு நல்கஷ பங்கரஷப்பு ஶது; 

 (iii) அமஷலஷன் தபரெஷக பப்புலெஷல் ஆற்மஷ 

பங்கரஷப்பு ஶது; 

 (iv) ரற்படி நஷரலனத்ெஷன் ெஷர்கஶயத் ெஷட்டங்கள் 

ஶகல 

 ன்பகெ அலர்  இச்சகபக்கு அமஷலஷப்பஶஶ? 

(ஆ) இன்ரமல், ன்? 

 
asked the Minister of Telecommunication and 

Information Technology:  

(a) Will he inform this House - 

 (i) the progress of the Network Development 

Project that is implemented by Sri Lanka 

Telecom; 

 (ii) the contribution made by the aforesaid 

institution with regard to Government 

projects; 

 (iii) the contribution made in order to extend the 

value of knowledge; and 

 (iv) the plans of the aforesaid institution? 

(b) If not, why? 
 
 

රු යංජිත් සිඹමරහපිටිඹ භවතහ (විදුලි ංතේල වහ 
තතොයුරරු තහක්ණ අභහතාුරභහ) 
(ஶண்புஷகு ஞ்ஜஷத் சஷம்பயஶபஷட்டி - தெஶகயத் 

தெஶடர்புகள்,  ெகலல் தெஶறஷல்நுட்பலஷல் அகச்சர்) 

(The Hon. Ranjith Siyambalapitiya - Minister of 

Telecommunication  and Information Technology) 

රු නිතඹෝජා ථහනහඹුරභනි,  භහ එභ ප්ර ලසනඹ   පිළිුරය 

බහත*යනහ. 

 
* බහතම්ඹ භත තඵන රද පිළිුරය: 
* சபஶபீடத்ெஷல் கலக்கப்பட்ட லஷகட : 

* Answer tabled 
 

(අ) (i) * ය පුයහ  තබ්රඩෝඩ් ඵෆ්දඩ් ඳවසුම් ාප්ත යනු පිණි  ීරඳ 
ාහප්ත  විදුලි ංතේල ඹටිතර ඳවසුම් ජහරතේ  ංර්ධන 
 යුුර  ඔප්ටිල් ෂයිඵර් ජහරඹ  උඳතඹෝගී ය තන සිදු   

යමි්ද  ඳතීත. 

  * ය 05ක් ඇුරශත ප්ර හතේය ඹ  තල්ම් ඵර ප්ර තේල 325 ක් 
ආයණඹ කිරීතම්  ඉරක්තඹ්ද 20%ක් එනම්, ප්ර හතේය ඹ 
තල්ම්  ඵර ප්ර තේල 75 ඳභණ ජහින විදුලි ංතේල  
ඹටිතර  ඳවසුම් ජහරඹ ආයණඹ  කිරීභ නිභ ය ඇත. 

  * අයි- ශ්රීා  රංහ ාහඳිිනඹ  ඹ තත් ඳහරිතබෝගිතඹකු   
අභ පිරිළඹකි්ද  එභ ම්ඵ්දධතහක් භඟි්ද ඵහුවිධ 
තේහ ළඳයිඹ වළකි ඳරිදි ඳිනන තම ංදහභ තනු   

ඔප්ටිල් ෂයිඵර්  ඳේධින ව ඊශඟ ඳයපුතර්  ජහර(NGN) 
තහක්ණඹ  තඹදහතන ඇත.  

 (ii) * තරෝ ස  කුළුණ ංර්ධනඹ , රංහ ර්්දභ්ද , ඊ-

රර්්ද, ජහින  දුයසථ  අධාහඳන ජහරඹ (NDEN) සකූල් 
තනට්, ශ්රීා රංහ තඳොලිස තදඳහර්තතම්්දුර, තළඳළල් 

තදඳහර්තතම්්දුර  ජහරඹ  ආදි යජඹ ආයම්බ යන 
ාහඳිිනර  අින නවීන තහක්ණි විඳුම් ළඳයීභ. 
* 1919 යජතේ තතොයුරරු භධාසථහනඹ  අලා ඳවසුම් 
ළඳයීභ. 

  * දියින පුයහ තබ්රඩෝඩ්  ඵෆ්දඩ් ජහරඹ වහ විදුලි ංතේල ඹටිතර 
ඳවසුම් ජහරඹ ංර්ධනඹ කිරීතභ්ද  යජතේ තතොයුරරු 
තහක්ණ ප්ර ිනඳත්ිනඹ අනු යතට්  තතොයුරරු ංනිතේදන 
තහක්ණඹ ඉවශ නංහ එභගි්ද දශ තේය  නිසඳහදිතඹ 
ර්ධනඹ කිරීභ  දහඹ විභ. 

 (iii) * තභය  සිඹ දභ  විදුලි ංතේල ක්රිකඹහරු්ද  
අධිතේකි්ද/ධහරිතහකි්ද අ්දතර් ජහරඹ, තක්ඵල් 
රඳහහිනී, ජහින තතොයුරරු (විවිධ තදඳර්තතම්්දුර භඟි්ද 
ඳත්හ තන ඹනු රඵන යජතේ ත්ල අඩවි) තනත් 
ප්ර හහං තේහ ව වඬ තේහ  භඟි්ද තභ 

ඳහරිතබෝගියින   ප්ර තේල විඹ වළකිඹ. 

                        * තභය   සිඹ දභ ජනතහ   ඕනෆභ තභොතවොත ඕනෆභ  
සථහනඹ  සි  "සභහර්ට් තෂෝ්ද" භඟි්ද තවෝ ඳරිණ 
භඏි්ද තෝී ඹ දළනුභ රඵහ ළනී තම් අසථහ රමි්ද 
විලස ම්භහන ංල්ඳඹ ර්ධනඹ කිරීභ  දහඹවීභ 

 (iv) * 2013 ය අ්ද බහතේ සි  තභ ඳහරිතබෝගියි්ද ව ,  

                       * නවීනතභ රැවළ්ද යහිත ව රැවළ්ද හිත  තහක්ණඹ භත 
ඳදනම් ව ඳහරිතබෝගි  ඳරිශ්රවඹ භ ඔප්ටිල් ෂයිඵර් ංදහභ 

ඳවසුම් ඳඹන  (FTTh) අින නවීන අධිතේගී රැවළ්ද යහිත 

තහක්ණඹ  (LTE )  රඵහීරභ . 

  * WiFi  ඳේධින ළඳඹභ . 

(ආ)  අදහශ  තනොතේ. 
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කුරුණෆර ළවිලි භහතම් ුර : රහබඹ/අරහබඹ 
குருநஶகல் தபருந்ரெஶட்டக் கம்பனஷத் ரெஶட்டங்கள்: 

இயஶப நட்டம் 
ESTATES OF KURUNEGALA PLANTATIONS LIMITED: PROFIT/

LOSS 

 
11. රු අල්වහේ ඒ.එච්.එම්. අසර් භවතහ   (රු භහරනී 

තෂෝදතේහ භවත්මිඹ  තනු ) 
(ஶண்புஷகு அல்வஶஜ் .ச்.ம். அஸ்லர் - ஶண்புஷகு 

(ெஷருெஷ) ஶயனஸ தபஶன்ரசக்கஶ சஶர்பஶக) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer on behalf of the Hon. (Mrs)  

Malani Fonseka)      

තඳොල් ංර්ධන වහ ජනතහ ුර ංර්ධන අභහතාුරභහත්ද 

ඇස ප්ර ලසනඹ-  (1): 

(අ) (i) කුරුණෆර ළවිලි භහභ ඹ තත් ඳහරනඹ න 
ුර තර්ද;  

 (ii) එභ එක් එක් ත්තත් භමි ප්ර භහණඹ වහ යනු රඵන 
ප්ර ධහන හ්ද ත්ද ත්ද ලතඹ්ද තර්ද;  

 (iii) තව ආ්දනතභ ර් 10 ුරශ එක් එක් 
ත්තත්ද රළබ ආදහඹභ වහ රහබඹ තවෝ අරහබඹ 
ත්ද ත්ද ලතඹ්ද තොඳභණද;  

 ඹ්දන එුරභහ තභභ බහ  ද්ද්දතනහිද?         

(ආ) තනො එතේ නම්,  ඒ භ්දද? 

 
 

தெங்கு அபஷலஷருத்ெஷ, க்கள் ரெஶட்ட அபஷலஷருத்ெஷ அகச் 

சகக் ரகட்ட லஷனஶ: 

(அ) (i) குருநஶகல் தபருந்ரெஶட்டக் கம்பனஷஷன்கஸழ் 

நஷர்லகஷக்கப்படும் ரெஶட்டங்கள் ஶகல; 

 (ii) ரற்படி எவ்தலஶரு ரெஶட்டத்ெஷனதும் பப்பரவு 

ற்ரம் ரற்தகஶள்ரப்படுகஷன்ம பஷெஶன பஷர்ச் 

தசய்கககள் தலவ்ரலமஶக ஶகல; 

 (iii) கடந்ெ அண்ஷத்ெ 10 ஆண்டு கஶயப்பகுெஷஷநள் 

எவ்தலஶரு ரெஶட்டத்ெஷலிருந்தும் தபமப்பட்ட  

லருஶனம் ற்ரம் இயஶபம் அல்யது நட்டம் 

தலவ்ரலமஶக ஶது 

 ன்பகெ அலர் இச்சகபக்கு அமஷலஷப்பஶஶ? 

(ஆ)    இன்ரமல், ன்? 

 

asked the Minister of Coconut Development and 

Janatha Estate Development:  

(a) Will he inform this House - 

 (i) the estates that are administrated by the 

Kurunegala Plantations Limited; 

 (ii) separately,  the extent of land of each estate 

and the major crops that are cultivated; and 

 (iii) separately,  the income received and the 

profit or loss incurred from each estate 

within the past 10 years? 

(b) If not, why? 

රු ඒ.පී. ජත් පුසඳකුභහය භවතහ  
(ஶண்புஷகு .பீ. ஜகத் புஷ்பகுஶ ) 

(The Hon. A.P. Jagath Pushpakumara) 

රු  නිතඹෝජා ථහනහඹුරභනි, එභ ප්ර ලසනඹ  පිළිුරය භහ 

බහත* යනහ. 

 
* බහතම්ඹ භත තඵන රද පිළිුරය: 
* சபஶபீடத்ெஷல் கலக்கப்பட்ட லஷகட : 

* Answer tabled: 
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තඳොල් හ යන ය ල් භඟ අ්දතර්ජහින 
ඵතහ : විසතය 

தெங்கு தசய்கக ரற்தகஶள்ளும் நஶடுகளுடனஶன 

தெஶடர்பு: லஷபம் 
INTERNATIONAL RELATIONSHIP WITH COCONUT 

CULTIVATING COUNTRIES : DETAILS 
 

    3865/’13 
 

12. රු අල්වහේ ඒ.එච්.එම්. අසර් භවතහ  (රු  භනු  
නහනහඹක්හය භවතහ  තනු ) 
(ஶண்புஷகு அல்வஶஜ் .ச்.ம். அஸ்லர் - ஶண்புஷகு 

நள நஶைஶக்கஶ சஶர்பஶக) ) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer on behalf of the Hon. 

Manusha Nanayakkara) 

තඳොල් ංර්ධන වහ ජනතහ ුර ංර්ධන අභහතාුරභහත්ද 

ඇස ප්ර ලසනඹ- (1): 

  (අ) (i) ශ්රීා රංහතේ තඳොල් ර්භහ්දතතේ දියුණු  
අදහශ තඳොල් ංර්ධන වහ ජනතහ ුර ංර්ධන 
අභහතාහංලඹ තඳොල් හ යන තනත් ය ල් 
භඟ අ්දතර්ජහින ඵතහඹක් ඇින ය තන 
ිනත්ලද;  

 (ii) එතේ නම්, එළනි ඵතහ ඇිනය තන ඇින 
ය ල් තර්ද; 

  (iii) එභ එක් එක් ය  භ අතඵෝධතහ ගිවිසුම්ර  
එශළම ිනත්ලද; 

 (iv) එභ අතඵෝධතහ ගිවිසුම් ශ්රීා රංහතේ තඳොල් 
ර්භහ්දතඹ  ඵරඳහන ආහයඹ තටිතඹ්ද 
ඳළවළදිලි ය්දත්දද; 

 ඹ්දන එුරභහ තභභ බහ  ද්ද්දතනහිද?        

(ආ) තනො එතේ නම්,  ඒ භ්දද? 

 

 

தெங்கு அபஷலஷருத்ெஷ, க்கள் ரெஶட்ட அபஷலஷருத்ெஷ 

அகச்சகக் ரகட்ட லஷனஶ: 

(அ) (i) இயங்ககஷல் தெங்குக் ககத்தெஶறஷல் லஷருத்ெஷக் 

கஶக தெங்கு அபஷலஷருத்ெஷ, க்கள் ரெஶட்ட 

அபஷலஷருத்ெஷ அகச்சு, தெங்குச் தசய்ககக 

ரற்தகஶள்ளும் கன நஶடுகளுடன் சர்லரெச 

தெஶடர்புககர ற்படுத்ெஷக்தகஶண்டுள்ரெஶ 

ன்பகெபெம்; 

 (ii) ஆதனஷன், இவ்லஶமஶன தெஶடர்புககர ற் 

படுத்ெஷக்தகஶண்டுள்ர நஶடுகள் ஶகல ன்ப 

கெபெம்; 

 (iii) ரற்படி எவ்தலஶரு நஶட்டுடநம் புஶஷந்துைர்வு 

உடன்படிக்கககள் ககச்சஶத்ெஷடப்பட்டுள்ரனலஶ 

ன்பகெபெம்; 

 (iv) ரற்படி புஶஷந்துைர்வு உடன்படிக்கககள் 

இயங்ககஷன் தெங்குக் ககத்தெஶறஷலில் 

ெஶக்கத்கெ ற்படுத்தும் லஷெத்கெ சுருக்கஶக 

லஷரக்குலஶஶ ன்பகெபெம் 

 அலர் இச்சகபஷல் அமஷலஷப்பஶஶ? 

(ஆ) இன்ரமல், ன்? 

asked the Minister of Coconut Development and 

Janatha Estate Development:  

(a) Will he state - 

 (i) whether the Ministry of Coconut 

Development and Janatha Estate 

Development has built up international 

relationships with the other coconut 

cultivating countries with regard to the 

development of the coconut industry in Sri 

Lanka; 

 (ii) if so,  the names of the countries with 

which such relationships have been built 

up; 

 (iii) whether memoranda of understanding have 

been entered into with each of the aforesaid 

countries; and 

 (iv) whether the manner in which the aforesaid 

MoUs will bring about an effect on the 

coconut industry in Sri Lanka will be 

explained briefly? 

(b) If not, why? 
 
රු ඒ.පී. ජත් පුසඳකුභහය භවතහ  
(ஶண்புஷகு  .பீ. ஜகத் புஷ்பகுஶ) 

(The Hon. A.P. Jagath Pushpakumara) 

රු නිතඹෝජා ථහනහඹුරභනි,  එභ ප්ර ලසනඹ  පිළිුරය භහ 

බහත* යනහ. 

 

* බහතම්ඹ භත තඵන රද පිළිුරය: 
* சபஶபீடத்ெஷல் கலக்கப்பட்ட லஷகட : 

* Answer tabled: 

(අ) (i) ඔේ.  

 (ii) ත්දඹහ 

  කියුඵහ 

 (iii) ඔේ. 

 ( iv) 1. තඳොල් ආශ්රිගත  ික  න හ  ක්රසභ ර්ධනඹ අයබඹහ 
 ත්දඹහතේ තරෝ ික  න හ භධාසථහනඹ 
 භ එශඹී ඇින අතඵෝධතහ  ගිවිසුභ. 

   *   තභභ  අතඵෝධතහ ගිවිසුභ  භඟි්ද  තඳොල් 
 ඳර්තේණ ආඹතනතේ ඳවත දළක්තන  
 ක්රිකඹහහයම් වහ ික  න හ 
ඳර්තේණ   ජහතා්දතය භධාසථහනතේ 
වහඹ රළබුණි. 

    *  ික  න හ  ඳර්තේණ  ජහතා්දතය 
භධාසථහනතේ අනුග්රාවතඹ්ද දකුණු 
ඳශහතත්  ළලිභ තඳොල් තොශ 
භළරවී තම් තයෝඹ    භහන 
ඉ්දදිඹහතේ ඳළිනය ඳත්නහ තක්යශ 
 තඳොල් මුල් කුණු වීතම්  තයෝ නිරීක්ණඹ 
 වහ තඳොල් ඳර්තේණ ආඹතනතේ  
 විදාහාඹ්ද අභහතාහංය ඹ  නිතඹෝජිත 
පිරික් වහ භහතය දිසත්රිාක්තේ ක්තේත්රැ 
භට් තම් තභතවයුම්  හයයි්ද විසි්ද  
තක්යශතේ භධාභ ුර   තබෝ ඳර්තේණ 
ආඹතනතේ යන රද ංචහය ළලිභ 
තඳොල් තොශ  භළරවීතම් තයෝ 
ශභනහයණඹ ම්ඵ්දධතඹ්ද ප්ර ිනඳත්ින 
     තීතයණ ළනීභ වහ උඳතඹෝගී විඹ 

  *  තඳොල් ඳර්තේණ ආඹතනේ භහඳුය 
ප්ර තේණී ම්ඳත් භධාසථහනතඹහි අක්ය 
50  අුරරු  තබෝ ආදර්ලනඹක්  සථහපිත 

1245 1246 
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කිරීභ, තභභ ආදර්ලනඹ  නඩත්ුර යනු 
රඵ්දත්ද ික  න හ  ජහතා්දතය    
ඳර්තේණ භධාසථහනඹයි. 

  *   තඳොල් ආශ්රිගත න හ ක්රසභ ම්ඵ්දධතඹ්ද 
 විතේය ඹ වබහගීත්ඹද ඇින  තඳොල් 
 ඳර්තේණ ආඹතන තේීර 2011.03.15 න 
දින  ඳළින  ළඩ මුළු   අනුග්රාවඹ. 

  *  ඳරිය වහ පුනර්ජනනීඹ ඵරලක්ින 
අභහතාහංලඹ වහ ඒහඵේධ 2013 ජලි භ 
30, 31 දිනරීර ංවිධහනඹ යන රද 
හරගුණි  විඳර්ඹහඹ්දතේ ඵරඳෆම් වහ 
ආවහය වහ ඳරිය සුයක්ක තතහඹ දවහ 
හුරුය ළනීතම්  ජහතා්දතය මුළු දවහ 
අනුග්රාවඹ. 

  02. තඳොල් හ වහ නිසඳහදන  ක්තේත්රැතඹහි  ශ්රීා රංහ 
 කියුඵහනු වතඹෝගීතහඹ  ලක්ිනභත් කිරීභ වහ  
 2012 ජනි 18 දින එශඹී ඇින අතඵෝධතහ ගිවිසුභ. 

  *  කියුඵහනු යජතේ ික ර්භ අභහතාුරභහතේ 
 ආයහධනතඹ්ද භහතේ ප්ර ධහනත්ත්ද   යුත් 
 ණ්ඩහඹභක් කියුඵහතේ ංචහයඹ ශ අතය 
 එහිීර ඳවත එඟතහඹ්ද ඇින ය ්දනහ 
රදි. 

  * අතඵෝධතහ ගිවිසුභ ක්රිකඹ ක්රිකඹහත්භ 
කිරීභ වහ සීපඹ  අභහතාහංලර 
තක්්දද්රීහඹ  ඒ පිහිටුහ ක්රිකඹහහරීත් 
ළරළසභක් පිළිඹර කිරීභ වහ එක් ක්රිකඹහ 
කිරීභ. 

  * තඳොල් භයි හ්ද ළනි ිමී්ද වහ තයෝ 
 ශභනහයණඹ වහ හමහි 
 ඳර්තේණඹ්දහි තඹීරභ. 

  * තඳොල් ඳර්තේණ  ආඹතනඹ විසි්ද 
ම්ඳහදිත ඳ  තයෝඳණ ළරසුම්, නතභ 
වජතහක්ණඹ්ද බහවිතහ යමි්ද  හණීජ 
භට් භ  ර්ධනඹ යී භ වහ ර්ධිත අනු 
තක්ණඹ උඳතඹෝගී ය  නිමි්ද ළලිභ 
තඳොල් තොශ භළශවීතම් තයෝඹ ඩිනමි්ද 
 වඳුනහ ළනීභ ළනි හර්ඹඹ්දහි රහ 
ඒහඵේධ  ඳයතේණඹ්ද දිඹත් කිරීභ. 

(ආ) ඳළන තනොනඟී. 
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විසතය 

ெஷருரகஶைகய - பல்கயத்ெஸவு  வீெஷ அபஷலஷருத்ெஷக்  

கருத்ெஷட்டம் : லஷபம் 
TRINCOMALEE-MULLAITIVU ROAD DEVELOPMENT 

PROJECT : DETAILS 

    3119/'12 

13. රුතජෝ්ද අභයුරං භවතහ (රු යවි රුණහනහඹ භවතහ  
තනු )                           
(ஶண்புஷகு ரஜஶன் அதுங்க - ஶண்புஷகு லஷ 

கருைஶநஶக்க சஶர்பஶக)            

(The Hon.  John Amaratunga on behalf of the Hon.  Ravi 

Karunanayake) 
යහඹ වහ භවහභහර් අභහතාුරභහත්ද ඇස ප්ර ලසනඹ- (1):  

(අ) ත්රිාකුණහභරඹ-මුරිනේ භහර් ංර්ධන ාහඳිිනඹ  
අදහශ; 

 (i) භහර්තේ දි තර්ද;  

 (ii) ප්ර ිනංසයණඹ වහ නු රළබ හරඹ 
තොඳභණද;  

 (iii) ඉදි කිරීම්රු තතෝයහ නු රළබුතේ ත ්දඩර් 
ඳරිඳහටිඹක් භඟි්දද; 

 (iv) එතේ නම්, තතෝයහනු රළබ රංසුරුතේ නභ 
තර්ද; 

 (v) මුදල් රඵහ ්දනහ රද මරහශ්රව තර්ද; 

 (vi) එක් කිතරෝමී යඹ ඉදිකිරීම් පිරිළඹ 
තොඳභණද; 

 (vii) කිසිතකු  තවෝ ්දදි ප්ර දහනඹ ය ිනත්ලද;  

 (viii) එතේ නම්, ්දදි ප්ර දහනඹ යනු රළඵ ඇින 
පුේරයි්දතේ නම් තර්ද; 

 ඹ්දන එුරභහ ව්ද ය්දතනහිද?         

(ආ) තනො එතේ නම්,  ඒ භ්දද? 
 

 
துகமபகங்கள், தநடுஞ்சஶகயகள் அகச்சகக் ரகட்ட 

லஷனஶ: 

(அ) ெஷருரகஶைகய- பல்கயத்ெஸவு   வீெஷ அபஷலஷருத்ெஷக்  

கருத்ெஷட்டம் தெஶடர்பஷல்; 

 (i) பஶகெஷன் நஸரத்கெபெம்; 

 (ii) புனகப்பஷற்கஶக டுத்துக் தகஶள்ரப்பட்ட 

கஶயத்கெபெம்; 

 (iii) நஷர்ஶைக்கஶர் எரு ரகள்லஷப்பத்ெஷ நகடபகம 

ஷகனப் பஷன்பற்மஷஶ தெஶஷவு தசய்ப்பட்டஶர் 

ன்பகெபெம்; 

 (iv) அவ்லஶமஶஷன் தெஶஷவு தசய்ப்பட்ட லஷகய 

கூரநஶஷன் தபகபெம்; 

 (v) நஷெஷ பயங்ககரபெம்; 

 (vi) எரு கஷரயஶ ஸற்மருக்கஶன நஷர்ஶைச் தசய  

கலபெம்; 

 (vii) ஶருக்கஶலது இறப்பீடு தசலுத்ெப்பட்டெஶ 

ன்பகெபெம்; 

 (viii) அவ்லஶமஶஷன் இறப்பீடு தசலுத்ெப்பட்ட நபர் 

கரஷன்  தபர்ககரபெம் 

 அலர் கூரலஶஶ? 

(ஆ) இன்ரமல், ன்? 

 
asked the Minister of Ports and Highways:  

(a) Will he state in relation to the Trincomalee-

Mullaitivu Road Development Project;  

 (i) the length of the road; 

 (ii) time taken for the reconstruction; 

 (iii) whether the constructor was selected 

following a  tender procedure; 

 (iv) if so, the name of the selected bidder; 

 (v) the funding sources; 

 (vi) the construction cost per kilometre;  

 (vii) whether compensation has been paid to 

anybody; and 

 (viii) if so, the names of the persons to whom 

compensations were paid? 

(b) If not, why? 
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ඳහර්ලිතම්්දුර 

රු නිර්භර තොතරහර භවතහ (යහඹ වහ භවහභහර් 
අභහතාුරභහ) 
(ஶண்புஷகு நஷர்ய தகஶத்ெயஶலய - துகமபகங்கள், 

தநடுஞ்சஶகயகள் அகச்சர்) 

(The Hon. Nirmala Kotalawala - Minister of Ports and 

Highways)  

රු නිතඹෝජා ථහනහඹුරභනි, එභ ප්ර ලසනඹ  පිළිුරය භහ 

බහත* යනහ. 

 

* බහතම්ඹ භත තඵන රද පිළිුරය: 
* சபஶபீடத்ெஷல் கலக்கப்பட்ட லஷகட : 

* Answer tabled: 
 

(අ) (i) රු භ්දත්රීජුරභහ විසි්ද ත්රිාකුණහභරඹ-මුරිනේ  භහර්ඹ 
පිළිඵ විභසීභ ය ඇතත්, භහර් ංර්ධන අධිහරිඹ 
භඟි්ද පිළිය ය ඇත්තත් මුරින-තෝකිරහයි-පුල්මුතඩ් 
භහර්ඹයි. 

 (ii) භහ 30. 

 (iii) තෝදත්රැහත්රු න  සිතනෝවයිතෝෝ තෝඳතර්්ද (තඳෞේ) 
භහභ විසි්ද රඵහ දු්ද තඹෝජනහ  අනු, චයිනහ එක්සිම් 
ඵළංකු භඟි්ද රඵහ ත්  චීන යජතේ ණඹ ආධහය ඹ තත් 
තභභ ාහඳිිනඹ   ආයම්බ යන රදි. 

 ( iv) සිතනෝවයිතෝෝ තෝඳතර්්ද (තඳෞේ) භහභ 

 (v) චයිනහ එක්සිම් ඵළංකු භඟි්ද 

 (vi ) රුපිඹල්  මිලිඹන 110කි. 

 (vii) කිසිදු ඉඩම් අත්ඳත් ය ළනීභක් සිදු තනොශ ඵළවි්ද, 
කිසිතකු  ්දදි ප්ර දහනඹ ය නළත. 

 (viii) අදහශ තනොතේ. 

(ආ)  ඳළන තනොනඟී.  

 
ඳහර්ලිතම්්දුරතේ රැසවීම් 

பஶஶளுன்ம அர்வு 
SITTINGS OF THE PARLIAMENT 

 
රු දිත්දස ගුණර්ධන භවතහ 
(ஶண்புஷகு  ெஷரனஷ் குைலர்ென) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු නිතඹෝජා ථහනහඹුරභනි, ඳහර්ලිතම්්දුරතේ 

බහනහඹුරභහ තනුත්ද භහ ඳවත ව්ද තඹෝජනහ ඉදිරිඳත් 

යනහ: 

"සථහය නිතඹෝ අං 7 හි විධිවිධහනර ව 2010.07.09 ළනි දින 

ඳහර්ලිතම්්දුර විසි්ද ම්භත යන රද තඹෝජනහතේ කුභක්  ව්ද  

ිනබුණ ද,  අද දින රැසවීම් ඳළළත්තන හර තේරහ අ. බහ. 1.00 සි  අ. බහ. 

6.30 දක්හ විඹ යුුර ඹ. අ. බහ. 2.00   සථහය නිතඹෝ අං 7(5) 

ක්රිකඹහත්භ විඹ යුුර ඹ." 

 
ප්ර ලසනඹ විභන රදි්ද, බහ ම්භත විඹ. 
லஷனஶ லஷடுக்கப்பட்டு  ற்ரக்தகஶள்ரப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
රු යනිල් වික්රසභසිංව භවතහ  
(ஶண்புஷகு ைஷல் லஷக்கஷசஷங்க ) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe ) 

රු නිතඹෝජා ථහනහඹුරභනි, Facebook  සීභහ ය්දන, 

නළත්නම් තවනම් ය්දන ඹම් කිසි ක්රිකඹහ භහර්ඹක් ආණ්ඩු 

්දනහද කිඹන හයණඹ පිළිඵ තව  ප්ර හලඹක් ය්දන 

පුළු්දද කිඹරහ භභ ආණ්ඩුත්ද අව්දන ළභළිනයි, තම් ළන 

ථහ ීපඳඹක් ඳළිනරිරහ ිනතඵනහ. භහ හිත්දත්ද ආණ්ඩු 

තනුත්ද තම් රු බහ  ඒ ඳළවළදිලි යන එ තවොයි 

කිඹරහ භභ රු අභළිනුරභහ නළත්නම් රු දිත්දස ගුණර්ධන 

ඇභිනුරභහ  භතක් ය්දන ළභළිනයි.  There are stories going 

around about either limiting or controlling Facebook or 

banning it. I think it is the interest of everyone, it would be 

good if the Government can make a statement on this.  

 
රු දිත්දස ගුණර්ධන භවතහ 
(ஶண்புஷகு  ெஷரனஷ் குைலர்ென) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

යජඹ එතවභ කිසිදු තීතයණඹක් තන නළවළ. ඒ ප්ර චහයඹ රඵහ ීරභ 

ළන විඳක් නහඹුරභහ  භහ සුරින්දත තනහ.  

 
නිතඹෝජා ථහනහඹුරභහ 
(பஷெஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

මීශඟ  බහ ල් තළබීතම් තඹෝජනහ ඉදිරිඳත් කිරීභ.  

 
රු (ආචහර්ඹ) වර් ද සිල්හ භවතහ 
(ஶண்புஷகு (கயஶநஷெஷ) வர்ள ெ சஷல்லஶ) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

රු නිතඹෝජා ථහනහඹුරභනි, භ  රීින ප්ර ලසනඹක් 

ිනතඵනහ. 

 
නිතඹෝජා ථහනහඹුරභහ 
(பஷெஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

රු වර් සිල්හ භ්දත්රීජුරභනි, ඔඵුරභහතේ රීින ප්ර ලසනඹ 

තභොක්ද?  

 
රු (ආචහර්ඹ) වර් ද සිල්හ භවතහ 
(ஶண்புஷகு (கயஶநஷெஷ) வர்ள ெ சஷல்லஶ) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

Hon. Deputy Speaker, the day before yesterday there 

was a problem where the Gazette pertaining to the 

removal of taxes on casinos was purported to have been 

tabled, and we pointed out that the said Gazette had not 

tabled. Standing Order No. 22(4) clearly states, I quote: 

"All Papers presented shall be deemed to have been ordered to lie 

upon the Table...." 

 
 

නිතඹෝජා ථහනහඹුරභහ 
(பஷெஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

Was that question raised on that day? 

 
රු (ආචහර්ඹ) වර් ද සිල්හ භවතහ 
(ஶண்புஷகு (கயஶநஷெஷ) வர்ள ெ சஷல்லஶ) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

Yes, Sir. It was raised on that day. The Hon. Speaker 

said that he will investigate into it and let us know. I 

would like to know what happened.  

 
රු අල්වහේ ඒ.එච්.එම්. අසර් භවතහ 
(ஶண்புஷகு அல்வஶஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

Sir, I rise to a point of Order. 
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රු (ආචහර්ඹ) වර් ද සිල්හ භවතහ 
(ஶண்புஷகு (கயஶநஷெஷ) வர்ள ெ சஷல்லஶ) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

I am also on a point of Order. Will you sit down?  

 
නිතඹෝජා ථහනහඹුරභහ 
(பஷெஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

That is being looked into by the Hon. Speaker. He will 

give an appropriate Order in time to come. [Interruption.] 
 

 

ල්තළබීභ 
எத்ெஷகலப்பு 

ADJOURNMENT 

 
රු දිත්දස ගුණර්ධන භවතහ 
(ஶண்புஷகு  ெஷரனஷ் குைலர்ென) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු නිතඹෝජා ථහනහඹුරභනි, "ඳහර්ලිතම්්දුර දළ්ද ල් 

තළබිඹ යුුරඹ" යි භහ තඹෝජනහ යනහ. 

 
ප්ර ලසනඹ බහභිමු යන රීර. 
லஷனஶ டுத்ெஷம்பப்தபற்மது. 

Question proposed. 

 
නිතඹෝජා ථහනහඹුරභහ 
(பஷெஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

බහ ල් තඵන අසථහතේ  තඹෝජනහ,  රු තජෝ්ද 

අභයුරං භවතහ.  

 
 

තඳොදු ාහඳහය පිළිඵ හය බහතේ නිරීක්ණ ව 
නිර්තේල 

 அசஶங்க தபஶரப்பு பற்சஷகள் பற்மஷ குளலஷனது 

கஶண்புகளும் லஷெப்புககளும் 
 FINDINGS AND  RECOMMENDATIONS OF COMMITTEE  ON 

PUBLIC  ENTERPRISES 
 

 

[1.50 p.m.] 

 
රු තජෝ්ද අභයුරං භවතහ 
(ஶண்புஷகு ரஜஶன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
Hon. Deputy Speaker, I am thankful to you for 

providing me this opportunity to raise this Motion in 

regard to the COPE Report. I move, 

"The Report of the Committee on Public Enterprises (COPE) was 

tabled in Parliament on 23rd July, 2013 albeit after an inordinately long 

delay.  No explanation was given for the delay. 

Be that as it may, the Report highlights the sorry plight of Sri 

Lanka’s Public Sector. 

Article 148 of the Constitution provides that:  

'Parliament shall have full control over public finance.  No tax, rate 

or any other levy shall be imposed by any local authority or any other 

public authority, except by or under the authority of a law passed by 

Parliament or of any existing law'. 

Clearly then, Parliament is the custodian of the finances of the 
Republic and it is this custodianship that COPE exercises. 

It is the bounden duty of Parliament, therefore, to protect the State’s 

investments in the several enterprises.  And, it is this duty that COPE 
exercises for and on behalf of Parliament. 

Millions of Rupees squandered in loss-making ventures is only half 

the story. 

The other half is a long litany of mismanagement compounded by 

corruption at unprecedented levels. 

Some of the observations made in the Report are: 

, 

(1) The need to increase salaries of Professionals in the Public 

 sector; 

(2) The need to appoint Private Auditors; 

(3) Improper Financial Planning; 

(4) The need to Strengthen Internal Audit; 

(5) The Unsatisfactory Debt Management; 

(6) The Adverse Role of Trade Unions on Decision-Making; 

(7) The need to Shift to a Cost Accounting System; 

(8) The need to appoint qualified persons as Heads of 

 Institutions. 

  The Report also points out that nearly 30 institutions had not 
tabled their 2009 Annual Reports in Parliament as at 30.06.2013 and 

nearly 50 institutions have failed to table their Annual Reports in 2010 

in Parliament as at 30.06.2013. 

The Report also refers to the need for positive action against those 

found guilty of cheating and corruption.  

In the circumstances, will the Government inform this House what 
action they propose to take regarding the findings and recommendations 

of the Committee on Public Enterprises." 

That is the Motion I am presenting and to that, I would 

like to add a few comments with regard to the findings of 

this Committee.  

First of all, I would like to commend and thank the 

Hon. DEW Gunasekara who was the Chairman of COPE 

and the group of Parliamentarians who assisted him in 

processing the Report and examining nearly 275 

Government institutions. A great deal of time had been 

given for the consideration of the Report. It was a 

tremendous task that he had concluded. Maybe, it was 

delayed; nevertheless, it has come to this House even at 

this stage.  

Sir, I would like to, in passing, mention that this 

COPE was originated in 1980 during the time of 

President J.R. Jayewardene. It was his view that the 

COPE should be a separate body of Parliament as against 

the Public Accounts Committee. In the good old days, the 

Public Accounts Committee went through all of it. 

Subsequently, it was separated after amendment of the 

Standing Orders.  I am proud to say that I was one of the 

first Members of this Committee that was created in 1980 
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and none of the other Members who were there at that 

time are here in this House today. Subsequently, for about 

eight years I did chair the COPE. 

In the Report, the Hon. DEW Gunasekara has made 

some very important remarks in the “Chairman’s Note”. 

In that he states, I quote: 

" The attention of the executive…” 

That means the Ministers and the President.  

“.... should be drawn to the need for enhancing the quality of 
leadership….” 

What do you mean by "quality of leadership"?  It is 

the head of the institution. 

“...... of the Public Enterprises, through the appointment of 
professional, experienced and skilled personnel.” 

This is the most important thing. He has summarized 

all his recommendations in this paragraph. He goes on to 

state: 

“They should be made fully answerable and accountable for their 
performance.” 

Then, he states, I quote: 

“ This can be ensured by the maximum degree of autonomy and 
minimum degree of interference...” 

That means, giving full freedom to the leader of the 

institution to manage it without interference. From 

whom? From the politicians. That is what he clearly 

means. I quote: 

“There is a dearth of professionals in the field of Accountancy 

which can only be corrected through a deserving remuneration.” 

He puts everything in a nutshell. I will go on; there are 

further recommendations. Then, he goes onto state, I 

quote: 

“....a higher level of accounting and auditing in keeping with 

international standards”.  

How can you do the auditing and the accounting 

according to international standards when the Auditor-

General is very poorly paid? I am told that he gets a 

salary of only about Rs. 45,000. What a responsible post 

it is? It is a post that is created by the Constitution. It is 

high time that he should be paid at least Rs. 250,000 a 

month. If you want to get proper auditing done according 

to international standards, you have to get the correct 

man, the correct people and also in the case of other 

professionals. Then, he further goes on to say that the 

Constitutional responsibility of financial control rests 

mainly on the Chief Accounting Officers.  

Therefore, if these institutions are not performing, if 

there is corruption, if there is mismanagement, then it is 

the Secretary of that particular ministry who should be 

held responsible. Is that happening today? Do the 

Secretaries call up all institutions that come under their 

ministries and have discussions about their management 

or examine the comments made by the Auditor-General 

or the internal audit? 

I do not think that is happening. This is one area 

commented on quite rightly by the Chairman and the 

Committee.  

Then, the Report, under No. 01 of page 4, also states, 

I quote:  

“Need for Increasing the Existing Salary Scales of Professionals in 

the Public Sector”  

Now, how can you get a good accountant if he is paid 

only Rs. 25,000 or Rs. 30,000? The salary that a clerk in 

the private sector gets is more than that. You cannot get a 

Chartered Accountant, a fully qualified Accountant or a 

Management Accountant for that salary. You have to 

increase their salaries. The Public Service Regulations 

will have to be amended if you want to have proper 

people to manage the public enterprises.  

Then, there is another comment in the Report about 

the "Appointment of Private Auditors". Now, various 

accountancy firms are being hired by institutions and 

there is no proper auditing done. Their remarks and 

recommendations are not up to the mark or not in keeping 

with the Financial Regulations.  

Another recommendation, No. 04 ,  on page 5 states, I 

quote: 

“The Committee strongly recommends that this is a practice which 
should be discouraged by all means. The General Treasury is 

recommended to have a close monitoring whether the public 

corporations and other institutions strictly adhere to the Treasury 
guidelines, .....” 

Is that happening? I do not think so. There is no 

proper supervision even by the Treasury in regard to 

some of these enterprises.  

Then, under No. 08 - "Overstaffing" on page 6, the 

Report states, I quote: 

"The losses incurred by certain institutions such as Sri Lanka 
Transport Board and plantations companies...." 

- among others,  

".....had been mainly due to the excess staff in the institutions." 

You go on appointing persons or giving employment 

to people at the request of politicians, and the institutions 

are suffering as a result of that. 
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Then, No. 10 is, "Subsidiaries of state owned 

institutions not accountable to the Parliament". The 

subsidiary business is another racket to bypass the 

Financial Regulations and the audit. There, a lot of 

irregularities are taking place.  

Then, No. 14 is titled "Appointments of heads of 

institutions and members to the Board of Directors", 

which I mentioned earlier. Under that, the Report further 

states, I quote: 

“The Committee is of the opinion that the appointment of personnel 

as heads of institutions should be made only by considering their 
qualifications and experience in the relevant discipline. The matter 

remains the same even in relation to the appointment of board 

members as their decision making has a huge dependency on their 
knowledge and experience in the relevant area of interest.” 

This is a big problem. Here, you make appointments at 

the recommendation of politicians: the Minister, the 

President or somebody. He could be the most incapable 

person to run that institution; he may not have any 

qualifications on the subject which that Board is being 

created for. Sir, in India - we had that experience; we had 

been to India and visited the COPU - there is a panel of 

officials created in the Treasury. When there is a vacancy 

in a Board or in the position of a Chairman, it is from that 

panel that a person is appointed. The panel consists of  the 

most qualified people in different fields; whether it be 

accountancy, management, agriculture or engineering, 

there is a panel. There is no question of the minister or 

anyone else trying to recommend a person. But, that does 

not happen in this country. I have visited India along with 

the other Members of the COPE at that time. We went to 

New Delhi and had a very good session in regard to the 

affairs of the COPE.  

 
රු දිත්දස ගුණර්ධන භවතහ 
(ஶண்புஷகு  ெஷரனஷ் குைலர்ென) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

We also went to the Fertilizer Corporation, do you 

remember? 

 
රු තජෝ්ද අභයුරං භවතහ 
(ஶண்புஷகு ரஜஶன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
That is right. That is another matter. 

 
රු දිත්දස ගුණර්ධන භවතහ 
(ஶண்புஷகு  ெஷரனஷ் குைலர்ென) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

There were no professionals.  

 
රු තජෝ්ද අභයුරං භවතහ 
(ஶண்புஷகு ரஜஶன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
The Hon. Minister is quite right. We did have a 

number of field inspections. There was a full inspection 

on the Mahaweli, from the very beginning - from Kandy 

right down to Systems A, B, and C. 

We also visited the plantation industries. Like that, we 

did not sit in the Committee Room and do the scrutiny of 

a particular institution, but we personally went and made 

field visits. The Hon. Dinesh Gunawardena was one of 

those Members and he contributed a great deal. I am 

thankful to him for reminding me of that.  

Then, I take up the question of the presentation of 

Annual Reports to Parliament. It is a very serious matter. 

That is the only way we could get information with regard 

to the performance of any particular enterprise. Here, 

there are 30 or 40 enterprises which have not given their 

Annual Reports for 2009. Mind you, we have almost 

completed three years thereafter, but the Annual Reports 

have not been presented. That means, they have not 

finalized their accounts; that is why they cannot finalize 

the Annual Report and table it in Parliament. In 2010, 

there had been 50 odd of such enterprises. Whose money 

is this? This is taxpayers’ money that had been voted by 

Parliament for these institutions. I do not want to come 

out with those particular institutions. There is a long list 

here. It is very saddening that these types of things have 

been happening. This is not something that took place 

during the last couple of years; this has been going on for 

some time.  

The management of public institutions and 

corporations has become a very serious problem for lack 

of professionals and lack of proper accountability. That 

accountability is being monitored by the Auditor-General 

and his Department. The Auditor-General’s Department 

is terribly understaffed. He has a problem there. Not only 

now, but even in those days, we had made the 

recommendation that that Department should be 

expanded if you are to continue with the public 

enterprises. Of course, at different times, different 

regimes had different policies of privatizing and so on, 

but today it is not happening. Everything is centred 

around the Government’s control.  

Sir, leaving all that aside, now there is something very 

dangerous happening in this country. In this COPE 

Report, we discuss what has taken place in the last couple 

of years: corruption, mismanagement et cetera. But, I 

consider that to be only the tip of the iceberg, that a 

couple of millions is nothing much compared to what is 

happening now. Over and above all of what is happening 

in the private sector, large-scale commission-taking goes 

on in another area. I am referring to the huge contracts 

being offered on unsolicited offers mostly by the Chinese 

companies that have mastered this art. This is a new art of 

manipulating. Now, it is a common practice in this 

country for various construction companies coming up 

with offers to construct various projects, which we have 

seen and which have been completed - these projects 

maybe for airports, ports or highways - and other major 

infrastructure projects that had not been included in the 

national planning process. The seriousness of it is that 

those do not come in the Budget nor do they come in the 

financial planning system, but they emerge from time to 
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time and are being implemented and the funny part of it is 

that no tenders are called before these contracts are 

awarded. I do not know whether this type of thing takes 

place in any democratic country in the world. No 

competitive bids are permitted. In the good old days, even 

when the Mahaweli and the other projects were 

implemented and completed by the UNP Government, 

there was an opportunity for all those companies 

connected to the country from which we had taken loans 

to make their offers. So that, no tenders are called before 

these contracts are awarded; no competitive bids are 

permitted. There is a one-man show. There are globally-

accepted procurement procedures laid down especially in 

the case of unsolicited offers; there are principles that are 

laid down that objects should be opened out for 

competitive bids. The important thing is, if there is 

competition, you get the best deal at the lowest price for 

the job or the project that is at hand. But, this does not 

appear to have been done in any of these large-scale 

projects and the thinking is, if a particular project’s cost  

is only Rs. 1,000 million, it is jacked up to Rs. 2,000 

million and we do not know what happens to the extra Rs. 

1,000 million that has been included in that. Sir, this is a 

very serious situation and I think the Government should 

be mindful of that. Millions of rupees of public funds are 

seeping into the pockets of various individuals. I do not 

know who the individuals are, but it is happening very 

systematically. In fact, these projects are announced only 

after they are awarded. This awarding business has been 

very carefully manipulated.  

The Speakers who follow after I finish my speech will 

elaborate on this subject. They, who have done some 

indepth study of this manipulation, will give more details. 

It is a very serious thing. The allegations are that, without 

competitiveness and without tenders, estimates are being 

drawn up, that estimates are not real and that they are 

inflated for the benefit of the companies that are carrying 

out those projects, plus the people who are awarding 

them.  

Thank you, Sir.  
 
නිතඹෝජා ථහනහඹුරභහ 
(பஷெஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள்) 

(The Deputy Speaker) 

The next speaker is the Hon. Eran Wickramaratne. 

Order, please! Before he starts, the Deputy Chairman of 

Committees will take the Chair.  
 
අනුරරු නිතඹෝජා  ථහනහඹුරභහ මරහනතඹ්ද ඉත් 

වුතඹ්ද, නිතඹෝජා හය බහඳිනුරභහ  [රු  මුරුතේසු ච්දද්රයකුභහර් 
භවතහ] මුරහනහරඪ විඹ. 

அென் பஷமகு, பஷெஷச் சபஶநஶகர் அலர்கள் அக்கஷஶசனத்ெஷனஷன்ர 

அகயரல, குளக்கரஷன் பஷெஷத் ெலஷசஶரர் அலர்கள் [ஶண்புஷகு  

பருரகசு சந்ெஷகுஶர் ]  ெகயக லகஷத்ெஶர்கள். 

Whereupon MR. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and           

MR. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES [THE HON. 

MURUGESU CHANDRAKUMAR] took the Chair. 

[අ.බහ. 2.11] 

 

රු ඉයහ්ද වික්රසභයත්න භවතහ 
(ஶண்புஷகு இஶன் லஷக்கஷத்ன) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

රු නිතඹෝජා හය බහඳිනුරභනි,තජෝ්ද අභයුරං 

භ්දත්රීජුරභහ, -ඳසු ගිඹ ර COPE එතක් හි පු බහඳිනුරභහ-  අද 

ඉදිරිඳත් ශ තඹෝජනහ භභ ඳශමුත්දභ සථීය යනහ.  

අද භභ ආඩම්ඵය තනහ, COPE එතක් ීරර්ක හරඹක් 

 යුුර ශ එළනි තජාසල භ්දත්රීජුරභකුතේ තඹෝජනහක් න 

භ්දත්රීජයඹකු වළටිඹ  සථීය ය්දන  භ  අසථහ රළබීභ ළන.  

භභ අද දුත්ද තභයි COPE හර්තහ ළන ථහ ය්දන  නළඟී 

සිටි්දත්ද. අතප් ආණ්ඩුක්රසභ ාසථහතේ 148න ාසථහතේ 

ව්ද යරහ ිනතඵනහ, ඳහර්ලිතම්්දුර  යහජා මරා පිළිඵ 

පර්ණ  ීපභ ිනතඵනහ කිඹරහ. ඒ පර්ණ  ීපභ ඉස  කිරීතම් 

ළදත්භ හර්ඹඹ සිදු ත්දත්ද තම් තඳොදු ාහඳහය පිළිඵ හය 

බහ - COPE -  ුරළිනුයි.  එභ බහතේ තදතනි හර්තහ ඳසු ගිඹ 

ජලි භහතේ 23න දහ ඉදිරිඳත් ශහ. ඊ  භහ ුරන  විතය 

ඳසතේ, අපි ඒ හර්තහ පිළිඵ විහද කිරීභ ල් තළබීතම් 

තඹෝජනහක් වයවහ අද තභතළන සිදු යනහ.  

රු නිතඹෝජා හය බහඳිනුරභනි, තම් මිටු හර්තහ පිටු 

356කි්ද භ්දවිත තනහ. ඳහර්ලිතම්්දුරතේ හය බහ වයවහ 

ඉදිරිඳත් න හර්තහලි්ද, තම් හර්තහ ළදත්භ හර්තහක් 

කිඹරහ ව්ද ය්දන  පුළු්ද. තම් හර්තහ වළය භභ ද්දනහ 

ත එ හර්තහක් විතයයි ිනබුතණ්. ඒ තභයි අග්රා 

විනිලසචඹහයුරමිඹ  එතයහි තනහ තදෝහභිතඹෝඹ පිළිඵ 

හර්තහ. ඒ හය බහ ඉදිරිඳත් යපු හර්තහතේ පිටු 1,000ක් 

විතය ිනබුණත්, ඒ පිටු 1,000්ද ළඩි ප්ර භහණඹක්භ ිනබුතණ් 

photocopies.  නමුත් තම් හර්තහ, 2012  ජනහරි භහතේ 

ඳශමුන දහ සි  2013  භහර්ුර භහඹ අහන තන තතක් දස 

සිඹ ණනක්  COPE එතක් හභහජිඹ්ද -ආණ්ඩු ඳහර්ලසතේත්, 

විරුේධ ඳහර්ලසතේත්- එ  ඉ තන අදහශ ආඹතන භඟ 

හච්ඡහ යරහ පිළි තඹර යපු හර්තහක්. නමුත් තම් හර්තහ  

තම් රු බහතේ අධහනඹ තඹොමු තනොන එ ළන අපි දුක් 

ත්දන  ඕනෆ. තභොද,  තම් හර්තහ ඉදිරිඳත් ය්දන  

ිනබුතණ් යජතඹ්ද. එතේ යජතඹ්ද ඉදිරිඳත් යරහ තම් රු 

බහතේ සිටින ෆභ භ්දත්රීජයඹකු භ තම් හර්තහ ළන හද විහද 

ය්දන, ඒ හද විහදඹ  වබහගි ්දන අසථහ  රහ තද්දන 

ිනබුණහ. තභළනි ළදත් ක්රිකඹහලිඹ, ප්ර ජහත්දත්රැහීර 

ඳහර්ලිතම්්දුර ක්රසභඹ ළදත්භ  ීපභක් ්දත්ද මරා පිළිඵ 

 ීපභයි. නමුත් ඒ ළදත්  ක්රිකඹහලිඹ අද අපි ල් තළබීතම් 

තඹෝජනහ  සීභහ ය  ිනතඵනහ.  

අතප් තජෝ්ද අභයුරං භ්දත්රීජුරභහ ව්ද යපු  එ 

හයණඹක් භභ නළත කිඹ්දන ඕනෆ. ඒ, විණහධිඳිනයඹහ 

පිළිඵයි. විණහධිඳිනයඹහත්, ඒ නිරධහරි භණ්ඩරඹත්, භවහ 

බහණ්ඩහහයතේ නිරධහරි භණ්ඩරඹත්, තඳොදු ාහඳහය පිළිඵ 

හය බහතේ තල්ම් පීරිස භවතහ ඇුරළු හර්ඹ භණ්ඩරඹත් 

තම් හය බහ නිතඹෝජනඹ ශ ඳහර්ලිතම්්දුර භ්දත්රීජරු්ද 31 

තදනහ   රඵහ දු්ද වතඹෝඹ ළන විතලේතඹ්දභ භහ සුරින්දත 

තනහ.    

ආණ්ඩුක්රසභ  ාසථහතේ  153(2) අනු ාසථහතහි  ව්ද 

තනහ, විණහධිඳිනයඹහතේ ළටුඳ ඳහර්ලිතම්්දුර විසි්ද 

නිලසචඹ ශ යුුරඹ කිඹහ.  මී  ප්ර ථභතඹ්ද තම් රු බහතේ ඒ ළන 

හච්ඡහ යනතො  අඳ  යජතඹ්ද තඳොතයෝදදුක් දු්දනහ 

අනහතතේීර ඒ අ්දදමි්ද සිදු තනහ කිඹරහ. 

විණහධිඳිනයඹහතේ ළටුඳ ඳහර්ලිතම්්දුර විසි්ද නිලසචඹ 

යරහ  යුුර  ය්දන ඹනහ කිඹරහ. නමුත් අද නතතක් ඒ 

සිදු තරහ නළවළ. ඒ ය්දන  කිඹරහ  භභ නළතත් භතක් 

1257 1258 

[රු තජෝ්ද අභයුරං  භවතහ] 
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යනහ. තභොද,  සහධීන විණහධිඳිනයඹකු ඳත් කිරීභත්, 

ඔහුතේ ළටුඳ පිළිඵ තොඹහ ඵළී භත් ඳහර්ලිතම්්දුරතේ  

ීපභක් නිහ.   

තම් හර්තහතේ දළක්තන නිර්තේලලි්ද 14 න  නිර්තේලතේ 

ව්ද තනහ, ආඹතන ප්ර ධහනි්ද ව අධාක් භණ්ඩර 

හභහජිඹ්ද ඳත්  කිරීභ ළන. එහි විතලේතඹ්දභ ව්ද ය 

ිනතඵනහ, ඒ හර්ඹ භණ්ඩරර  විඹ තක්තේත්රැඹ පිළිඵ 

සුදුසුම් වහ ඳශපුරුේද ිනතඵන අඹ ඳත් ය්දන ඕනෆ  කිඹරහ. 

නමුත්  තඵොතවෝ ආඹතනර  ඒ  සිදු ත්දත්ද නළවළ කිඹරහ 

තෝප්  එ තොඹහ තන ිනතඵනහ. විතලේතඹ්දභ එළනි 

ආඹතන තද, ුරනක් ළන  භහ ව්ද ය්දන  ඕනෆ.    

ශ්රීාර්ද්ද එඹහර් රයි්ද එතවභ නළත්නම් ශ්රීා රංහ ගු්ද 

තේහ  විලහර තර අරහබ රඵන ගු්ද තේහක්.  ඒ යජඹ  

ඳයහ ්දනහ අසථහතේීර රහඵ රඵපු ගු්ද තේහක්. නමුත් ඒ 

ත්ුර දතේ ඉරහ  අද න තතක් -තම් අවුරුදු ණනහභ-  දිගි්ද 

දි භ  අරහබ රඵන ගු්ද තේහක්.  තම් වහ තඵොතවෝ තවේුර 

ිනතඵනහ. භහ දළ්ද කිඹන හයණඹ ඒ  එ මලි තවේුරක් 

තර අඳ විලසහ යනහ.  එක් මලි තවේුරක් තභයි සුදුසු 

තළන  සුදුසු අඹ ඳත් තනොකිරීභ. බහඳින තතනක් සිටිනහ. ඒ 

බහඳින  තම් ක්තේත්රැඹ පිළිඵ දළනුභ නළින ඵ ව්ද ය්දන 

ඕනෆ. ඔහු  තනත් සුදුසුම් ිනතඵ්දන පුළු්ද. නමුත් තම් 

ක්තේත්රැඹ පිළිඵ  දළනුභක් ඔහු   නළවළ. විතලේතඹ්දභ ඒ හතේ 

අසථහීර විලහර දළනුභක් ිනතඵන තතනක් ප්ර ධහන විධහඹ 

නිරධහරිඹහ වළටිඹ ත් ඳත් ය්දන ඕනෆ. විතලේතඹ්දභ තම් 

ගු්ද තේහ  ඒ ප්ර ධහන විධහඹ නිරධහරිඹහ ඳත් යන තො , 

ප්ර සිේධ, ජහතා්දතය අත් දළීපම් ිනතඵන, තජාසල භට් තම් සිටින 

ඉවශ තතනක් තභයි ඳත් ය්දන ඕනෆ. තභොද, ගු්ද 

තේහක් කිඹ්දත්ද ය  ුරශ විතයක් ඳඹන තේහක් තනොන 

නිහ. එඹ ජහතා්දතයඹ ත් ඳඹන තේහක් නිහ ජහතා්දතයඹ 

එක් තය ය්දන ඕනෆ. ඒ තත්රුම් අයතන, අත් දළීපම්, 

ඳශපුරුේද ිනතඵන තතනක් ඒ තනුරය  ඳත් ය්දන ඕනෆ. 

නමුත් ඒ සිදු තරහ නළවළ. ඒ විතයක් තනොතයි, විලහර 

අරහබඹක් රඵන තම් ශ්රීා ර්ද්ද ගු්ද තේහතේ ප්ර ධහන විධහඹ 

නිරධහරිඹහ තත් යහජා ආඹතන තදත් ප්ර ධහන විධහඹ 

නිරධහරිතඹක්. තභළනි ළදත් ආඹතනඹ  යජඹ තභළනි 

අධහනඹක්ද දක්්දත්ද?  

රු නිතඹෝජා හය බහඳිනුරභනි, ඒ හතේභ තත් 

ආඹතනර අධාක් භණ්ඩරරත් තත් බහඳිනරු ඉ්දනහ. 

ඒ අඹ ත් සුදුසුම් හුඟක් අඩුයි. ප්ර ිනඳත්ින විතයක් ිනබිරහ භදි. ඒ 

ආඹතනතඹ්ද ය   ප්ර ිනරහබඹ රඵ්දන  නම් ඒ ආඹතනර  

සුදුසුම් ිනතඵන පුේරඹ්ද ඳත් ය්දන ඕනෆ. මරා 

ක්තේත්රැතේත් තභළනි අඹ සිටිනහ. ඵළංකු ක්තේත්රැතේ  සිටිනහ. අද 

භභ ඒ පුේරඹ්ද නමි්ද ව්ද ය්දත්ද නළවළ. භභ  ඒත්ද 

ශකි්දනම්. නමුත් ඵළංකු  සතේත්රැතේ භවය බහඳිනරු්ද 

සිටිනහ, ඒ අඹ  ඒ තළ්දර  හඩි ත්දන සුදුසු නළවළ. ඵළංකු 

ක්තේත්රැතේ අධාක් භණ්ඩරඹ  වුරු වරි ඳත් යන තො , 

භව ඵළංකුතේ "Fit and Proper" test කිඹරහ විබහඹක් ිනතඵනහ. 

ඒ කිඹ්දත්ද සුදුසුද, නළේද කිඹන විබහඹක් ිනතඵනහ. ඒ සුදුසුද, 

නළේද කිඹන විබහඹ වයවහ තභයි ඳත්වීභ රඵ්දන   ඕනෆ. වුරු 

වරි ණඹක් අයතන ඒ ණඹ තේතේ නළත්නම් එුරභහතේ නභ තවෝ 

එුරමිඹතේ නභ "CRIB"  කිඹන ආඹතනඹ  ඇුරශත් තනහ, 

ණඹ තනොතපු තළනළත්තතක් වළටිඹ . ඒ හතේ තතනක් 

ඵළංකු අධාක් භණ්ඩරඹ , බහඳිනත්ඹ , ඳත් යරහ 

ිනතඵනහ. තොතවොභද තභළනි තේල් සිදු ්දත්ද?  භව ඵළංකු, 

ඇයි තම් තේල් ය්දත්ද කිඹරහ තභතළන ව්ද ය්දන  

ඕනෆ.  

අපි ද්දනහ, තත් ඵළංකු අධාක් භණ්ඩරඹ  ඳත් යරහ 

ිනතඵනහ ංචහක්, තොයභක් යපු තතනක්. ඵළංකු 

අධාක් භණ්ඩරඹ  ඳත් තරහ යජතේ තත් තහනහ්දතය 

දයමි්ද ක්රිකඹහ යතන ඹන පුේරතඹක් ඉ්දනහ. තම්ත් "Fit 

and Proper" test  එ අනු ය්දන  ඵළවළ. නමුත් තම් ළන 

ප්ර ලසන යන තො  නිදව  තභතවභ රුණක් කිේහ. 

ජනහධිඳිනයඹහත්ද භහ රළබුහ කිඹන රුණ අඳ  ව්ද 

ශහ. භහ හිතන වළටිඹ  තම්ත් අපි භත තඵහ ්දන  ඕනෆ 

හයණඹක්. මිනීභරුතක් හ වරි භයරහ ඊ  ඳසු 

ජනහධිඳිනුරභහත්ද භහ ඉල් දත්  - භහ තදන එ  නම් භහ 

විරුේධ නළවළ. භභ හිත්දත්ද භහ තදන එ  හුඟහක් තවො 

තදඹක්. - ඔහු  තම් යතට් අග්රා විනිලසචඹරු වළටිඹ  ඳත් යන 

එ නුසුදුසුයි කිඹන තම් තර්ඹ සිඹ ද තදනහභ පිළි්දනහ ඇින 

කිඹරහ භහ හිතනහ. ඒ හතේභ ඵළංකුකි්ද තොයම් යපු 

තතනක්, නළත්නම් ඵළංකු ඒ ගිවිසුභ ඩ යපු තතනක් 

ඵළංකු අධාක් තතනකු වළටිඹ  තවෝ ඵළංකු බහඳින 

තතනකු වළටිඹ  ඳත් ය්දන  ඵළවළ. ජනහධිඳිනුරභහත්ද 

භහ රළබුත්  ඒ පුේරඹහ නළත ඳත් යන එ සුදුසු නළවළයි 

කිඹන එ භභ තම් රු බහ  භතක් ය්දන  ඕනෆ. අතප් 

තජෝ්ද අභයුරං භ්දත්රීජුරභහත් තම් රුණ විතලේතඹ්දභ ව්ද 

ශහ.  සුදුසු පුේරඹ්ද සුදුසු තළන  ඳත් තශේ නළත්නම් අඳ  

දහත් අතප් තම් යහජා ආඹතනර සිදු න ූෂක ත තේල් නතය 

ය්දන  අඳවසු තනහ. 

 රු නිතඹෝජා හය බහඳිනුරභනි, හරඹ සීභහ හිත නිහ 

භහ ආඹතන කිහිඳඹක් ළන සුළුත්ද ථහ ය්දන  

ඵරහතඳොතයොත්ුර තනහ.  රංහ විදුලිඵර භණ්ඩරඹ ත්තතොත් 

එඹ විලහර අරහබ සිදු න යහජා භණ්ඩරඹක්. තඵොතවෝ තරහ  

ඒ ළන හද විහද යනතො  යහජා ඳහර්ලසතඹ්ද ව්ද 

යනහ, අපි ජනතහ  වන තදන නිහ තභයි තම් අරහබ සිදු 

්දත්ද කිඹරහ.  භභ දළ්ද ඉල්ී භක් යනහ.  ඒ වන තදන 

එ  ඩහ ළඹුරි්ද තම් දිවහ ඵර්දන. වන තදන එ  අපි 

විරුේධ නළවළ. තදන වනඹ අඳ  භනි්දන පුළු්ද. නමුත් ඊ  

ළඩිඹ විලහර අරහබ තභතළන සිදු වී තන ඹනහ. රංහ විදුලිඵර 

භණ්ඩරතේ යතඳෝර්ුරක් ඳහර්ලිතම්්දුර  ඉදිරිඳත් යරහ නළවළ. 

විණහධිඳිනයඹහ වයවහ ඳහර්ලිතම්්දුර  යතඳෝර්ුරක් 

ඉදිරිඳත් යරහ නළවළ. අවුරුදු ණනහ භ ඉදිරිඳත් යරහ 

නළවළ. අපි ද්දනහ, ඒතක් විලහර අරහබඹක් ිනතඵන ඵ. ඒ 

හතේභ තවෝදය භහම් 16ක් ිනතඵනහ, රංහ විදුලිඵර 

භණ්ඩරතේ. තම් තවෝදය භහම් වයවහ තභයි හුඟක් තරහ  

ූෂක ත ක්රිකඹහ්ද සිදු ්දත්ද. විණහධිඳින අඳ  කිඹනහ, තම් 

තවෝදය භහම් ළන තවොඹරහ ඵර්දන ඵරතර භදියි; ළඩිතඹ්ද 

ඵරතර ඕනෆඹ කිඹරහ. යජඹ  ඹභක් අයිින නම් විණහධිඳින  

අනිහර්ඹතඹ්දභ ඵරඹ ිනතඵ්දන  ඕනෆ, ඒ ළන තවොඹරහ 

ඵර්දන. දුළරිඹ, දුර්ර ශභනහරීත්ඹ ිනතඵ්දත්ද ඒ නියි.  

අපි ද්දනහ, රංහ විදුලිඵර භණ්ඩරතේ හර්ක  හර්තහ 

2009්ද ඳසතේ බහත තරහ නළවළ කිඹරහ. 2007, 2008, 2009 

ඵළ දත් ඒහ qualified reports. ඒ කිඹ්දත්ද විණහධිඳින 

රුණු  ව්ද කිඹහ ිනතඵන හර්තහල්. 2007 ශ්රීා රංහ භව ඵළංකු 

හර්තහ ඵරපුහභ භව ඵළංකු හර්තහ තේ  තඳෞේලි භහම් 

වයවහ විදුලිඹ ළඳයීතම්ීර තන ක්රිකඹහලිඹ ළන ව්ද යරහ 

ිනතඵනහ. භභ 2007 ශ්රීා රංහ භව ඵළංකු හර්තහත්ද උපු හ ත් 

තො ස කිහිඳඹක් කිඹ්දන  ළභළිනයි.  2007 ශ්රීා රංහ භව 

ඵළංකු හර්තහතේ 68 න පිටුතේ තභතේ ව්ද තනහ: 

"........ඳභහ වීතම් හසුර අඹ කිරීභක් භඟි්ද තවීම් ඳභහ කිරීභ තනුත්ද 

දඩ අඹයනු රළත්ල....." 

තම් ගිවිසුම්ර අහධහයණත්ඹ ළන එහි  ව්ද යරහ 

ිනතඵනහ.   එහි තදුය ත් තභතේ ව්ද තනහ: 

"ඳත්නහ විදුලිඵරඹ මිර ීර ළනීතම් ගිවිසුම්ර ඳිනන දුර්රතහ 

තවේුරතො  තන විදුලිඵරඹ ඳඹන තඳෞේලි අංලතේ ආඹතන 

වින යන රද රහබ ප්ර ිනලතඹ  ඩහ ඉවශ රහබ, රඵහ ්දත්ද භව 

ජනතහ  එහි ඵය ඳ මිනි."    

1259 1260 



ඳහර්ලිතම්්දුර 

ඒ හර්තහතේ 69 න පිටුතේ තභතේද ව්ද ය ිනතඵනහ : 

"හභහනා තතශතඳොශ තඳොී  අනුඳහතඹ්ද  ඩහ තඵතවවි්ද ළඩි 

අනුඳහතඹ්ද ඹ තත් විදුලිඵරඹ ඳඹන තඳෞේලි අංලතේ ආඹතන 

රඵහත් මරා ඳවසුම් වහ රං.වි.භ විසි්ද තඳොී  පිරිළඹ තනු 

රඵයි." 

එහි ළඩි දුය ත් තභතේද ව්ද ය ිනතඵනහ :  

"තතශතඳොශ මිර ණ්දර  තඵතවවි්ද ඉවශ මිර  තයහරී 

තනොන ඳදනභක් වයවහ යක්ණ හරිර මිර නිඹභ යතන ඇත." 

තම් භභ කිඹ්දත්ද භව ඵළංකු හර්තහත්දභයි. තම් 

හර්තහතේ කිඹනහ, අඩුභ ලතඹ්ද බිලිඹන වඹ අරහබඹක් ඇින 

තරහ ිනතඵනහ කිඹරහ, 2007 ීර. අද  ණ්ද ඵළ දතොත් බිලිඹන 

20 ඉක්භහ ඹනහ, ඒ අරහබඹ. මිර අඩු යරහ භව ජනතහ  

වනඹක් තද්දන ිනබුණු අසථහක්, ඒ.   නමුත් ඒ තද්දන ඵළරි 

තරහ ිනතඵනහ. තම් විධිඹ   දළඩි තර විදුලි බිර  ඉවශ ඹහභ  

තවේුර,  "අධි ඳහඩු විඳීභ  සිදු වීභයි" කිඹරහ භව ඵළංකුතේ 

යතඳෝර්ුර ව්ද යනහ.   ඒ විතයක් තනොතයි.   

2012 භව ඵළංකු හර්තහතේ පිටු අං 76  තභතේ ව්ද ය 

ිනතඵනහ : 

 "තහඳ විදුලිඵර උත්ඳහදනඹ ඉවශ ඹහභ නිහ විදුලිඵරඹ උත්ඳහදනඹ වහ 

දයන හභහනා පිරිළඹ ඉවශ ඹහභ තවේුරත්ද ය ුරශ රං.වි.භ. මරා 

තත්ත්ඹ දුර්ර විඹ."   

2012 අහනතේීර රංහ විදුලිඵර භණ්ඩරතේ විතයක් 

අරහබඹ රුපිඹල් තෝටි වඹදවස එසිඹඹයි. අපි ද්දනහ, ශඟීර 

විදුලි මිර ඉවශ දළම ඵ. විදුලි මිර ඉවශ දභන තො  අභතය 

හසුර ිනබුණහ; සථහය හසුර ිනබුණහ. ඊ  අභතය සිඹඹ  15 

ඉ්දධන ළශපුම් හසුරක් ිනබුණහ.  ළස කිඹරහ ඵළ දතේ නළවළ. 

ළස ිනබුණත්, ජරහලර ුරය ිනබුණත් තම් ළශපුම් හසුර 

දිගි්ද දි භ අඹ ශහ. ඉ්ද ඳසු ළඩි පිරි  විදුලි බිර සිඹඹ  

25කි්ද, සිඹඹ  50කි්ද ඉවශ  ගිඹහ.  එදහ අපි තම් රු  බහ ුරශ 

විදුලි බිර ළන හද විහද යන තො  රු ඳවිත්රැහතේවි 

්දනිආයච්ික ඇභිනුරමිඹ ථහක් ශහ.  ඳසු ගිඹ අතප්ර ේල් භහතේ 

23 ළනි දහයි රු ඇභිනුරමිඹ ඒ ථහ තශේ. ඒ තරහතේ එුරමිඹ 

පිළිත්තහ, තනොතයොච්තචෝතල් ළනි ඵරහහයර ප්ර ලසන ිනතඵනහ; 

ඒහ වි්දන  ඵළරි තරහ ිනතඵනහ; නමුත් ඒහ වි්දන 

ෆඹම් යනහ කිඹරහ. නමුත් අහනතේීර එුරමිඹ කිේතේ 

තභොක්ද?  ථහ අහනතේීර එුරමිඹ  තභතේ කිඹහ ිනතඵනහ. 

2013 අතප්ර ේල් 23 න දහ වළ්දහඩ් හර්තහතේ 1801 න තීතරුතේ 

එඹ ව්ද ්දත්ද තභතේයි:  

"තම් අනු 2014 ර්තේීර ල් අඟුරු ඵරහහය ුරතන්ද ගිහතොට් ඳළඹ 

5,649ක් ඳේධිනඹ  එුර වීභත් භඟ ඉ්දධනලි්ද ජනනඹ යනු රඵන 

ගිහතොට් ඳළඹ 6,100 ගිහතොට් ඳළඹ 2,334 දක්හ අඩු තේ ඹළයි ණ්ද 

ඵරහ ඇත. තභභ ඉරක්  එභ අ්දදමි්ද පුයහ ත වළකි වුතවොත්  රංහ 

විදුලිඵර භණ්ඩරඹ ර්ඹ  රුපිඹල් බිලිඹන 45 විඹදම් ඉිනරිඹක් 

අතප්ක්හ යන අතය, ඉ්ද ජනිතන ප්ර ිනරහබඹ  විදුලි ඳහරිතබෝගිඹ්ද  

රඵහ ීරභ  අභහතාරිඹ ලතඹ්ද භභ තඳොතයෝදදු තමි."  

භභ  ඇභිනුරමිඹ   භතක් ය්දන  ළභළිනයි, අඳ  තම් 

රුපිඹල් බිලිඹන 45 ත්ලයහ තන  තම් යතට් තඳොදු ජනතහතේ විදුලි 

බිර අඩු ය්දන  ත සුභහන 10ක් ිනතඵනහ කිඹරහ. සිඹඹ  

25කි්ද සිඹඹ  50කි්ද විදුලි බිර ඉවශ ගිඹහ. නමුත් ඇභිනරු්ද  

නම් ඒ එඳභණ ඇඟ  දළනුත්ද නළවළ.  භහධාර ප්ර හල තරහ 

ිනබුණහ, භවය ඇභිනරු්දතේ විදුලි බිර රුපිඹල් රක්ඹ 

ඉක්භහ ගිඹහ කිඹරහ. අපි ඵරහතඳොතයොත්ුර තනහ, ත ින 

10කි්ද තම් යතට් තඳොදු ජනතහ  කිඹ්දන  පුළු්ද තයි කිඹරහ 

ඒ අඹතේ විදුලි බිර සිඹඹ  25කි්ද තවෝ 50කි්ද අඩු ය්දන  

පුළු්ද කිඹරහ.  

රංහ විදුලිඵර භණ්ඩරතේ ිනතඵන ඔඹ ථහ හතේභ 

ථහක් තභයි රංහ නිජ තතල් නීිනත ංසථහතේත් 

ිනතඵ්දත්ද. අඳ  ආතඹත් කිඹනහ තම් හතේ විලහර අරහබ 

ිනතඵ්දත්ද වනහධහය තදන නිහඹ කිඹරහ. අපි තම් වනහධහය 

තට් ළඟතනහ. නමුත් තම් රංහ නිජ තතල් නීිනත 

ංසථහතේ මරා ීනනතහක් ිනතඵනහ. රංහ නිජ තතල් 

නීිනත ංසථහතේ ත්ම් ඵළයම්  තලේඹ රුපිඹල් බිලිඹන 

තෝටි 20,000ක් විතය තනහ. තත් විධිඹ  කිේතොත් 

ඇත්ත භ රංහ නිජ තතල් නීිනත ංසථහ ඵංතොතරොත් 

කිඹරහ ව්ද ය්දන  ඕනෆ. තම් ආඹතනඹ  තවජි්ද ගිවිසුභ 

නිහ රුපිඹල් තෝටි 2,600ක් විතය නළින තරහ ිනතඵනහ. 

Bunkering  ුරළි්ද, එ bunkering  ගිවිසුභකි්ද රුපිඹල් මිලිඹන 

478ක් නළින තරහ ිනතඵනහ. අපි ද්දනහ, ශඟදිත් ඵහර තතල් 

තනහහ කිඹරහ. තනොතඹකුත් තනොතඹකුත් ගිවිසුම් ළන ථහ 

තරුණහ. COPE එතක් බහඳිනුරභහ ඒ ථහනහඹුරභහ  ඵහය 

දු්දනහ. CID එ  තවෝ ඵහය ීරරහ ඒ ළන තොඹරහ ඵර්දන. 

තභතළන සිදු න ජහහයභ තභොක්ද,  තම්   කිඹ්දන  ඕනෆ 

වුද,  තම්   කි යුත්තත් තේලඳහරනාතඹෝද, නිරධහරි්දද  

කිඹන හයණඹ ළන තොඹහ ඵර්දන. නමුත් තම් රංහ නිජ 

තතල් නීිනත ංසථහ ළන ඳභණක් ිනතඵන ප්ර ලසනඹක් 

තනොතයි. යහජා ආඹතන තම් හතේ දුර්ර වුණහභ තම් යතට් 

ඵළංකු ක්තේත්රැඹභ දුර්ර ත්දන  පුළු්ද; විලහර මරා 

අර්බුදඹ  ඹ්දන  පුළු්ද.  

රංහ ඵළංකුතේ මුළු විතේය ඹ balance sheet එ දිවහ 

ඵළ දතොත් අඳ  තඳතනනහ L/C ප්ර භහණතඹ්ද බහඹක්භ, -

සිඹඹ  49ක්භ- රංහ ඵළංකු ීරරහ ිනතඵ්දත්ද රංහ නිජ තතල් 

නීිනත ංසථහ යි කිඹරහ. 

විතේය ඹ ණඹ ඵළ දතොත්, මුළු විතේය ඹ ණඹ ප්ර භහණතඹ්ද 

සිඹඹ  69ක්භ ීරරහ ිනතඵ්දත්ද රංහ නිජ තතල් නීිනත 

ංසථහ යි. එඹ භ  බිලිඹනලිනුත් කිඹ්දන පුළු්ද. 

විණනතේීර තම්හ අඳ  තවොඹහ ්දන පුළු්ද වුණහ. භභ 

කිඹ්දන වද්දත්ද තම් හයණඹයි. තම් ආඹතන දුර්ර තන 

තො  ඵළංකු ක්තේත්රැඹත් දුර්ර තමි්ද ඳිනනහ. ඵළංකු 

ක්තේත්රැ ඹ  තභොනහ වරි වුතණොත්, ඒත්ද මුළු ය  භ විලහර 

අහසිඹක් සිදු ්දන  පුළු්ද.  

රු නිතඹෝජා හය බහඳිනුරභනි,  SriLankan Airlines 

එ නම් අඳ  අභත ය්දනභ ඵළවළ.  SriLankan Airlines 

ආඹතනඹ යජඹ  ්දන තො  රුපිඹල් තෝටි 48,000 

රහබඹක් ිනබුණහ. නමුත් එදහ ඉරහ අද තනම් අරහබ, අරහබ, 

අරහබ. අද එුර වුණු අරහබඹ රුපිඹල් තෝටි 27,000ක් ඳභණ 

නහ. Rupees 22,776 million is the accumulated loss. 

SriLankan Airlines එ අද විලහර ප්ර ලසනඹ  මුහුණ තදනහ. , 

දළ්ද SriLankan Airlines එ ඵංතොතරොත් භහභක් කිඹරහ 

ව්ද ය්දන සිදු නහ. It is not a going concern. 2012 ීර 

SriLankan Airlines එතක් ආදහඹභ සිඹඹ  17කි්ද ළඩි නහ 

කිඹරහ අඳ  කිේහ. නමුත් ඒතක් විඹදභ සිඹඹ  34කි්ද ළඩි 

වුණහ. ඒ හර ඳරිච්තේදඹ ුරශීරභ ඒ සිදු වුණහ. එතතො  තඹදව 

capital එ  return එක් නළවළ. නමුත් 2010-2011 ව 2011-

2012 අතය ඵරන තො  SriLankan Airlines එතක් ළඩ යන 

තේ පිරි 4,098 සි  5,594 දක්හ ළඩි තරහ ිනතඵනහ. ඒ 

කිඹ්දත්ද ඒ හර ඳරිච්තේදඹ ුරශභ 1600කි්ද ඳභණ එහි තේ 

පිරි ළඩි වුණහ කිඹන එයි. ඉින්ද තභතළන 

තේලඳහරනීයණඹක් ිනතඵනහ. තේලඳහරනීයණඹ ිනතඵන 

නිහ තම් මරා ආඹතන වරිඹ  ශභනහයණඹ ය ්දන ඵළරි 

තත්ත්ඹ  ඳත් තරහ ිනතඵනහ. 

අපි "මිහි්ද රංහ" එ ළනත් චනඹක් කිඹ්දන අලායි. 

තභොද ඒ අභත ය්දන ඵළරිභ subject එක් නිහ. මිහි්ද 

රංහ ආඹතනතේ අරහබඹ දිගි්ද දි භ සිදු තනහ. ගිඹ 
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අවුරුේතේ විතයක් මිහි්ද රංහ ආඹතනතේ අරහබඹ රුපිඹල් 

බිලිඹන 2ක් තනහ. ඉින්ද භභ කිඹ්දන වද්දත්ද තම් 

හයණඹයි. අපි අවුරුේතද්ද අවුරුේද  තම් රු බහ  ඳළමිණිරහ 

හර්තහ ඉදිරිඳත් යනහ. තම් හර්තහ පිළිඵ හච්ඡහ 

ය්දන ත් යජතේ තඹොමුක් නළවළ, යජතේ තඹෝජනහක් නළවළ, 

මුළු ඳහර්ලිතම්්දුර භ තඹෝජනහක් නළවළ කිඹන එ භතක් 

ය්දන  ඕනෆ. හර්තහ ඉදිරිඳත් යරහ විතයක් භදි, එඹ 

ක්රිකඹහත්භ ය්දන ඹහ්දත්රැණඹක් ිනතඵ්දන  ඕනෆ කිඹන එයි 

ජනතහ අඳ  කිඹ්දත්ද. යජඹ ඒ ක්රිකඹහත්භ ය්දත්ද 

නළත්නම්, යජඹ  ඹහ්දත්රැණඹක් නළත්නම් ඳහර්ලිතම්්දුර ුරශ අපි 

ඹහ්දත්රැණඹක් ඇින ය්දන  ඕනෆ. ඳහර්ලිතම්්දුර ඒ  ීපතභ්ද 

ඵළවළය වුතණොත් තම් ූෂණ, තම් ංචහ නතය ය්දන ඹහ්දත්රැණඹක් 

වද්දන කිඹරහ අපි තම් යතට් සිවිල් භහජඹ  ආයහධනහ ය්දන  

ඕනෆ කිඹන එ භභ නහටුත්ද ව්ද යනහ. 

ඳහර්ලිතම්්දුර  ඳහර්ලිතම්්දුරතේ  ීපභ ඉස  ය්දන ඵළරි 

වුණු ද  අනිහර්ඹතඹ්දභ ජනතහ  ඒ  ීපභ ්දන  

තනහ. 

I would like to say that if the COPE is to be 

meaningful, we have to have legislative reforms. We must 

impose criminal sanctions on those who cheat and rob the 

State. We must implement the pending Audit Act, which 

has to be installed over a period of time. We should hold 

the Secretaries of Ministries as the Chief Financial 

Officers responsible for the finances and the governance 

of these institutions and we must amend the Standing 

Orders of Parliament, so that Parliament will be more 

effective in the control of public finance.  

Thank you. 

 

[අ.බහ. 2.37] 

 
රු ර්දත අරගිඹ්දන භවතහ (ඉදිකිරීම්, ඉංජිත්දරු 

තේහ, නිහ වහ තඳොදු ඳවසුම් නිතඹෝජා අභහතාුරභහ) 
(ஶண்புஷகு யசந்ெ அயகஷலன்ன - நஷர்ஶை, தபஶமஷஷல் 

ரசகலகள், வீடகப்பு, தபஶதுலசெஷகள் பஷெஷ அகச்சர்) 

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna - Deputy Minister of 

Construction, Engineering Services, Housing and Common 

Amenities) 

රු නිතඹෝජා හය බහඳිනුරභනි, තඳොදු ාහඳහය පිළිඵ 

හය බහතේ එක් අනු මිටු බහඳිනයතඹක් ලතඹ්ද තම් 

විහදඹ  වබහගී වීභ  රළබීභ පිළිඵ භභ අද ඉතහභත් ුරටු 

තනහ. 

මුලි්දභ නිළයදි කිරීභක් සිදු ශ යුුරයි. භහ හිත මිත්රැ රු 

ඉයහ්ද වික්රසභයත්න භ්දත්රීජුරභහ ඉදිරිඳත් ශහ, තඳොදු ාහඳහය පිළිඵ 

හය බහ විසි්ද ඉදිරිඳත් යන රද හර්තහ පිළිඵ හච්ඡහ 

කිරීභ  ආණ්ඩු ඳක්තඹ්ද අසථහක් රඵහ දු්දත්ද නළවළයි කිඹහ 

භතඹක්.  

රු බහඳින ඩිේ ගුණතේය ඇභිනුරභහ තඳොදු ාහඳහය පිළිඵ 

හය බහතේ හර්තහ තම් රු බහ  ඉදිරිඳත් යන වි  

ඳළවළදිලිභ ව්ද ශහ, තම් හර්තහ පිළිඵ හච්ඡහ කිරීභ 

වහ ඳහර්ලිතම්්දුර  විිත අසථහක් රඵහ තදනහ කිඹහ. ඒ 

අනු ඩිේ ගුණතේය ඇභිනුරභහ තම් හර්තහ ඉදිරිඳත් කිරීතභ්ද 

අනුරරු තම් පිළිඵ විහද කිරීභ වහ අසථහක් ඉල්රහ 

සිටිඹත් ඳිනන සථහය නිතඹෝ අනු මිටු හර්තහක් ීරර්ක 

හරඹක් විහද කිරීභ වහ අසථහක් රඵහ ීරභ  පුළු්දභක් 

නළවළ. ඒ අනු ඳක් නහඹ රැසවීතම්ීර ආණ්ඩුතේ එඟතහ භත 

තම් තඹෝජනහ විඳක්ඹ විසි්ද ල් තළබීතම් තඹෝජනහක් විධිඹ  

ඉදිරිඳත් තශේ ළඩි හරඹක් විහද කිරීභ වහ අසථහ රඵහ 

ළනීභ අයමුණු ය තනයි. එභ නිහ තම් විඳක්ඹ විසි්ද 

තතනන රද තඹෝජනහක් කිඹන එ ම්පර්ණතඹ්දභ ළයදියි. 

තම් හර්තහ හච්ඡහ කිරීභ පිළිඵ අතප් තභොනභ 

ආහයඹත්  විතයෝධතහක් නළවළ. තම් පිළිඵ ථහ කිරීභ 

වහ අසථහක් රඵහ ළනීභ අනිහර්ඹ අලාතහක් විධිඹ  

තභයි අපි දකි්දත්ද. 

තඳොදු ාහඳහය පිළිඵ හය බහතේ ඉිනවහඹ තද ඵළ දහභ 

ප්ර ථභ තහ  තභයි ආඹතන 246්ද 233ක්භ එක් ර්ඹ දින 

කිහිඳඹක් ුරශීර තඳොදු ාහඳහය පිළිඵ හය බහ ඉදිරිඹ  

ළවීභ   යුුර ය ිනතඵ්දත්ද. ඉිනවහඹ ත්තහභ  

ඳහර්ලිතම්්දුරතේ තඳොදු ාහඳහය පිළිඵ හය බහතේ හර්තහ 

අධාඹනඹ තශොත් එ ර්ඹීර ආඹතන 10, 12, 15, 20ක් 

තභයි තම් හය බහ ඉදිරිඹ  ළහ ිනතඵ්දත්ද. නමුත් 

ආඹතන 233ක් තම් හය බහ ඉදිරිඹ  ළව ඳශමු  අසථහ 

තභඹයි කිඹන එ අපි සිඹ ද තදනහභ අතඵෝධ ය ත යුුර 

ිනතඵනහ. ඒ හතේභ තම් හර්තහ එළිදළක්වීභ -ඉදිරිඳත් කිරීභ- 

වහ තයභ ප්ර භහදඹක් ඇින වීභ ත් ඒ ප්ර ධහනතභ හධඹක් 

ඵ  ඳත් වුණහ. ආඹතන 10ක් ළහ හර්තහක් ඉදිරිඳත් කිරීභ 

ඳවසුයි. ආඹතන 20ක් 30ක් ඳරීක්හ යරහ හර්තහක් ඉදිරිඳත් 

කිරීභත් ඳවසුයි.  

නමුත් අනුමිටු ුරනක් ව ප්ර ධහන හය බහ විසි්ද 

ආඹතන 233ක් ඳරීක්හ යරහ හර්තහක් ඉදිරිඳත් කිරීභ වහ 

ඹම්කිසි හධහයණ හරඹක් රඵහ ීරභ අතාලායි කිඹන එ භහ 

හිතන වළටිඹ  අමුුරත්ද ව්ද ය්දන අලා නළවළ. ඒ අනු 

තභයි තඳොදු ාහඳහය පිළිඵ හය බහතේ  හර්තහ රඵහ ීරභ 

තයභක් ප්ර භහද වුතණ් කිඹන එත් අනිහර්ඹතඹ්ද ව්ද ය්දන 

ඕනෆ.  

තඳොදු ාහඳහය පිළිඵ හය බහ ත්, ඒ හතේභ එහි 

අනුහය බහ ුරන ත් බහඳිනරු ඉ්දනහ. අනුහය බහ 

ුරතන්ද එක් මිටු බහඳින ධුයඹ රු රු ජඹසරිඹ 

භ්දත්රීජුරභහ තවොඵනහ. ඒ හතේභ තත් මිටු බහඳින ධුයඹ 

රු සුසිල් තප්ර ේභජඹ්දත අභහතාුරභහත්, අතනක් මිටුතේ බහඳින 

ධුයඹ භභත්  තවොඵනහ. ඒ හතේභ ප්ර ධහන මිටුතේ  

බහඳිනයඹහ විධිඹ  රු ඩිේ ගුණතේය ඇභිනුරභහ  යුුර 

යනහ. තම් භසත හය බහ ුරශ ආණ්ඩු ඳක්තේ ව 

විඳක්තේ හභහජිඹ්ද 31 තදතනක්  ඉ්දනහ. තම් හය 

බහර  ආඹතන ළපු අසථහර විතලේතඹ්ද ආණ්ඩු 

ඳක්ඹ නිතඹෝජනඹ යන රු භ්දත්රීජරු්ද තඵොතවෝ අසථහර 

ළඩි වබහගිත්ඹක් රඵහ තදමි්ද ක්රිකඹහහරි -ක්රිකඹ- තම් හය 

බහ ඹථහර්ථඹක් ඵ  ඳත් කිරීභ වහ ළඳවීභකි්ද යුුර 

 යුුර යනහ. ඒ හතේභ විඳක්තේ රු භ්දත්රීජරුත් තඵොතවෝ 

අසථහර ඒ හය බහ වහ වබහගි තනහ. අපි ඒ හය 

බහ ුරශීර ආණ්ඩු ඳක්තේද විඳක්තේද කිඹන එ ඳළත්තකි්ද 

ිනඹරහ  යුුර යනහ. ඒ ආඹතනඹ ුරළි්ද ඉටු න තේඹ 

තවොඳි්ද තම් ය   රඵහ ළනීතම් අයමුණ ඇින ආණ්ඩු ඳක්තේත් 

විඳක්තේත් අපි ඒ හය බහ ුරශ  යුුර යනහ. තම් ක්රිකඹහ 

දහභඹ ුරළි්ද ළඵෆ තර අඳ  අලා ිනතඵ්දත්ද කුභක්ද? 

ආණ්ඩුක්රසභ ාසථහතේ 148ළනි ාසථහ අනු අපි ද්දනහ, 

අතප් යතට් මරා ඳහරනඹ පිළිඵ ඵරඹ ඳහර්ලිතම්්දුර  ිනතඵන 

ඵ. ඒ ඵරඹ උඳරිභ ආහයතඹ්ද ප්ර තඹෝජනඹ  අයතන තඳොදු 

ාහඳහය පිළිඵ හය බහ ාසථහපිත භණ්ඩර ව ංසථහ 

ළනහ. යජතේ ගිණුම් පිළිඵ හය බහ විසි්ද 

තදඳහර්තතම්්දුර, අභහතාහංල, ඳශහත් ඳහරන ආඹතන ළනහ.  

 තම් ක්රිකඹහදහභඹ ුරළි්ද අඳ  විතලේතඹ්දභ අලා 

ිනතඵ්දත්ද ඒ ආඹතනර ඹම් ඹම් ළ  දහරි තත්ත්ඹ්ද ඇින 

තනහ නම් ඒහ නිළරැදි යරහ ඒ ආඹතන භඟි්ද ය   ඉටු විඹ 

යුුර තේඹ නිළරැදි රඵහ ළනීභයි. එභ නිහභ තභයි තඳොදු 
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ඳහර්ලිතම්්දුර 

ාහඳහය පිළිඵ හය බහ  අඳ වබහගි ත්දත්ද. එභ නිහභ 

තභයි අඳ මුලි්ද කිේතත් තම් හර්තහ පිළිඵ ථහ ය්දන 

ආණ්ඩු ඳක්ඹ විධිඹ  අපි භළළි ්දත්ද නළවළ කිඹරහ. දින තදක් 

තනොතයි, දින ඳවක් වඹක් වුණත් ථහ ය්දන අඳ සදහනම්. 

ආණ්ඩු ඳක්ඹ විධිඹ  තම් හර්තහ ුරශ අඳ  වං්දන තභොනභ 

ආහයතේ තදඹක්ත් නළවළ. අඳ   අලාතහ ්දත්දත් ළඵෆ 

තර ඒ ආඹතනර ිනතඵන අඩු ඳහඩු වඳුනහ තන ඒහ නිළරැදි 

ය ළනීභයි.  

රු නිතඹෝජා හය බහඳිනුරභනි, අඳ අද ඉතහභත් ුරටු 

නහ. තභොද, අතප් යතට් ඉිනවහඹත් එක් ඵළ දහභ තඳොදු 

ාහඳහය පිළිඵ හය බහතේ ක්රිකඹහහරිත්ඹ නිහ තඵොතවෝ 

ආඹතනර සිදු වුණු අඩු ඳහඩු අද නිළරැදි ය තන ිනතඵනහ. ඒ 

ආඹතනර ප්ර ධහනි්ද තඵොතවෝ වි  ඒ ම්ඵ්දධ ප්ර ලංහ යනහ. 

ඒ අඹතේ අධහනඹ  තඹොමු තනොව රුණු තම් හය බහ 

ුරළි්ද ඔවු්දතේ අධහනඹ  තඹොමු යහ  ිනතඵනහ.  

තජෝ්ද අභයුරං භ්දත්රීජුරභහ ව්ද ශහ, තම් හය බහ  

ඇතළම් වි  2009 ර්තේ ගිණුම් හර්තහ එනහ කිඹරහ. තම් 2013 

ය. ඵළලූ ඵළල්භ  හිතතයි,  අවුරුදු වතය  ලි්ද ගිණුම් 

හර්තහ තභයි දළ්ද ඵර්දත්ද කිඹරහ. තම් විලහර අඩුක් විධිඹ  

තඳත්දවි. වළඵළයි ඒ අඩුක්ද, ඒ නයක්ද, ඒ තවොක්ද 

කිඹන එ තත්රුම් ්දන පුළු්දභ රළතඵ්දත්ද ඉිනවහතේීර 

අතප් යතට් ආඹතන තඵොතවොභඹ ගිණුම් හර්තහ ඳහර්ලිතම්්දුර  

ඉදිරිඳත් යරහ ිනතඵ්දත්ද අවුරුදු ීපඹකි්දද කිඹරහ 

ං්දදනහත්භ ඵළ දතොත් ඳභණයි. ගිණුම් හර්තහ ඉදිරිඳත් 

ය තනොිනබුණු භවය ආඹතන ිනබුණහ. ඒ ආඹතන ඉිනවහතේීර 

කුභන අවුරුේදත් ගිණුම් හර්තහ ඉදිරිඳත් ය ින බුතණ් නළවළ. 

අවුරුදු 10කි්ද, 15කි්ද විතය ගිණුම් හර්තහ ඉදිරිඳත් ය 

තනොිනබුණු ආඹතනත් ිනබුණහ. ගිණුම් හර්තහ ඉදිරිඳත් ය නළින 

ආඹතන ිනතඵන ඳරියඹක් ුරශ, ගිණුම් හර්තහ අවුරුදු 10කි්ද 

15කි්ද ඉදිරිඳත් ය තනොිනබුණු  ආඹතන විලහර ප්ර භහණඹක් යහජා 

ත්දත්රැඹ ුරශ ිනබීභ ුරශ, භහ හිතන වළටිඹ  අවුරුදු ුරනක්, වතයක් 

ඳළයණි ගිණුම් හර්තහ ඉදිරිඳත් කිරීභ විලහර යදක්, අඩු ඳහඩුක් 

විධිඹ  දකි්දන තවො නළවළ. අතප් අයමුණ තභයි අඩුභ තයතම් 

අවුරුේදක්, තදක් ඇුරශත ඒ ගිණුම් හර්තහ සිඹල්රක්භ 

ඳහර්ලිතම්්දුර  රඵහ ළනීභ. තඳොදු ාහඳහය පිළිඵ හය බහ 

විධිඹ  අතප් මිටුතේ සිඹ දභ තදනහතේ අහන ඉරක්ඹ ඵ  

අනිහර්ඹතඹ්දභ ඳත් ්දත්ද ඒයි. ඒ හර්ඹ බහයඹ අඳ ඉටු 

යනහ. 

රු නිතඹෝජා හය බහඳිනුරභනි, 2012 අවුරුේතේීර 

ආඹතන සිඹඹ  85ක් තභ්දතේ 2011 ගිණුම් ඉදිරිඳත් ශහ. නමුත් 

2013 අවුරුේතේීර 2012 ගිණුම් ඉදිරිඳත් කිරීභ තයභක් අඩු වුණහ. 

ආඹතනලි්ද සිඹඹ  30ක් විතය තභයි තම් න වි  

ඳහර්ලිතම්්දුර  2012 ගිණුම් ඉදිරිඳත් ය ිනතඵ්දත්ද. ඒ  

ප්ර ධහන තවේුර තම්යි. ඉිනවහතේ ප්ර ථභ තහ  අතප් යතට් 

ාසථහපිත භණ්ඩර ව ංසථහ ජහතා්දතය ප්ර මිතීත්දර  අනු 

ගිණුම්යණ ක්රිකඹහලිඹ ආයම්බ තශේ තම් අවුරුේතේීරයි.  

ජහතා්දතය ප්ර මිතීත්දර  අනු ප්ර ථභ තහ  ගිණුම්යණ 

ක්රිකඹහලිඹ ආයම්බ යපු නිහ 2012 ර්ඹ  ඩහ තම් ර්තේීර 

ගිණුම් ඉදිරිඳත් කිරීභ ඹම් ප්ර ිනලතඹකි්ද අඩු තරහ ිනතඵනහ. 

ඳහර්ලිතම්්දුර  ගිණුම් හර්තහ ඉදිරිඳත් කිරීතම් ප්ර භහදඹක් ඇින 

තරහ ිනතඵනහ. එතවභ නළුර ඒ ආඹතනර අඩු ඳහඩුක් 

තනොතයි. තරෝතේ ෆභ ය ක්භ ජහතා්දතය ප්ර මිතීත්ද  අනු 

ගිණුම් ඉදිරිඳත් යනහ නම්, ඒ තවො නම් අතප් යත ත් ඒ සිදු 

විඹ යුුරයි. එභ නිහ තම් අවුරුේතේ ඒ ප්ර භහදඹ සිදු තරහ ිනතඵනහ.  

රු නිතඹෝජා හය බහඳිනුරභනි, එභ නිහ ඉදිරි හරතේීර 

අපි ඵරහතඳොතයොත්ුර ්දත්ද ඊ  තඳය අවුරුේතේ ගිණුම් 

අනිහර්ඹතඹ්දභ අදහශ දිනරීර රඵහ ළනීභ යි. එභ අයමුණ 

ඇින තභයි තම් හය බහතේ  යුුර ක්රිකඹහත්භ යනු 

රඵ්දත්ද. ඒ හතේභ භවය ආඹතනර ඳහඩු පිළිඵ අද ථහ 

යනහ. භවය ආඹතනර ඳහඩු ිනතඵනහ.  ඒ ඳහඩු  

ශභනහයණභඹ තවේුර ඵරඳහ ිනතඵ්දත්ද ඉතහභ සුළු 

ලතඹනුයි. අතනක් සිඹ දභ ආඹතනර ඳහඩුත්ද ළඩි 

ප්ර භහණඹක් ජනතහ  වනහධහය රඵහ ීරභ නිහ සිදු න ඳහඩු ඵ 

අභත ය්දන තවො නළවළ. රංහ විදුලිඵර භණ්ඩරඹ ත්දන 

පුළු්ද. රංහ නිජ  තතල් නීිනත ංසථහ ත්දන පුළු්ද. ඒ 

හතේභ ජර ම්ඳත් භණ්ඩරඹ ත්දන පුළු්ද. දුම්රිඹ 

තදඳහර්තතම්්දුර ත්දන පුළු්ද. රංහ භනහභන භණ්ඩරඹ 

ත්දන පුළු්ද.  ඳහල් සිසු්ද  රක් ුරනක් වහ රංහ 

භනහභන භණ්ඩරඹ භහසඳතහ සී්ද ටිට් රඵහ තදනහ. 

රුපිඹල් 100ක් ටිනහ ඳහල් සී්ද ටිට් ඳත  දරුහත්ද අඹ 

ය්දත්ද රුපිඹල් 10යි. ආණ්ඩු සිඹඹ  45 වනහධහයඹක් 

තදනහ. සිඹඹ  45 ඳහඩු රංභඹ දයහ ්දනහ.  රුපිඹල් 

100ක් ටිනහ සී්ද ටිට් ඳත රුපිඹල් 100 භ දු්දනහ නම් 

රංභතේ ඳහඩු අභ ය ්දන පුළු්ද. ඵස හසුරත් 

එතවභයි. ඒ හතේභ දුම්රිඹ සී්ද ටිට් ඳත් ළන කිඹනහ නම් 

ඉතහභත් වනදහයී ක්රසභඹ  තභයි යහජා තේඹ්ද  දුම්රිඹ 

සී්ද ටිට් ඳත් රඵහ තද්දත්ද. ඒ හතේභයි ජරඹ ව විදුලිඹත්. 

ෆභ ජර ඒඹ භ, ෆභ විදුලි ඒඹ භ ආණ්ඩු විලහර 

ලතඹ්ද වනහධහය රඵහ තදනහ. තම් වනහධහය අයි්ද තශොත්  

ඳහඩු නළින තයි. නමුත් යජඹක් විධිඹ  අපි ජනතහ  ඵයක් රඵහ 

ීරරහ ඒ ආඹතනර ඳහඩු නළින ය ්දන ඵරහතඳොතයොත්ුර 

්දත්ද නළවළ. තම් ඳහඩු ළඵෆ ඳහඩුක් විධිඹ  අපි දකි්දත්ද 

නළවළ. අපි තම් භසත ඳහඩු විග්රාව ය ත යුුරයි. ජනතහ  

වන රඵහ ීරභ නිහ සිදු න ඳහඩු තභොනහද, ශභනහයණඹ 

නිහ සිදු න ඳහඩු තභොනහද කිඹන එ පිළිඵ තර්හනුකූර 

ඵරරහ තභයි අපි ථහ ය්දන ඕනෆ.  

රු නිතඹෝජා හය බහඳිනුරභනි, අතප් ඉයහ්ද වික්රසභයත්න 

භ්දත්රීජුරභහ රංහ නිජ තතල් නීිනත ංසථහ පිළිඵ  

විතලේතඹ්ද ව්ද ශහ.  තවජි්ද නුතදනු නිහ ඳහඩුක් 

වුණහඹ කිඹරහ එුරභහ දළ්ද කිේහ. අපි රංහ නිජ තතල් නීිනත 

ංසථහ තඳොදු ාහඳහය පිළිඵ හය බහ ඉදිරිඹ  ළ තේහ.  

එුරභහත් ඒ මිටුතේ හිටිඹහ. එදහ එුරභහ ඒ ළන ථහ තශේ නළවළ.  

එතවභ තදඹක් සිේධ තරහ නළවළ. ඒ හය බහ ුරශ අපි 

ේබහතඹ්ද  යුුර ශ යුුරයි; ක්රිකඹහ ශ යුුරයි. වළඵළයි, 

තභතළන  ඇවිල්රහ -එළිඹ  ඇවිල්රහ- ඒ සිදු න තේල් කිඹ්දන 

තවො නළවළ. මිටු හභහජියි්ද විධිඹ  අපි අතප් තේඹ අං 

ේබහතඹ්ද යුුර ඉටු ශ යුුර ිනතඵනහ.  

 
රු ඉයහ්ද වික්රසභයත්න භවතහ 
(ஶண்புஷகு இஶன் லஷக்கஷத்ன) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

තවජි්ද ගිවිසුභ ළන හය බහතේ විතයක් තනොතයි, වළභ 

තළනභ ථහ යරහ ිනතඵනහ. කිහිඳ තහක්භ භභ තම් රු 

බහතේත් ථහ යරහ ිනතඵනහ. තවජි්ද ගිවිසුභ සිදු තරහ 

අ්ද න තතක් ඳහර්ලිතම්්දුර භ්දත්රීජරු දළන තන හිටිතේ 

නළවළ direct liabilities and contingent liabilities කිඹරහ 

ිනතඵනහ කිඹරහ. තවජි්ද contingent liability එක්, ඒ 

liability  එ න තතක් වුරුත් දළනතන සිටිතේ නළවළ. 

නමුත් ඒ තරහ ය   ඳහඩුක් තරහ ිනතඵනහඹ කිඹන එ 

නළත ව්ද ය්දන ඕනෆ.  

 
රු ර්දත අරගිඹ්දන භවතහ 
(ஶண்புஷகு யசந்ெ அயகஷலன்ன) 

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 

රංහ නිජ තතල් නීිනත ංසථහතේ ගිණුම් ක්රිකඹහලිඹ ුරශ 

තභ මුදල් තවීභක් සිේධ යරහ නළවළ. අපි ඳරීක්හ  රක් ශ 

අසථහතේ සිදු වුණ තේ ඒයි. අපි අද ථහ ය්දත්ද COPE 

1265 1266 

[රු ර්දත අරගිඹ්දන  භවතහ] 
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හර්තහ පිළිඵයි. තම් හර්තහතේ එතවභ තදඹක් ව්ද යරහ 

නළවළ.  ඔඵුරභහ ඒ පිළිඵ රුණු ඉදිරිඳත් ය්දන. නමුත් අද 

අපි තම් විහදඹ ය්දත්ද COPE හර්තහ පිළිඵයි. COPE  

හර්තහතේ තනත් තේල් ළනත් ථහ ය්දන පුළු්ද. නමුත් 

COPE  හර්තහතේ ඒ පිළිඵ වනක් යරහ නළවළ. 

අතප් බහඳිනුරභහ හය බහත් භඟ හච්ඡහ යරහ, තම් 

හය බහ  ළවිඹ යුුර ආඹතන 246භ ප්ර ධහන මිටු ත්, 

අනුමිටු ුරන ත් තම් ර්තේ හතේභ ඉදිරිතේීරත් ළ්දන 

අනිහර්ඹතඹ්දභ  යුුර යනහ. ඒ වහ ඩහ ප්ර හතඹෝගි, 

විධිභත්, පරදහයී හර  වනක් අඳ ස ය ්දනහ. ඒ 

හතේභ ජනතහ  ළඩිතඹ්දභ ඵරඳහන ආඹතන ඉදිරිතේීර ළඩි 

ළඩිතඹ්ද ළ්දන අඳ ඵරහතඳොතයොත්ුර නහ. තම් 

ආඹතනලි්ද ය  , යතට් ආර්ථිඹ , ජනතහ  රළතඵන 

දහඹත්ඹ අනු අතප් හය බහතේීරත් ඒ ආඹතනර  

ප්ර මුතහ රඵහ ීරභ  අඳ  අනිහර්ඹතඹ්දභ  යුුර යනහ. එභ 

නිහ ඳක් විඳක් සිඹ දභ මිටු හභහජිඹ්ද  අඳ ආයහධනහ 

යනහ, තම් මිටු  වබහගී ්දන කිඹරහ. තම් මිටු 

ඉතහභත් ළදත් මිටුක්. අතප් යතට් මුදල් ඳහරනඹ පිළිඵ 

ඳහර්ලිතම්්දුර  ිනතඵන ඵරඹ ක්රිකඹහත්භ ය්දන ිනතඵ්දත්ද 

ආඹතන තදයි . ඉ්ද එක් තභයි තඳොදු ාහඳහය පිළිඵ හය 

බහ. අතන තභයි යජතේ ගිණුම් පිළිඵ හය බහ. ජනතහ 

තනුත්ද ඒ ළඵෆ යුුරභ,  ීපභ ඉටු ය්දන ිනතඵන හය 

බහ තද තභයි තම්  හය බහ තද. විවිධ ඳටු තේලඳහරන හසි 

රඵහ ළනීතම් අයමුණකි්ද තතොය තම් ආඹතන ලක්ිනභත් ය 

ළනීභ වහ ේබහතඹ්ද යුුර ඒ යුුරභ,  ීපභ භවජන 

නිතඹෝජිතතඹෝ විධිඹ  අඳ සිඹ දභ තදනහ අනිහර්ඹතඹ්දභ ඉටු 

ශ යුුර ිනතඵනහ. තම් ක්රිකඹහලිතේීර විණහධිඳින 

තදඳහර්තතම්්දුර ත තත් ලක්ිනභත් ශ යුුරයි. 

ඳහර්ලිතම්්දුරතේ තඳොදු ාහඳහය පිළිඵ හය බහ තල්ම් 

හර්ඹහරඹ ලක්ිනභත් ශ යුුරයි. ඒ පිළිඵ අඳ තඵොතවොභ 

ඳළවළදිලි ව්ද ය්දන ඕනෆ. තම් හය බහ ක්රිකඹහලිඹ ුරශීර 

විණහධිඳින තදඳහර්තතම්්දුරත්, තඳොදු ාහඳහය පිළිඵ හය 

බහ තල්ම් හර්ඹහරඹත් විලහර වතඹෝඹක්, දහඹත්ඹක් 

රඵහ තදනහ. ඒ හතේභ ආණ්ඩු ඳක්තේ භ්දත්රීජරු්ද විධිඹ  අඳ 

ෆභ භහඹභ අිනරු ජනහධිඳිනුරභහතේ ප්ර ධහනත්තඹ්ද ආණ්ඩු 

ඳක්තේ රැසවීභ ළනහ. අහන ආණ්ඩු ඳක් රැසවීතම්ීරත් 

අිනරු ජනහධිඳිනුරභහ තම් තඳොදු ාහඳහය පිළිඵ හය බහ  

ආණ්ඩු ඳක්තේ භ්දත්රීජරු්දතේ වබහගීත්ඹ පිළිඵ අධහනඹ 

තඹොමු ශහ.  

ආණ්ඩු ඳක්ඹ නිතඹෝජනඹ යන භ්දත්රීජරු්ද විධිඹ  තම් 

තඳොදු ාහඳහය පිළිඵ හය බහතේ  යුුර ලක්ිනභත් කිරීභ 

වහ අිනරු ජනහධිඳිනුරභහ රඵහ තදන වතඹෝඹ  අතප් 

ිතතේීර ඵ අඳ ඳශ යනහ. ආණ්ඩු ඳක්ඹත්, විඳක්ඹත් -

සිඹ ද තදනහභ- එක්හු තරහ තම් හය බහතේ  යුුර 

ලක්ිනභත් යරහ, තම් ආඹතන ුරළි්ද ජනතහ  ළඩි ළඩිතඹ්ද 

තේඹක් කිරීභ  අපි  යුුර යමුයි කිඹන ආයහධනඹ යමි්ද භහ 

නිවඬ නහ. සුරිනයි. 
 

 

[අ.බහ. 2.57] 

 

රු භංර භයවීය භවතහ  
(ஶண்புஷகு ங்கர சவீ) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

රු නිතඹෝජා හය බහඳිනුරභනි, භවජන මුදලි්ද නඩත්ුර 

න සිඹ දභ යහජා ආඹතන ඳහර්ලිතම්්දුර වයවහ ජනතහ   

කිඹ්දන ඕනෆ. විතලේතඹ්දභ මරාභඹ ඳරිව යණතේීර ඒ ඒ 

ආඹතන  ීපතභ්ද යුුර, විනිවිද බහතඹ්ද යුුර භවහ 

බහණ්ඩහහයඹ විසි්ද රඵහ තදන මුදල් ඳරිවයණඹ යනහදළයි 

තොඹහ ඵළී භ   ඳහර්ලිතම්්දුර   ීපභ ඳළතයනහ හතේභ ඒ 

ආඹතන ක්රිකඹහත්භ වීතම්ීර ඔවු්ද විසි්ද සිඹ දභ ය ළසිඹ්දතේ 

අදවස වහ වුභනහ්ද නිතඹෝජනඹ කිරීභ  ද  ඵරහ ්දන 

ඕනෆ. මුළු ය  භ ඵරඳහන තම් හර්තහ පිළිඵ විහදඹ දින තදක් 

හච්ඡහ විඹ යුුර ඉතහභත්භ ළදත් විහදඹක් විඹ යුුර ඵ  

ඉයහ්ද වික්රසභයත්න භළිනුරභහ තඹෝජනහ ශහ. නමුත් තභළනි 

ළදත් තීතයණහත්භ හර්තහක් පිළිඵ විහදඹ අද බහ ල් 

තඵන අසථහතේ විහදඹ තත්ත්ඹ  ඳත් කිරීතභ්ද යහජඳක් 

තයජිභඹ මරාභඹ විනඹ , මරාභඹ ඳරිඳහරනඹ  රඵහ තදන තළන 

කුභක්දළයි කිඹරහ මුළු ය  භ ඳළවළදිලි  තනහ. ඇත්ත ලතඹ්දභ 

තම් ආඹතනර ක්රිකඹහහරිත්ඹ ඵරඳහ්දත්ද ආණ්ඩු  තවෝ 

ආණ්ඩු ඳහක්ක ඹ්ද  ඳභණක්  තනොතයි. 

මුළුභවත් ජනතහ භ තම් ක්රිකඹහහරිත්ඹ ඵරඳහන නිහ, 

ඇත්ත ලතඹ්දභ  වළභ යජතේ ආඹතනඹක්භ ඳක් තේදතඹ්ද 

තතොය ක්රිකඹහත්භ ්දන ඕනෆඹ කිඹන එ ජහතා්දතය පිළිත් 

ම්ප්ර දහඹක්. නමුත් අද යහජඳක් ඳහරනඹ ඹ තත්, තඵොතවෝ යහජා 

ආඹතන ඳහරඹ්දතේ අලාතහ ඳභණක් ඉටු යන, පිළිත් 

නීිනලි්ද වහ දහචහය තඹ්ද ඳරිඵහහිය ව ආඹතන ඵ , 

ඇත්තත්දභ කිඹනහ නම් තේලඳහරන මිින ඵ  ඳත් තරහ 

ිනතඵනහ.  

විතලේතඹ්දභ තම් අසථහතේීර භහ ථහ ය්දන ඹ්දත්ද, 

භවජන මුදලි්ද ඳත්හ තන ඹන යජතේ ජනභහධා ආඹතන 

පිළිත් ආචහය ධර්භ ඳේධින  සිඹල්රක්භ ඳත  දභහ, තනත් 

අදවස ිනතඵන විරුේධ ඳහක්ක ඹ්ද ත්, විරුේධ ඳක්තේ 

භ්දත්රීජරු්ද ත්, නහඹඹ්ද ත් ඉතහ ම්තල්ච්ඡ අ්දදමි්ද ඳවය 

තදන එ ළනයි. ඒ හතේභ තම් ආඹතන යහජඳක් ඳවුතල් වහ 

යහජඳක් ඳවුර  ඍජු තවෝ ක්රස තඩ් ඹන ඹම් ඹම් 

ඵරතේර අතතො ද ඵ  ඳත්  තරහ ිනතඵනහ.  

විතලේතඹ්දභ අද තම් යතට් භහධා ඳත් වී ඇින අහනහ්දත 

තත්ත්ඹ ඳසු ගිඹ 05න තනසුයහදහ භහතය ීර ඇින ව සිේධිඹ ළන 

භහධා ආඹතන වයවහ ප්ර චහයඹ ව ආහයතඹ්දභ තඵතවවි්ද 

ඳළවළදිලි ්දන ඕනෆ. එහි ීර ඇින ව සිේධිඹ ම්ඵ්දධ ඹථහර්ථඹ වහ 

තාඹ ම්පර්ණතඹ්දභ ්ද යමි්ද, අනිකුත් රුණුත් විිින 

යමි්ද භ  ඳභණක් තනො, අඳ ඳක්තේ නහඹුරභහ  ඳභණක් 

තනො, මුළුභවත් ඳක්ඹ ත්, අඳ ඳහක්ක ඹ්ද ත් ඉතහභ  ේතේ 

වත අ්දදමි්ද ඳවය ීරතම් ළඩ පිළිතශක් අද තම් භහධා 

ආඹතන වයවහ ක්රිකඹහත්භ තමි්ද ිනතඵනහ. විතලේතඹ්දභ 

තභහිීර භහධා ආඹතන පුන-පුනහ කිඹහ සිටි්දත්ද භහතේ 

භළයයඹ්ද පිරික් -භංරතේ භළයයඹ්ද පිරික්- හභහමි ඳහ 

භන  ඳවය දු්ද ඵත්, ඒ ඳවය ීරභ එභ ඳක්තේ ණ්ඩහඹම් 

තදක් අතය සිදු ව තදඹක් ඵත්ඹ. 

ඒ විතයක් තනොතයි. 05න දහ සිදු ව සිේධිඹ මුල් ය තන, 

යජතේ තභතවඹවීතභ්ද විඳක්තේ හිතුර්ද ඹළයි තඳ්දන 

පිරික් වයවහ, ඒ හතේභ භහධා වයවහ  ඳහක්ක  දඩඹභකුත් 

දළළ්දත තර තම් න වි  ක්රිකඹහත්භ නහ. භහතේ මීඳතභ 

තේලඳහරන ක්රිකඹහහරි්ද 24තදනකු දළන භත් රිභහ්දඩ් බහයඹ  ඳත් 

ය ඇත්තත්ද තම් කුභ්දත්රැණතේ තො ක් වළටිඹ යි. තම් 

ආහයඹ  දඩඹම් ය ඇත්තත් භළයයඹ්ද තවෝ ඳහතහර තරෝතේ 

චණ්ඩි්ද තනො භහතය එක්ත් ජහින ඳක්තේ ව භහතේ 

තේලඳහරන ාහඳහයතේ තොඳු නහයටි වහ භහන ප්ර ඵර 

ක්රිකඹහහරි්ද. භහ තමු්දනහ්දතේරහතේ දළන ළනීභ වහ භහතේ 

භළයයඹ්දඹ කිඹන පිරිතේ නම් කිහිඳඹක් කිඹ්දන ළභළිනයි. 

දකුණු ඳශහත් බහ භ්දත්රීජ ඹහ්ද ංජී භ්දත්රීජුරභහ කිසිභ යදක් 

නළුර අද රිභහ්දඩ් බහයතේ ඉ්දනහ. උපුල් නිලහ්දත සුබහවික්රසභ 

භහතය භව නය බහතේ විඳක් නහඹ,  භහතය ප්ර හතේය ඹ බහතේ 

විඳක් නහඹ රඹනල් තොඩිහය -ඳළයණිභ හභහජිතඹක්-, 

එක්ත් ජහින ඳක්තේ භහතය දිසත්රිාක් ංවිධහඹ තභොතවොභඩ් 

ඉක්ඵහල් නුසකි, භහතය භව නය බහතේ නහරි භ්දත්රීජ -

තජාසල තේලඳහරනාතඹක්- නී ්ද කුභහය අත්ලගුණර්ධන, ඒ 
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ඳහර්ලිතම්්දුර 

හතේභ ම්පර්ණ දිනඹ පුයහභ භහත් එක් තඳෞේලි භතේ 

හවනතේ භ්ද ශ භතේ තඳෞේලි තල්ම් මීය භනවය 

භවත්භඹහ, අතප් තඹොවු්ද තඳයමුතණ් බහඳින හමිණී ංජී 

භවත්භඹහ, රක්නිතහ තඳයමුතණ් තල්ම් ික්දිනහ රහරනී 

ච්දද්රයතේය භවත්මිඹ ඒ අඹ අතය ඉ්දනහ. එ දරුකු සිටින ඒ 

භ ඳහ රිභහ්දඩ් බහයතේ ඉ්දනහ. ජර්භනිතේ හිට්රර්තේ 

හරතේ රෑ 2.00 , රෑ 3.00  ඇවිල්රහ තට්ටු යරහ තන ඹනහ 

හතේ, අඩුභ ණත්ද හ්දතහ තඳොලිස නිරධහරිනිඹකුත් නළුර 

රෑ 2.00  ඇවිල්රහ, අත් අඩංගු  අයතන ගිහි්ද අද ඒ අඹ  හිය 

තල්ර රගි්දන  සිේධ තරහ ිනතඵනහ.  

තම් හතේ තත් අතප් ප්ර ධහන තඳතශේ ක්රිකඹහහරී ඳහක්ක ඹ්ද  

දඬුම් යනහ. ඒ විතයක් තනොතයි, ඵයඳතශ ප්ර වහයර  රක් 

තච්ච භතේ ඵර භණ්ඩරතේ උඳ බහඳිනයඹහත් දළ්ද අත් 

අඩංගු  අයතන.  අඳරැක් ආයුර්තේද තයෝවතල් ඇතේ 

ඉ්දනතො  ගුටිහපු එුරභහ අත් අඩංගු  ත්තහ. එුරභහ  ඳවය 

දු්ද අඹ අද නිදළල්තල් ඉ්දනහ. තම්හ වළභ එක් ළනභ 

ඡහඹහරඳ තඳොී සිතේ ිනතඵනහ. තම් වළභ සිේධිඹක් ළනභ 

තඳොී සිතේ බුේධි භණ්ඩරඹ විසි්දභ ත්ත  වීඩිතඹෝ දර්ලන 

ිනතඵනහ, රු නිතඹෝජා හය බහඳිනුරභනි. තඳොී සි තේ බුේධි 

අංලතඹ්දභ රඵහ ත් සිඹ දභ වීඩිතඹෝ දර්ලන ිනතඵන තම් pen 

drive එ භහ තනළල්රහ ිනතඵනහ.  Pen drive  බහත යන 

ම්ප්ර දහඹඹක්  ිනතඵනහ ද කිඹරහ භභ ද්දත්ද නළවළ. තම්ත් 

digital document   එක්. 21 තනි ලත ර්තේ නවීන 

තහක්ණඹත් එක්  අඳ  තම්හ බහත ය්දන  පුළු්ද 

ත්දන ඕනෆ. තම්හ අතප් පුසතහරතේ ිනතඵ්දන ඕනෆ. එදහ 

දතේ ආයම්බතේ සි  අහනඹ දක්හ තච්ච සිේධි  තඳොලිස බුේධි 

අංලඹභ ත්ත ඡහඹහරඳ,  වීඩිතඹෝ දර්ලන තම්තක් ිනතඵනහ. 

තම්හ භහ රඵහ ත් ඡහඹහරඳත්, වීඩිතඹෝ දර්ලනත් තනොතයි. 

තෝලහබඹ යහජඳක් භවත්භඹහ බුේධි අංලඹ දහරහ අතප් තතොයුරරු 

තවොඹනහ හතේභ අඳ ත් ක්රසභ ව විධි ිනතඵනහ, තතොයුරරු 

තවොඹ්දන. අතප් බුේධි අංලතඹ්ද තඳොී සිතේ ිනතඵන තතොයුරරුත් 

අඳ රඵහ තන ිනතඵනහ. තම් අසථහතේීර ඒ සිඹ ද තතොයුරරු 

තමු්දනහ්දතේරහ  භභ රඵහ තදනහ.*  

භහ කිඹහ තන ආතේ, තම් න තතක් භහතේ ඳහක්ක යි්ද 28 

තදතනකු අත් අඩංගු  අයතන ිනතඵනහ කිඹන එයි. භභ 

ඳළවළදිලිභ කිඹ්දනම්. එතළන සිටි එක් තතනක්ත් භළයඹ්ද 

තනොතයි. වළභ තතනක්භ ඉතහභ  ළදත් තර ඳක්ඹ  උදවු 

යන, ඳක්ඹ  ආදයඹ යන අඹ. ඇත්ත ලතඹ්දභ කිඹනහ 

නම්, ඳුදහ අත් අඩංගු  ත්ත ඒ  24 තදනහත්ද 20 තදතනකු  

අතත්  තම් සිේධිඹ න වි  අඩුභ ණත්ද   තෝටු ෆල්රක් 

තනොතයි, ඉයටු ෆල්රක්ත් තනොිනබුණු අඹ.  එක්ත් ජහින 

ඳක්තේ ප්ර ඵර හභහජිඹ්ද  ව ඳහඳ ර්භඹ නිහ තම් අඹ දළ්ද 

අත් අඩංගු  අය තන ිනතඵනහ.  

ඇත්ත ලතඹ්දභ තමු්දනහ්දතේරහ  තම් දළන ්දන  ඕනෆ. 

මී  ින තද  ප්ර ථභ භහතය එක්ත් ජහින ඳක් ඵර 

භණ්ඩරඹ ත් තීතයණඹක් අනු, අඳ ඳක්ඹ  

කුභ්දත්රැණරු්දත්ද ත්ලයහ ළනීතම් තත්භහ ඇින, 

තදවිනුය විසණු තේහරඹ අර අධිසලහන පජහක් ව ඳහ 

භනක් ඳළළත්වීභ  තීත්දදු ශහ. තම් ඵ එක්ත් ජහින ඳක්තේ 

තදවිනුය ආනතේ ංවිධහඹ එච්.ආර්. විභරසිරි  භවත්භඹහ 

තඳොී සිඹ ත් දළනුම් දු්දනහ. අලා නම් ඒ ලිපි ඳහ  තම් භතේ  

iPad  එතක්  තමු්දනහ ්දතේරහ  ඵරහ ්දන ිනතඵනහ.  එක්ත් 

ජහින ඳක්තේ  තනොන එක්තයහ ණ්ඩහඹභක් විසි්ද එක්ත් 

ජහින ඳක්තේ නහඹඹහ තනයපීතම් තත්භහ ඹ තත් තත් ඳහ 

භනක් එදිනභ තම්  ප්ර තේලඹ අර ංවිධහනඹ ය ඇින ඵ  

න තෝටි ණන දළ්දවීම් යහජහ භතවේ්දද්රය්ද තනොතවොත් කිී  

භවහයහජහතේ රඳහහිනිඹ විසි්ද දි භ තම් කුභ්දත්රැණහරී 

ණ්ඩහඹභ  තනොමිතල් රඵහ ීරභ නිහ, අතප් ඳහක්ක ඹ්ද ුරශ ද 

යනිල් වික්රසභසිංව භළිනුරභහ  වතඹෝඹ රඵහ ීරභ වහ දළඩි 

උන්දදුක් ඇින වුණහ.  

භහතය දිසත්රිාක්තඹ්ද ඳභණක් තනො, අ  දිසත්රිාක් 

කිහිඳඹකි්ද ද  ඳහක්ක ඹ්ද විලහර පිරික් තභ විඹදමි්ද ඳළමිණ 5 

න දහ උදෆන 8.30  හි පු අභහතා තයොනී ද භළල් භළිනුරභහතේ 

ළල්රභඩභ ප්ර තේලතේ නි අර  රැසතරහ, විසණු  තේහරඹ 

දක්හ ඒ ඳහ භන ආයම්බ ශහ. අයම්බතේීරභ, එතළනි්ද පි ත් 

ත්දන  ඉසතල්රහත් ඳළමිණි ජනතහ එ තළන  එුර ය 

භභ ඒ ජනතහ අභතමි්ද කිඹහ සිටිතේ, තම් වළභ තදඹක් ළනභ 

බුේධි අංලතේ වීඩිතඹෝ දර්ලන ිනතඵනහ. තම් හභහමී 

අධිසලහන පජහක්. කුභ්දත්රැණහරී්ද විසි්ද කුභන අභිතඹෝඹක් 

එල්ර ශ ද  ඒ ෆභ තදඹ භ හභහමී මුහුණ  දිඹ යුුර ඵයි.  

ඒ අනු දව  ළඩි ජනතහක් තදවිනුය තේහර භමිඹ තත 

ශඟහ තනවි ,  ුර්ද සිඹඹ ඳභණ ණ්ඩහඹභක් අතප්  භඟ වයස 

යමි්ද තදවිනුය පජහ භමිඹ ඉදිරිතේ හිටිඹහ. ඳක්තඹ්ද 

තනයඳන රද, සහධීන භ්දත්රීජරු්ද වළටිඹ  ඳශහත් බහර 

 යුුර යන භ්දත්රීජරු්ද තදඳශක් වහ තභහ ජනහධිඳිනයඹහ  

නිතය නිතය උ ඳතදස තදන ඵ  ඳම්තඳෝරි ළසීභ  සුප්ර සිේධ  

වර්භ්ද ගුණයත්න භවතහ ද තභහිීර භහ වඳුනහ ත්තහ.  

ඇත්ත ලතඹ්දභ භහ වර්භ්ද ගුණයත්න භවත්භඹහ තවො  

වඳුනනහ. එුරභහ  හල්තල් ජීත් න විතේශිඹ්ද නභකුත් දභහ 

ිනතඵනහ, "As I told Mahinda Gunaratne" කිඹරහ. තභොද 

ජනහධිඳිනුරභහ  එුරභහ උඳතදස තදන ඵ  වළභ එක්තනහ 

භඟභ ඳම්තඳෝරි ව්දන එුරභහ වරි ආයි. තභහිීර ඔවු්ද ඉතහභ 

අබා චනතඹ්ද අඳ ඳක්තේ නහඹඹහ ත්, භ ත් ඵළණ ළදුණු 

අතය, එහි සිටි තත් පිරික් තඳො ද, මුගුරු අතළින තර්ජනඹ ශහ. 

තභ්දන තම්හ තභයි යජතේ ජන භහධා අද ්ද ය්දත්ද. භතේ 

භළයඹ්ද තභතළන  ඇවිත් ඳවය දු්දනහඹ කිඹන තො , ඒ අඹ 

තම් තවළිදයවු ය්දත්ද නළවළ. අතප් තඳශඳහළිඹ එදින උතේ 

8.30  තදවිනුය තේහරඹ ඉදිරිපිටි්ද ආයම්බ යරහ, ඉයටු 

ෆල්රක්ත් නළින හභහනා තඵෝඩ් පුරු විතයක් අයතන ඹන 

තො  තම් අඹ තරොකු තරොකු තඳො ද අයතන, ුරක්කු අයතන 

සදහනම් තරහ හිටිඹහ. තම් වළභ තදඹක්භ භභ බහත ශ pen 

d r i v e  එතක් ිනතඵන තඳොී සිතේභ ඡහඹහරඳලි්ද 

තමු්දනහ්දතේරහ  ඵරහ ්දන පුළු්ද.  

තම් අසථහතේීර ඔවු්ද අඳ  ඵහධහ යරහ තඳො ද, මුගුරු 

අතළින තර්ජනඹ ශහ. යනිල් වික්රසභසිංව භවතහ  අඳවහහත්භ 

තර cut-out ප්ර දර්ලනඹ ශ Double Cab යථඹ පිටුඳ තඳො ද, 

මුගුරු යහශිඹක් ිනබුණහ. ඒහ තම් ඡහඹහරඳර  ව්ද වී 

ිනතඵනහ. ඉවත ීප නහඹඹ්ද අඳ ඉදිරිතේභ අනික් අඹ ත් ඒ 

තඳො ද, මුගුරු තඵදහ ීරරහ, ඒහ තඳ්දරහ අඳ  තර්ජනඹ ය්දන 

උසි ළ්දනුහ. තභහිීර ගුණයත්න භවතහතේ මුණුපුයහ ඹයි ඳසු 

වඳුනහ ත් තතනකුත් automatic අවිඹක් තඳ්දමි්ද අඳ 

ඳහක්ක ඹ්ද  තර්ජනඹ ශ වළටි භභ තඳෞේලි දුටුහ. ඔහු 

 හ සිටි අනික් භළයඹ්ද තඳො ද, මුගුරුලි්ද අඳ ඳහක්ක ඹ්ද  

ඳවය තදමි්ද ඉදිරිඹ  ඇීර ඹහභ ආයම්බ ශහ. ගිනි අවිලි්ද 

තනො, තඳො ද, මුගුරුලි්ද තනො ඉයටු ෆල්රකි්දත් ්දනේධ 

තනොව අතප් පිරි තම් භළයඹ්ද ඉදිරිතේ අයණ ව ඵත් තම් 

අසථහතේීර භහ ප්ර හල ය්දන ළභළිනයි.  

රු නිතඹෝජා හය බහඳිනුරභනි, තම් තත්ත්ඹ ඹ තත් 

අතප් ඳහක්ක ඹ්ද තඵොතවෝ පිරික් විසිරී ගිඹ ඵළවි්ද අඳ තඵොතවෝ 

1269 1270 

———————————- 
*  ඉදිරිඳත් තනොයන රීර. 
   சர்ப்பஷக்கப்படலஷல்கய. 

   Not tendered. 

[රු භංර භයවීය  භවතහ] 
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තදතනක් ළල්රභ ඩ තම් නතහ ිනබ අතප් හවනලි්ද නළතත් 

භහතය ඵරහ පි ත් ඹේදි ්දනේධ භළයඹ්ද තඳො ද ආදිඹ 

ප්ර දර්ලනඹ යමි්ද රුහුණ විලසවිදාහරඹ වයවහ භළේදත්ත  

භ්ද යමි්ද අතප් ඳහක්ක ඹ්දතේ ඵස යථඹ  ඳහ ඳවය 

තදමි්ද, ඒ ඵස යථතේ windscreen එ කුඩු ශහ. ඒ ඡහඹහරඳද 

තභහි ිනතඵනහ. 

තභ ඳක්ඹ ත්, නහඹඹහ ත් ප්ර සිේධිතේභ ේතේ වත 

අඳවහ යමි්ද ඇීර ඹන තඳශඳහළිඹ ඉදිරිතේ තෝඳඹ  ඳත් ව 

අඳතේ ඳහක්ක ඹ්ද විලහර පිරික් ඳසු භහතය භව නය බහ 

ඉදිරිතේ ඒ යහශි වුණහ. තමු්දනහ්දතේරහ ද්දනහ ඇින, භහතය 

තොල්ර්ද කිඹන ථහක් ිනතඵනහ, "තවො  තවොයි   

යි" කිඹරහ. ඒ අඹ උතේ හභහමී ගිහි්ද තභ්දන තම් හතේ 

තත්ත්ඹ  මුහුණ දු්දනහ. ඒ අඹ නළතත් භහතය නයඹ  ශඟහ 

තරහ, අතප් භ ඉදිරිතේ තම් අඹ  අඳ ව්දන තද්දත්ද නළවළඹ 

කිඹරහ අධිසලහන ය ත්තහ. ඒ සථහනඹ  ශඟහ ව භවයහජහ 

අනුග්රාවතඹ්ද ංවිධහනඹ යන රද තම් ්දනේධ තඳශඳහළිඹ  

අඳ ඳහක්ක ඹ්ද විසි්ද "හූ" කිේහ. ඒ ඇත්ත. ඒ භඟභ 

තෝලහබඹ යහජඳක් භවත්භඹහතේ ඵරතර තභ්ද ද ඳළරී ඇතළයි 

සිතමි්ද වර්භ්ද ගුණයත්න කිඹන පුේරඹහ ඉතණ් ිනබුණු 

පිසතතෝරඹ ඇදරහ අතප් ඳහක්ක ඹහ  තඩි ිනේහ. තභහිීර දකුණු 

ඳශහත් බහ භ්දත්රීජ ක්රිකහ්දත පුසඳකුභහය භ්දත්රීජයඹහ  තඩි 

ළදුණහ. ඔහු එතතල්භ අඳ යහපිටිඹ තයෝවර  තන ගිඹහ. 

අවම්තඵ්ද town එ  ඳළමිණි වමුදහතේ තරුණ තොල්දහදුතක් 

තම් තභොක්ද ්දත්ද කිඹරහ ඳහය අයිත්ද සි  එභ තඳශඳහළිඹ 

නයමමි්ද සිටිඹහ. වර්භ්ද ගුණයත්නතේ තඩි ඳවරි්ද තම් 

ත රුණඹහ ත් උණ්ඩ තදක් ළදිරහ තම් තන තො ත් ඔහු 

තොශම භව තයෝවතල් ඉ්දත්ද. ඔහු දහහලි ආඵහධිතතඹක් 

ඵ  ඳත් තරහ. තභොද ඔහුතේ පි  තෝදතේ "බුරට්"එක් 

තළ්දඳත් තරහ. ඒ ඉත් ය්දන ඵළවළ.  

තභ්දන තම් හයණහ අද තම් කිඹපු එ භහධාඹක්ත් ය   

කිඹ්දත්ද නළවළ. වර්භ්ද ගුණයත්න කිඹන පුේරඹහ ුරක්කුක් 

ඳහවිච්ික ශහඹ කිඹරහ තඵොතවෝ ජනභහධා කිඹ්දත්ද නළවළ. 

නමි්දත් කිඹ්දත්ද නළවළ.  

ඇත්ත ලතඹ්දභ තම්ත ිනතඵන පුදුභඹ තභයි, අවුරුදු 

කිහිඳඹක් ිනසතේ උුරතර්  ්ද යරහ ප්ර බහය්දතේ තඩි 

උණ්ඩලි්ද ත්ලරිරහ ආපු තම් තරුණඹහ අ්දිනභ  වර්භ්ද 

ගුණයත්න ව තභ්දන තම් භවයහජහ ත්රැසතහීර්දතේ තඩි 

උණ්ඩඹ  බිලි වුණහඹ කිඹන එ. ඒ ඵ තම් අසථහතේ ීර භහ 

ඳළවළදිලිභ කිඹ්දන  ඕනෆ. එතභ්දභ - [ඵහධහ කිරීභක්] ඔේ, 

ඒයි.  ජනහධිඳින උඳතේල.  ඒ භභ තනොතයි කිඹ්දත්ද. 

එුරභහභයි වළභ තළනභ කිඹ්දත්ද. තජෝ්ද අභයුරං, විඳක්තේ 

ප්ර ධහන ංවිධහඹුරභනි, එුරභහ  හල්තල් ජීත් න විතේශිඹ්ද 

නභකුත් දහරහ ිනතඵනහ, “As I told Mahinda Gunaratne” 

කිඹරහ. තභොද, වළභ තරහතේභ  "I told Mahinda this; I told 

Mahinda that; I told Mahinda this"  කිඹ කිඹහ  ථහ යන 

පුේරතඹක්.  ඒ විතයක් තනොතයි, තම් පුේරඹහ තභයි ඳසු ගිඹ 

භහ ුරන  විතය ඉසය තරහ සී.ඒ. ච්දද්රයතප්ර ේභ භවත්භඹහ ලිඹපු 

"Gota's War" කිඹන තඳොත හල්තල් විතේශි පිරි  වඳු්දහ 

ීරභ වහ විලහර උත්ඹක් හල්තල් "රයිට් වවුස" තවෝ  රතේ 

ංවිධහනඹ තශේ.  රු නිතඹෝජා හය බහඳිනුරභනි, තම් 

පුේරඹහ රි්ද ය ඳක් භහරු යන පුේරතඹක්. එ හරඹක් 

JHU  එතක් හිටිඹහ,  UNP එතක් හිටිඹහ, අද තම් ආණ්ඩුතේ 

ඉ්දනහ. ඒ හතේභ 1988 - 1989 හරතේ හල්තල් 

දහහයඹකුත් ඳත්හතන ගිඹහ. ඒ ඵ සිඹ ද තදනහභ ද්දනහ.  

එදහ දකුණු ඳශහත් බහතේ ඹහ්ද ංජී භ්දත්රීජුරභහතේ 

තවෝදයඹහතේ කුතල් භස කුට්ටිඹක් ඩහතන තඩි ළදුණහ. 

නමුත් ඒ තඩි ළදුණු ඹහ්ද ංජීතේ තවෝදයඹහ අද භහතය හිය 

තදය රිභහ්දඩ් බහයතේ සිටිනහ. ඊ  ඳසු තභොක්ද වුතණ්? තම් 

රඵරඹ නයම්දන  එළිඹ  ආපු නය බහතේ තේතඹකු ත් 

තම් ගුණයත්න කිඹන විඹරු මිනිහ ව භවයහජහතේ ත්රැසතහීර්ද 

විසි්ද තඩි තළබුහ. තඩි තඵරහ ඒ භනුාඹහත් දළ්ද ඉසපිරිතහතල් 

ඉ්දනහ. ඒ තරහතේ  තමු්දනහ්දතේරහතේ ඳක්ඹ නිතඹෝජනඹ 

යන, භභ එදහ මුලි්දභ නහභ තඹෝජනහ රඵරහ දු්දනු තක්.යි. 

රු්ද කිඹන නහරි භ්දත්රීජුරභහත් එළිඹ  ආහ. එුරභහත් අතප් 

ඳළත්තත් තතනක් කිඹරහ හිතරහ, පිසතතෝරඹ තක්.යි. රු්දතේ 

ඳපු  තඵරහ තඩි තඵ්දන  වදනතො  - 
 

නිතඹෝජා හය බහඳිනුරභහ 
(குளக்கரஷன் பஷெஷத் ெலஷசஶரர் அலர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, please wind up now. 

 

රු භංර භයවීය භවතහ  
(ஶண்புஷகு ங்கர சவீ) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 
Sir, I have a lot of time. 

 

නිතඹෝජා හය බහඳිනුරභහ 
(குளக்கரஷன் பஷெஷத் ெலஷசஶரர் அலர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
You have been given only 20 minutes. 

 

රු භංර භයවීය භවතහ  
(ஶண்புஷகு ங்கர சவீ) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 
ඒ තරහතේ එතළන හි පු නය බහතේ තේඹ්ද වුද 

කිඹරහ ද්දත්ද නළින ඳවය ීරරහ -  [ඵහධහ කිරීභක්] COPE   එ 

ළන තභයි ථහ ය්දත්ද.  [ඵහධහ කිරීභක්] වරි, තරහ රඵහ 

තද්දන.  තඵොතවොභ සුරිනයි. [ඵහධහ කිරීභක්]  

රු නිතඹෝජා හය බහඳිනුරභනි, යහජා අනුග්රාවතඹ්ද 

තම් සිදු වුතණ් තොතවොභද කිඹන එ අපි තඳ්ද්දනම්. 

තභ්දන තම් විධිඹ   ඳහක්ක ඹ්ද විලහර ප්ර භහණඹක් කහතනඹ 

ය්දන  උත්හව ශහ. වළඵළයි එතළනීර තභොක්ද සිදු වුතණ්? 

තත් නහරි භ්දත්රීජයතඹක් ඇවිල්රහ තම් භනුාඹහ අයතන 

ගිහිල්රහ තඳොී සිතේ ආයක්හ රඵහ දු්දනහ. තම් සිේධි ඹ අ්ද 

තරහ භභත් තඵොතවොභ අභහරුත්ද traffic jam එතක් හියතරහ 

ඉරහ තඳොී සිඹ  ඹනතො  භහතය තඳොී සිතේ ඕඅයිසී තේ 

හභයතේ පිටුඳසතේ, තම් වතය ඳස තදතනකු  තඩි තඵරහ, එක් 

තතනකු දහහලි අ්ලඵහතඹකු යපු වර්භ්ද ගුණයත්න - 

භ  තඳොී සිතඹ්දභ කිේහ.  -  හභයඹ තෝපි තෝප්ඳඹක් බිබී, 

සියට් එක් ඳත්ුර යතන තභ්දතේ හිත මිත්රැ තෝලහබඹ 

යහජඳක්  ථහ යනහ. තභ්දන තම්යි සිදු වුතණ්.  
 

නිතඹෝජා හය බහඳිනුරභහ 
(குளக்கரஷன் பஷெஷத் ெலஷசஶரர் அலர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Order, please!  Will an Hon. Member propose the 

Hon. Janaka Bandara to take the Chair? 
 
රු හසුතේ නහනහඹක්හය භවතහ (ජහින බහහ වහ 
භහජ ඒහඵේධතහ අභහතාුරභහ) 
(ஶண்புஷகு லஶசுரெல நஶைஶக்கஶ - ரெசஷ தஶறஷகள், 

சபக எருகப்பஶட்டு அகச்சர்) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara - Minister of National 

Languages and Social Integration) 
I propose that the Hon. Janaka Bandara do now take 

the Chair. 
 
ප්ර ලසනඹ විභන රදි්ද, බහ ම්භත විඹ. 
லஷனஶ லஷடுக்கப்பட்டு  ற்ரக்தகஶள்ரப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
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ඳහර්ලිතම්්දුර 

අනුරරු   නිතඹෝජා හය බහඳිනුරභහ මරහනතඹ්ද ඉත් 
වුතඹ්ද, රු ජහන ඵණ්ඩහය භවතහ මුරහනහරඪ විඹ. 

அென் பஷமகு, குளக்கரஷன் பஷெஷத் ெலஷசஶரர் அலர்கள் 

அக்கஷஶசனத்ெஷனஷன்ர அகயரல, ஶண்புஷகு ஜஶனக பண்டஶ 

அலர்கள்  ெகயக லகஷத்ெஶர்கள். 

Whereupon MR. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES  left 

the Chair, and  THE HON. JANAKA BANDARA took the Chair. 
 
රු භංර භයවීය භවතහ  
(ஶண்புஷகு ங்கர சவீ) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

මරහනහරඪ රු භ්දත්රීජුරභනි, තඵොතවොභ සුරිනයි. භහ 

ඳළවළදිලිභ නළතත් කිඹනහ, ඒ සිඹ ද දර්ලන තභතළන ිනතඵන 

ඵ. ඉයටු ෆල්රක්ත් අතත් නළින ඳහ භනක් ගිඹ අඳ  

අ්දිනභ  ඳවය ීරරහ තම් නතො  අතප් ඳහක්ක ඹ්ද සිඹ ද 

තදනහභ රිභහ්දඩ් බහයතේ සිටිනහ, මරහනහරඪ රු භ්දත්රීජුරභනි.  

භහ ද්දනහ වළටිඹ  තම් නතො   අතප් ඳහක්ක ඹ්ද 28 තදතනක් 

රිභහ්දඩ් බහයතේ සිටිනහ. භභ ඒ රළයිසුර බහත* යනහ. 

නමුත් භතේ  අඹ අතයත් තඳො ද ිනඹහතන ප්ර ින ප්ර වහය දක්පු 

පිරික්  සිටිඹහ. භභ නළවළයි කිඹ්දත්ද නළවළ.   

අතප් අඹ අතතර්ත් ඉ්දනහ, අතප් නහඹුරභහ , අතප් 

ඳක්ඹ  ඵණින තො  තේදනහක් ිනතඵන මිනිසසු. තම් සිඹ ද 

සිදුවීම් ඉදිරිතේ ඉරහ, ඉරහ අ්දිනභ  ඒ අඹ තඳො ද අත  

ත්තත් භහතයීර. නමුත් උතේ අපි ඳ ්ද ත්තත් තඵොතවොභ 

හභහමී ඳහ භනක්. තභ්දන තම් ආහයඹ  තම් සිඹ ද තදනහභ 

අත් අඩංගු  ්දනහ. නමුත් අදත් තම් තභොතවොත න තො ත් 

මරහනහරඪ රු භ්දත්රීජුරභනි, තම් දඩඹභ නත්රහ නළවළ.  

තඳතර්දහ ආතඹභත් භතේ නි  ආහ, භහතය තඳොී සිතේ ුර්ද 

තදතනක්. තඳොී සිතේ ුර්ද තදතනක් ඇවිල්රහ, තත් නම් ීපඳඹක් 

අවනහ. භභ ඒ තරහතේ කිේහ, "භභ තමු්දනහ්දතේරහ  

තඳොතයෝදදුක් තරහ, ඒ ආහයඹ භ එදහ දතේ උතේ 8.30 න 

තො  ඉල්රපු සිඹ ද තදනහ  උත්තයඹක් ්දන බහය දු්දනහ. 

නමුත්  උත්තයඹක් ්දනහ තනු  -[ඵහධහ කිරීභක්] 

 
රු තයෝහිත අත්ලගුණර්ධන භවතහ  
(ஶண்புஷகு ரஶவஷெ அரபகுைலர்ென) 

(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  

Sir, I rise to a point of Order. 

 
මරහනහරඪ භ්දත්රීජුරභහ 
(ெகயகெஶங்கும்  உரப்பஷனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

රීින ප්ර ලසනඹක් රු භ්දත්රීජුරභහ.  

 
රු තයෝහිත අත්ලගුණර්ධන භවතහ  
(ஶண்புஷகு ரஶவஷெ அரபகுைலர்ென) 

(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  

තමු්දනහ්දතේරහ තනුත්ද අපි නත්රහ දු්දනහ. [ඵහධහ 

කිරීභක්] 

 
රු භංර භයවීය භවතහ  
(ஶண்புஷகு ங்கர சவீ) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

That is not a point of Order. 

මරහනහරඪ භ්දත්රීජුරභහ 
(ெகயகெஶங்கும்  உரப்பஷனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

භ්දත්රීජුරභහ ථහ ය තන ඹ්දන.  

 
රු භංර භයවීය භවතහ  
(ஶண்புஷகு ங்கர சவீ) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

මරහනහරඪ රු භ්දත්රීජුරභනි, අතප් ඳළත්තත් නම් භළයයි්ද 

සිටිතේත් නළවළ; තච්්ද ඩන අඹ සිටිතේත් නළවළ. අතප් ඳළත්තත් 

සිටිතේ තවො ඳහක්ක ඹ්ද. තච්්ද ඩන අඹ හිටිතේ නළවළ. අතප් 

ඳළත්තත් සිටිතේ ඔක්තොභ ඳහක්ක ඹ්ද.  

අද ඒ අඹතේ දඩඹභ තනි ඹ්දත්ද තොතවොභද? ඒ දඩඹභ 

තනි ඹ්දත්ද භහධා ආඹතන ීපඳඹ  ඕනෆ වළටිඹ , යජතේ 

භහධා ආඹතනර  ඕනෆ වළටිඹ . තඳොී සිතේ ුර්ද තදතනක් 

ආහ.  Crime OIC භවත්තඹහත්ද භභ ඇහුහ, "ඇයි තම් අඹ 

තවොඹ්දත්ද?" කිඹරහ. එතතො  කිඹනහ, "සිය 

රඳහහිනිතඹයි,  අයිටීඑ්ද එතයි පි්දතූය ගිඹහ"  ද. භභ ඇහුහ, 

"දළ්ද භහතය තඳොී සිඹ ක්රිකඹහත්භ ්දත්ද තම් රඳහහිනී 

ආඹතන කිඹන වළටිඹ ද?" කිඹරහ. ඊ  ඳසතේ  භ  ඳත්තයඹක් 

ීරරහ කිඹනහ, "නෆ, තම් ඳත්තතර්ත් තම් පි්දතූය ිනතඵනහ" 

කිඹරහ. "භේබිභ" ඳත්තයඹත් තදනහ. තභ්දන! අද තම් යතට් 

නීිනඹ  ගිඹ තත්ත්ඹ.   

 
රු තයෝහිත අත්ලගුණර්ධන භවතහ  
(ஶண்புஷகு ரஶவஷெ அரபகுைலர்ென) 

(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  

'භේබිභ' හතේද? 'භේබිභ' ඹහළුහතේ ත්දද? 

 
රු භංර භයවීය භවතහ  
(ஶண்புஷகு ங்கர சவீ) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

අද තම් පි්දතූය ඳශ යනහ. අතප් ඳක්තේ අඹ එතළන හිටිඹහ 

තභයි. අනිහර්ඹතඹ්දභ අතප් ඳක්තේ අඹ එතළන ඉ්දන ඕනෆ. 

නමුත් ඒ අඹ වුරුත් තඳො ද අය්ද නළවළ. අතප් ඵර භණ්ඩරතේ 

තල්ම් ගුණතේයරහ ඉ්දනහ. තම් ඳත්තයතේ ඳශ තරහ ඉ්දන 

ඔක්තොභ  අතප් අඹ. තම්, අතප් භහරත්ල සීරයතන වහමුදුරුතෝ 

ඉ්දනහ, රඹනල් තොඩිහය ඉ්දනහ, නදි්ද භහරතොඩ 

ඉ්දනහ,  ජත් නල්රතඳරුභ ඉ්දනහ. තම් ඔක්තොභ වරි, තම් 

ිනතඵ්දත්ද,  තම් පි්දතූය දහපු අඹ හිටිඹහ. ඔේ, අපි කිඹ්දත්ද 

නළවළ, 'හිටිතේ නළවළ' යි කිඹරහ. නමුත් ඒ අඹ හිටිතේ ඳක්ඹ 

තනුත්ද; ව ්දන තනොතයි, ඳක්ඹ  ආයක්හ ය්දන.   

තම් තඵොතවෝ තදතනක් අතත් තෝටු ෆල්රක්ත් ිනබුතණ් නළවළ 

කිඹරහයි භභ තම් අසථහතේීර තමු්දනහ්දතේරහ  කිඹ්දත්ද. 

භහධාතඹ්ද තභතවඹන තේලඳහරන දඩඹභක්  ඵ  තම් ඳත් 

තරහ ිනතඵනහ. ඒ නිහභ භ  තඳතනනහ, තම් භතේ 

තේලඳහරන ාහඳහයඹ අඩඳණ කිරීභ වහ තම් යජතේ 

කුභ්දත්රැණහයඹ්ද විසි්ද ආයම්බ යරහ ිනතඵන තදඹක් ඵ. ඒ 

හතේභ තම් ආහයඹ  සිඹ දභ තාඹ අද ්ද යරහ තඵනහ.  

තම් එක්ත් ජහින ඳක්තේ ණ්ඩහඹම් තදක්  ද. ඒ 

ම්පර්තඹ්දභ අතාඹක්. තම් අතනක් ණ්ඩහඹතම් එක්ත් 

ජහින ඳක්තේ ීපඳ තදතනක් ඉ්දනහ භභ දළක්හ, ඇත්ත. 

ඒ  නහඹත්ඹ දු්දත්ද ජනතහ ජනහධිඳිනතේ උඳතේලඹහයි 

කිඹන පුේරඹහයි, අද අතප් ඳක්තේත් නළින, ඳශහත් බහතේ 

සහධීන  යුුර යනහයි කිඹරහ තභ්ද විසි්දභ ප්ර හලඹ යපු 

තද්දතනකුයි. ඊ  අභතය මරහනහරඪ රු භ්දත්රීජුරභනි, තම් 

අඹ අතය භභ දළක්හ, තදවිනුය ප්ර හතේය ඹ බහතේ  විඳක් 

නහඹයි, ළලිභ අත්ලවික්රසභ කිඹරහ භ්දත්රීජයතඹක්, ඒ හරතේභ 

ආණ්ඩු ඳළත්ත  රක්සභ්ද ඹහඳහ අත්ලර්ධන ඇභිනුරභ්දරහ 

එක් ගිඹ ඳශහත් බහ භ්දත්රීජයතඹකුත් හිටිඹහ. හිටිඹ  අතනක් අඹ 
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————————— 
*  පුසතහරතේ තඵහ ඇත. 
*  நூனஷகயத்ெஷல் கலக்கப்பட்டுள்ரது. 

*  Placed in the Library. 
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ඔක්තොභ එ එ තළ්දලි්ද කුලිඹ  තනහපු අඹ. ඒ විතයක් 

තනොතයි, භභ ඳළවළදිලිභ කිඹනහ, අතනක් අඹ අතතර්,  අඩුභ 

ණත්ද ජනහධිඳින ආයක් අංලතේ අඹ එතොතශොස තදතනක් 

ඉරහ ිනතඵනහ."රංහඊනිවුස" එතක් පි්දතූයඹක් ඳහ ිනතඵනහ. 

[ඵහධහ කිරීභක්] තම් තෂොත ෝ ිනතඵනහ.  

 
රු තයෝහිත අත්ලගුණර්ධන භවතහ  
(ஶண்புஷகு ரஶவஷெ அரபகுைலர்ென) 

(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  

තෂොත ෝ තඳ්ද්දන.  

 
රු භංර භයවීය භවතහ  
(ஶண்புஷகு ங்கர சவீ) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

තෂොත ෝ ිනතඵනහ. අපි තෂොත ෝ තච්්දහයඹ්ද   
 
[මරහනතේ අණ ඳරිදි ඉත් යන රීර.] 
[அக்கஷஶசனக் கட்டகரப்படி அகற்மப்பட்டுள்ரது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 
 

තද්දත්ද නළවළ. අපි අදහශ අඹ  තද්දනම්.  

 
රු තයෝහිත අත්ලගුණර්ධන භවතහ  
(ஶண்புஷகு ரஶவஷெ அரபகுைலர்ென) 

(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  

තොතවේද ිනතඹ්දත්ද? තෝ තද්දන.  

 
රු භංර භයවීය භවතහ  
(ஶண்புஷகு ங்கர சவீ) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 
පික්තඳොට්හ 

යඹ්ද   

[මරහනතේ අණ ඳරිදි ඉත් යන රීර.] 
[அக்கஷஶசனக் கட்டகரப்படி அகற்மப்பட்டுள்ரது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

 

තද්දත්ද නළවළ මරහනහරඪ රු භ්දත්රීජුරභනි.  "කුභ්දත්රැණ 

තඳශඳහළිරුතෝ ුරක්කු, පිසතතෝර, ඩු ට්රාක් යථර ඟහ 

තනවිත්: ජනහධිඳින ආයක්ඹ්ද 11ක් තඳශඳහලිතේ: 3   

ුරහරයි:...." ඒ ුර්ද තදනහ භහතය තයෝවර  ගිතේ නළවළ, 

මරහනහරඪ රු භ්දත්රීජුරභනි.   

ඒ අඹ භහතය army camp එ  ගිහි්ද වළංගි තවොයහභ තඵතවත් 

දභහතන එතළනි්ද භහරු වුණහ. භභ තම් article  එත් භභ 

බහත* යනහ.  

විතලේතඹ්දභ භභ ඵයඳතශ තචෝදනහක් ය්දත්ද. භභ 

ඳළවළදිලිභ කිඹනහ, යහජ භතවේ්දද්රය්දතේ තඳශඳහළිඹ   

ආයක්හ දු්දත්ද තන වුරුත් තනොතයි, ජනහධිඳින 

ආයක්  තේතඹ්දඹ කිඹහ. 
 

 
මරහනහරඪ භ්දත්රීජුරභහ 
(ெகயகெஶங்கும்  உரப்பஷனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

රු භ්දත්රීජුරභනි,  භංර භයවීය භ්දත්රීජුරභනි,  ඔඵුරභහ අද 

දින  නිඹමිත  විඹඹ  අදහශ තනොතයි රුණු ව්ද 

ය්දත්ද.  

රු භංර භයවීය භවතහ  
(ஶண்புஷகு ங்கர சவீ) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

තම් විඹඹ  අදහශයි.  මරහනහරඪ රු භ්දත්රීජුරභනි. - 

[ඵහධහ කිරීභක්] 
 

මරහනහරඪ භ්දත්රීජුරභහ 
(ெகயகெஶங்கும்  உரப்பஷனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

තභොක්ද  විඹඹ  ිනතඵන අදහශත්ඹ? තෝප් හර්තහ  

අදහශයි  අද දින  තම් විහදඹ ඉල්රහ  ිනතඵ්දත්ද. ඔඵුරභහ  ඊ  

අදහශ තනොතයි ථහ ය්දත්ද.   
 

රු භංර භයවීය භවතහ  
(ஶண்புஷகு ங்கர சவீ) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

අදහශයි. භභ තම් ථහ ය්දත්ද යජතේ භහධා ආඹතන -  

[ඵහධහ කිරීභක්] රුණහය  තඳොඩ්ඩක් තම් -  [ඵහධහ කිරීභක්]  
 

මරහනහරඪ භ්දත්රීජුරභහ 
(ெகயகெஶங்கும்  உரப்பஷனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

තදන හයණඹ තභයි,  ඳළවළදිලිභ  දළන  අධියණතේ   
ඹම්කිසි විනිලසචඹ  බහජනඹ තරහ ිනතඵන රුණක්  
ම්ඵ්දධතඹ්ද, ඒ පුේරයි්ද ම්ඵ්දධතඹ්ද තම් රු බහතේ 
ථහ ය්දන ඵළවළ, සථහය නිතඹෝ 84 අනු.  

 

රු භංර භයවීය භවතහ  
(ஶண்புஷகு ங்கர சவீ) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

තභ ඒ හයණඹ විනිලසචඹ  බහජනඹ තරහ නළවළ.  
 

මරහනහරඪ භ්දත්රීජුරභහ 
(ெகயகெஶங்கும்  உரப்பஷனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

විභර්ලනඹ  බහජනඹ තරහ ිනතඵනහ.  
 

රු භංර භයවීය භවතහ  
(ஶண்புஷகு ங்கர சவீ) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

තභොක්ද?  
 

මරහනහරඪ භ්දත්රීජුරභහ 
(ெகயகெஶங்கும்  உரப்பஷனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

විභර්ලනඹ  බහජනඹ තරහ ිනතඵනහ. අධියණඹ  "බී" 

හර්තහක් ඉදිරිඳත් තරහ ිනතඵනහ. 
 

රු භංර භයවීය භවතහ  
(ஶண்புஷகு ங்கர சவீ) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

අද තමු්දනහ්දතේරහ තඳොදු යහජා භණ්ඩරතේ බහඳිනත්ඹ 

දයන භ්ද යසිනඹහදුහය   
 

[මරහනතේ අණ ඳරිදි ඉත් යන රීර.] 
[அக்கஷஶசனக் கட்டகரப்படி அகற்மப்பட்டுள்ரது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 
 

ඳහර්ලිතම්්දුරක් වළටිඹ - [ඵහධහ කිරීභක්]  එඳහ. තභතළන  

ජහතා්දතයඹ  -  [ඵහධහ කිරීභක්]  තමු්දනහ්දතේරහ අතප්  ත් 

වන  වළටියි තම්.  
 

මරහනහරඪ භ්දත්රීජුරභහ 
(ெகயகெஶங்கும்  உரப்பஷனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

නළවළ, නළවළ,  රු භ්දත්රීජුරභහ. ථහ ය්දන, නමුත්  සථහය 

නිතඹෝ අනු ථහ ය්දන.  

1275 1276 

————————— 
*  පුසතහරතේ තඵහ ඇත. 
*  நூனஷகயத்ெஷல் கலக்கப்பட்டுள்ரது. 

*  Placed in the Library. 



ඳහර්ලිතම්්දුර 

රු භංර භයවීය භවතහ  
(ஶண்புஷகு ங்கர சவீ) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

සථහය  නිතඹෝර  අනු තභයි භභ ථහ ය්දත්ද. 

ජනභහධා තා ්ද යන  වළටි-  

 
මරහනහරඪ භ්දත්රීජුරභහ 
(ெகயகெஶங்கும்  உரப்பஷனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

"තෝප්" හර්තහ  අදහශ ඔඵුරභහතේ ථහ සීභහ ය්දන.  

 
රු භංර භයවීය භවතහ  
(ஶண்புஷகு ங்கர சவீ) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

ජනතහත්ද  මුදල් රඵහ ්දනහ  ජනභහධා, යජතඹ්ද මුදල් 

රඵහ ්දනහ  ජනභහධා, භවහ බහණ්ඩහහයතඹ්ද මුදල් රඵහ ්දනහ 

ජනභහධා අද තා ්ද යරහ අතා කිඹනහ. ඒ විඹඹ  

අදහශ නළේද, ඳහර්ලිතම්්දුර  අදහශ නළේද කිඹහ භභ අවනහ. 

විතලේතඹ්දභ ජනහධිඳිනයඹහතේ නභ කිේහභ තභ්දන තම් තක් 

ඇත්ත තත්රුණහ. ජනහධිඳින ආයක්  තේතේ  11ක් ඉ්දනහඹ  

කිේහභ තභයි තම් අඹ තවො භ රඵර වුතණ්.  භභ කිඹපු  තදඹ 

එදහ ත් ඩහ ඔප්පු වුණහ.  දළ්ද, භභ කිඹපු තදඹ එදහ ත් ඩහ ඔප්පු 

වුණහ. ඔඵුරභහ ඕනෆ තීත්දදුක් ්දන. තම් ඳණිවුඩඹ ය   ඹනහ. 

තමු්දනහ්දතේරහ ජනහධිඳින ආයක්යි්ද තනොතයි  

තෝලහබඹතේ භළයයයි්ද දභරහ -   [ඵහධහ කිරීම්]  

 
රු තයෝහිත අත්ලගුණර්ධන භවතහ  
(ஶண்புஷகு ரஶவஷெ அரபகுைலர்ென) 

(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  

Sir, I rise to a point of Order. 

 
මරහනහරඪ භ්දත්රීජුරභහ 
(ெகயகெஶங்கும்  உரப்பஷனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ඔේ,  රු භ්දත්රීජුරභනි, තභොක්ද රීින  ප්ර ලසනඹ?  

 
රු තයෝහිත අත්ලගුණර්ධන භවතහ  
(ஶண்புஷகு ரஶவஷெ அரபகுைலர்ென) 

(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  

මරහනහරඪ රු භ්දත්රීජුරභනි,  අද "තෝප්" හර්තහ ළනයි  

තම්  උත්තරීතය බහ ුරශ   විහදඹ  ්දත්ද. [ඵහධහ කිරීභක්]  

 
මරහනහරඪ භ්දත්රීජුරභහ 
(ெகயகெஶங்கும்  உரப்பஷனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

රු භ්දත්රීජුරභහතේ රීින  ප්ර ලසනඹ  ඇහුම්්ද තද්දන. 

 
රු තයෝහිත අත්ලගුණර්ධන භවතහ  
(ஶண்புஷகு ரஶவஷெ அரபகுைலர்ென) 

(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  
 "තෝප්" හර්තහ ළන කිසිභ තදඹක් ව්ද තනොය කිේ 

තම්  සිඹල්රභ  වළ්දහඩ් හර්තහත්ද ඳහ ඉත් ය්දනඹ කිඹහ 

භභ ඉල්ී භක්  යනහ.  [ඵහධහ කිරීම්]  ඒ අධියණ තීත්දදුක්.  

දළ්ද රිභහ්දඩ්ත තරහ ඉ්දනහ.  දළ්ද රිභහ්දඩ් එතක් ඉ්දනහ   

තභඹහතේ තොල්රහ. [ඵහධහ කිරීභක්] 

 
මරහනහරඪ භ්දත්රීජුරභහ 
(ெகயகெஶங்கும்  உரப்பஷனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

රු භංර භයවීය භ්දත්රීජුරභහ, ත සීමිත හරඹක් 

ිනතඹනහ. 

රු භංර භයවීය භවතහ  
(ஶண்புஷகு ங்கர சவீ) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 
ඔඵුරභහ ඔඹ හඩි තරහ ඉ්දන පුටු ත් අතෞයඹක් ය්දත්ද. ළත විධිඹ , ඳක්ඳහතීත; අඳක්ඳහතීත තනො-  [ඵහධහ කිරීභක්] ආණ්ඩු  තඩ් 

ඹ්දන තනොතයි තමු්දනහ්දතේ  ඔඹ පුටුතේ හඩි තශේ.    
 

[මරහනතේ අණ ඳරිදි ඉත් යන රීර.] 
[அக்கஷஶசனக் கட்டகரப்படி அகற்மப்பட்டுள்ரது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

 
මරහනහරඪ භ්දත්රීජුරභහ 
(ெகயகெஶங்கும்  உரப்பஷனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

රු භංර භයවීය භ්දත්රීජුරභනි, භභ ඔඵුරභහ  කිේතේ 

සථහය  නිතඹෝර  අනු ථහ ය්දනඹ කිඹහ ඳභණයි.  

 
රු භංර භයවීය භවතහ  
(ஶண்புஷகு ங்கர சவீ) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 
තමු්දනහ්දතේ  ඩහ භභ ද්දනහ, සථහය නිතඹෝ.   තමු්දනහ්දතේ  ඩහ භභ සථහය නිතඹෝ  තවො  ද්දනහ.    [ඵහධහ කිරීභක්] තම් තොතවේද 

ඉ්ද ඇවිල්රහ භ  සථහය  නිතඹෝ ළන කිඹහ තද්දන එඳහ.  
 

[මරහනතේ අණ ඳරිදි ඉත් යන රීර.] 
[அக்கஷஶசனக் கட்டகரப்படி அகற்மப்பட்டுள்ரது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

 භභ සථහය නිතඹෝ තවො  ද්දනහ. 

 
මරහනහරඪ භ්දත්රීජුරභහ 
(ெகயகெஶங்கும்  உரப்பஷனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

රු භ්දත්රීජුරභනි, මරහනඹ යි අභිතඹෝ ය්දත්ද. ඔඵුරභහ 

සථහය  නිතඹෝ 84 ඹ තත් -  [ඵහධහ කිරීම්]    

 
රු භංර භයවීය භවතහ  
(ஶண்புஷகு ங்கர சவீ) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

මරහනහරඪ රු භ්දත්රීජුරභනි,  තම් යතට් ිනතඵන භහධාතඹ්ද 

විතයක් තනොතයි ථහනහඹ පුටුතනුත්  

 
[මරහනතේ අණ ඳරිදි ඉත් යන රීර.] 
[அக்கஷஶசனக் கட்டகரப்படி அகற்மப்பட்டுள்ரது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

තා ්ද ය්දන වදනහ. -  [ඵහධහ කිරීම්]   නමුත් භභ 

කිඹනහ, අනිහර්ඹතඹ්දභ යහජ භතවේ්දද්රය්දතේ -  [ඵහධහ කිරීම්]   

 
මරහනහරඪ භ්දත්රීජුරභහ 
(ெகயகெஶங்கும்  உரப்பஷனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

රු භ්දත්රීජුරභනි, හර තේරහ අහනයි.  

 
රු භංර භයවීය භවතහ  
(ஶண்புஷகு ங்கர சவீ) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

ආයක් තේතේ 11 තදතනක්ද ම්ඵ්දධ වුණහ. [ඵහධහ 

කිරීම්] තඵොතවොභ සුරිනයි.  

 
මරහනහරඪ භ්දත්රීජුරභහ 
(ெகயகெஶங்கும்  உரப்பஷனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 
මී ශඟ  රු භහි්දද අභයවීය භ්දත්රීජුරභහ.  
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[අ.බහ. 3.28] 

  
රු භහි්දද අභයවීය භවතහ (ආඳදහ ශභනහයණ 
අභහතාුරභහ) 
(ஶண்புஷகு  வஷந்ெ அவீ - அனர்த்ெ பகஶகத்துல 

அகச்சர்)  

(The Hon. Mahinda Amaraweera - Minister of Disaster 

Management)  

මරහනහරඪ රු භ්දත්රීජුරභනි, අද දින ඉතහ ළදත් 

හයණඹක් න තෝප් හර්තහ පිළිඵයි අපි හච්ඡහ 

ය්දත්ද. ඒ එක්භ අතප් හිතත් භංර භයවීය භ්දත්රීජුරභහ -

හි පු ඇභිනුරභහ- ඳසුගිඹ දිනර භහතය ඇින වුණු සිේධිඹ  පිළිඵ 

ීරර්ක  ලතඹ්ද ථහ ශහ. අපි එුරභහ තනුත්ද ඹභක් ව්ද 

ය්දන ඕනෆ. තම් හයණතේීර එුරභ්දරහතේ ඳළත්ත, එතවභ 

නළත්නම් එුරභ්දරහතේ ණ්ඩහඹතම් ආයක්හ තනුත්ද යජඹ 

 යුුර ය ිනතඵනහ. ඒ වළභ තරහතේභ අපි ඉතහභත් 

ඳළවළදිලි ව්ද ය්දන ළභළිනයි.  තභොද ඒ තරහතේ -  

[ඵහධහ කිරීම්]  

 
රු භංර භයවීය භවතහ  
(ஶண்புஷகு ங்கர சவீ) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

තමු්දනහ්දතේරහ ආතේ අපි ආයක්හ ය්දනද? තභතළන 

ඵළසිල් යහජඳක් භ්දත්රිාුරභහ ඉ්දනහඹ කිඹහ ඔඵුරභ්දරහ ඳළනරහ  

තද්දන එඳහ.  

 
රු භහි්දද අභයවීය භවතහ 
(ஶண்புஷகு  வஷந்ெ அவீ) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

රු භ්දත්රීජුරභනි, භභ ව්ද ය්දන ළභළිනයි, තම් 

තරහතේ - [ඵහධහ කිරීම්] තභොද අඳ  අතනක් ඳළත්තත්ද ිනබුණු- 

[ඵහධහ කිරීම්] 

 
මරහනහරඪ භ්දත්රීජුරභහ 
(ெகயகெஶங்கும்  உரப்பஷனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

රු භහි්දද අභයවීය ඇභිනුරභහ ථහ ය්දන. 
 

රු භහි්දද අභයවීය භවතහ 
(ஶண்புஷகு  வஷந்ெ அவீ) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

තම් තඳශඳහළිඹ  ගිහිල්රහ ළහුතත්, ගුටි ෆතත්  එක්ත් 

ජහින ඳක්තේ අඹයි. ඒ ඉතහභත් ඳළවළදිලි අපි ව්ද 

ය්දන ඕනෆ. තභතළන ශ්රීා රංහ නිදවස ඳක්ඹ තවෝ තනත් 

ණ්ඩහඹභක් හිටිතේ නළවළ. ඒ අපි තවො භ ද්දනහ. ගුටි 

ෆතත් එක්ත් ජහින ඳහක්ක  ඹ්දඹ, ළහුතත් එක්ත් ජහින 

ඳහක්ක ඹ්දඹ, රිභහ්දඩ් එතක් ඉ්දතනත් එක්ත් ජහින 

ඳහක්ක ඹ්දඹ, ඉසපිරිතහරර ඉ්දතනත් එක්ත් ජහින 

ඳහක්ක ඹ්දඹ කිඹන එ අපි තවො භ ද්දනහ. අඳ  ඳශමු 

ළනිඹ  එල්ර වුණු තචෝදනහ තභොක්ද? වභත්රීජ ගුණයත්නත්, 

ශියහල්  රක්ිනරත් ප්ර ිත්ින හච්ඡහ ිනඹ ිනඹහ කිේතේ ආණ්ඩුතේ 

ට්ටිඹ තභයි ඇවිල්රහ ළහුතේ, ආණ්ඩු තභයි තඳොී සිඹ 

එතළනි්ද අයි්ද තශේ කිඹරහ. භහතය නයතේීර තඳොී සිඹ අපි 

අයි්ද යරහ ඒ තොල්ර්දතේ තඳශඳහළිඹ  ව්දන අපි අයඹ 

අයතන දු්දනහඹ කිඹරහ අඳ  තචෝදනහ ශහ. ඊ ශඟ  අතප් ඵරඹ 

ිනතඵන භහතය භව නය බහතේ ඉතන තභයි තම් ප්ර වහයඹ 

තභතවඹවතේ, නය බහතේ ිනබිච්ච තඳො ද ත්තහ, නය බහතේ 

තේතඹෝ ත්තහ කිඹහත් අඳ  දිගි්ද දි භ තචෝදනහ එල්ර 

ශහ. අඳ  තචෝදනහ එල්ර තශේ තඳශඳහළිතේ ගිඹ ට්ටිඹ. 

තභොද අපි ද්දනහ ත්ද තඳශඳහළිඹක් ඹ්දන අය අයතන 

ිනබුණු ඵ. ඒ තඳශඳහළිඹ පිළිඵ මුළු ය භ විතයක්  තනොතයි, 

තරෝඹභ දළනුත් තරහයි ිනබුතණ්. ඒ  භව යහජහ උදවු 

ය්දන ඇින. අපි ඒ නළවළයි කිඹ්දත්ද නළවළ. භව යහජහ 

කිඹ්දත්ද අතප් වුරුත් තනොතයි ත්ද.  ළඩිතඹ්දභ අතප් යජඹ 

විතේචනඹ ය්දත්ද "සිය" භහධා ආඹතනඹ. වළභ දහභ 

ඵළ දතොත් "සිය" ප්ර ිත්ිනර ළඩිතඹ්දභ තචෝදනහ එල්ර 

ය්දත්ද යජඹ යි. විරුේධ ඳක්ඹ ත් ඹම් ඹම් තචෝදනහ එල්ර 

තනහ.  

 
රු භංර භයවීය භවතහ  
(ஶண்புஷகு ங்கர சவீ) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

ඔඵුරභ්දරහ CHOGM එතක් තෝදත්රැහත් එ දු්දතනත් ඒ 

අඹ . අඳ  තඵොරු ඵයිරහ කිඹ්දන එඳහ. 

 
රු භහි්දද අභයවීය භවතහ 
(ஶண்புஷகு  வஷந்ெ அவீ) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

අපි නම් එතවභ තෝදත්රැහත් එක් ළන ද්දත්ද නළවළ. [ඵහධහ 

කිරීම්] එතවභ තෝදත්රැහත් එක් ීරරහ නළවළ. [ඵහධහ කිරීම්] යජඹ  

එතයහි, යජතේ තනොන භහධා ආඹතනඹක් තම් තභතවඹවහ 

ඹළයි කිඹනහ නම් ඒ අතප් භහධා ආඹතනඹක් තනොතයි. 

තභතළන තෝප් හර්තහ ම්ඵ්දධ ථහ යන තරහතේ ඒ ළන 

කිේහ. ශ්රීා රංහ රඳහහිනී ංසථහත්, සහධීන රඳහහිනිඹත් 

තම් කිසිභ භහධාඹක් ඳක්ඳහතීත  යුුර තශේ නළවළ. 

ඳළවළදිලිභ අපි ඒ හයණහ පිළිඵ දළක්හ. තදඳළත්තත්භ තඳො ද 

ත්ත ට්ටිඹ අපි දළක්හ. ුරක්කු අයතන තඩි ිනඹන ට්ටිඹත් 

අපි දළක්හ. ඒ හතේභ තරඩ්ඩුත් අපි දළක්හ. වන ට්ටිඹත් 

ඔක්තෝභ අපි දළක්හ.  

 
රු භංර භයවීය භවතහ  
(ஶண்புஷகு ங்கர சவீ) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

අඳක්ඳහතීතඹ කිඹහ ්දනහ ඔඹ කිඹන භහධා අඩුභ ණත්ද 

තම් තන ල් වර්භ්ද ගුණයත්න භවත්භඹහතේ නභ කිඹරහත් 

නළවළ; ඔහු අත් අඩංගු  ත්තහඹ කිඹරහත් නළවළ. 

 
රු භහි්දද අභයවීය භවතහ 
(ஶண்புஷகு  வஷந்ெ அவீ) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

වර්භ්ද ගුණයත්න කිඹන එක්තනහ - [ඵහධහ කිරීම්] තඳොඩ්ඩක් 

ඉ්දන. මුලි්දභ කිේ තේ තභයි - [ඵහධහ කිරීම්] මුලි්දභ කිේහ, 

වර්භ්ද ගුණයත්න කිඹන තනහ ජනහධිඳින උඳතේලතඹක්ඹ 

කිඹරහ. ජනහධිඳින උඳතේලතඹක්ඹ කිඹරහ භහධා හර්තහ වළභ 

එභ ගිඹහ. ඒ ඳට් ඳල් අතාඹක්. අපි යජඹ විධිඹ  ඉතහභත් 

 ීපතභ්ද කිඹනහ, කිසිභ ජනහධිඳින උඳතේලභක් එඹහ  

නළවළ කිඹරහ.  

 
රු භංර භයවීය භවතහ  
(ஶண்புஷகு ங்கர சவீ) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

ජනහධිඳිනුරභහ  උඳතදස තදනහ කිඹන එ වර්භ්ද 

ගුණයත්නභ තභයි කිඹ්දත්ද. 

 
රු භහි්දද අභයවීය භවතහ 
(ஶண்புஷகு  வஷந்ெ அவீ) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

ඒ හතේභ වර්භ්ද ගුණයත්න කිඹන තතනක් ආයක්හ 

ය්දනත්, තන වුරුත් ආයක්හ ය්දනත් අඳ  

වුභනහක් නළවළ. වර්භ්ද ගුණයත්න කිඹන පුේරඹහත් අද අත් 

අඩංගු  ඳත් තරහයි ඉ්දත්ද. ඒ නිහ අපි ඉතහභත් ඳළවළදිලි 

කිඹනහ, එක්ත් ජහින ඳක්තේ ිනතඵන තම් ඵර අයරඹ 

නත්්දන අඳ  පුළු්දභක් නළවළ කිඹරහ. 
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ඳහර්ලිතම්්දුර 

රු භංර භයවීය භවතහ  
(ஶண்புஷகு ங்கர சவீ) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

ඇයි, අත් අඩංගු  ත්තහ කිඹරහ පුත් ඳත්ර දහ්දත්ද 

නළත්තත්? ඇයි, අඳයහධඹක් ශහ කිඹරහ ඳත්තයර දහ්දත්ද 

නළත්තත්? 

 
මරහනහරඪ භ්දත්රීජුරභහ 
(ெகயகெஶங்கும்  உரப்பஷனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

රු අභහතාුරභහ  ඵහධහ ය්දන එඳහ. 

 
රු භහි්දද අභයවීය භවතහ 
(ஶண்புஷகு  வஷந்ெ அவீ) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

අපි කිසිභ ඳක්ඹ  භළදිවත් තනොවී තභයි තම් තීත්දදු 

ත්තත් කිඹන එ අපි ඳළවළදිලිභ ව්ද ය්දන ඕනෆ. ඒ 

තදඳහර්ලසඹභ තචෝදනහ එල්ර ය්දත්ද ආණ්ඩු . අද තභුරභහ 

තචෝදනහ එල්ර ශහ.  ළඩිභ තචෝදනහ එල්ර තශේ අතනක් 

ණ්ඩහඹභයි. තභොද ඒ තොල්ර්දතේ තභයි ප්ර චහයඹක් ිනබුතණ්. 

අඩුභ ණත්ද අඳත් ද්දත්ද නළවළ, තත් තාග්රාවඹක් 

ිනතඵනහ, තත් තඳශඳහළිඹක් ිනතඵනහ කිඹන එ ළන. 

එතවභ කිසිභ ප්ර චහයඹක් ිනබුතණ් නළවළ. 

 
මරහනහරඪ භ්දත්රීජුරභහ 
(ெகயகெஶங்கும்  உரப்பஷனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

රු ඇභිනුරභනි, භභ තදඳහර්ලසඹ භ කිඹ්දත්ද තභඹ විඹ 

රුණුර  සීභහ ය්දන කිඹරහයි. 

 
රු භහි්දද අභයවීය භවතහ 
(ஶண்புஷகு  வஷந்ெ அவீ) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

භභ ඔඵුරභහතේ හයණඹ  එඟයි. ආණ්ඩු විධිඹ  

උත්තයඹක් ීරතම්  ීපභ භ  ිනතඵන නියි භභ ඒ ළන කිේතේ. 

භභ එතළනි්ද ඒ හයණඹ ම්ඵ්දධතඹ්ද ථහ යන එ 

නත්්දනම්. 

මරහනහරඪ රු භ්දත්රීජුරභනි, “තෝප්” හර්තහ  පිළිඵ 

ඹභක් ව්ද ය්දන ඕනෆ. යහජා ආඹතන 246ක් ිනතඵනහ. ඒ 

246්ද ආඹතන 233ක් අතප් COPE   එ වමු  තනළල්රහ ඒ 

ආඹතන ඳරීක්හ යරහ ඒ අලා පිඹය ්දන උඳතදස රඵහ 

තද්දන ව තීත්දදු ්දන නිර්තේලඹ්ද අපි රඵහ දු්දනහ. 

ඉිනවහතේ ඳශමුළනි තහ  තභයි ඩිේ ගුණතේය ඇභිනුරභහ 

බහඳිනත්ඹ දයන COPE  එත්ද තම් හතේ හර්ඹඹක් සිදු 

වුතණ්. COPE එ වළභ දහභ ිනබුණහ. තම් ඳහර්ලිතම්්දුර 

ඉිනවහතේ වළභ දහභ COPE එ ිනබුණහ; COPE එ රැස වුණහ. 

නමුත් දහත් තම් හතේ තත්ත්ඹක් ඇින වුතණ් නළවළ. තම් 

විධිඹ  COPE එ  තම් ආඹතන තනළල්රහ ප්ර ලසන කිරීභ විතයක් 

තනොතයි, COPE එ ඹම් ඹම් නිර්තේල රඵහ ීරරහ ඒ නිර්තේල 

ක්රිකඹහත්භ යන තත්ත්ඹ  තතන්දන පුළු්දභ රළබුතණ්, 

රු ඩිේ ගුණතේය ඇභිනුරභහ තම්  යුත්ත බහය ත්තහභයි 

කිඹන එ අපි ඉතහභත් ුරටි්ද ව්ද ය්දන ඕනෆ. ඒ            

වහ එුරභහ  ආණ්ඩු ඳක්තේත් විරුේධ ඳක්තේත්,  

තදතොල්ර්දතේභ වතඹෝඹ රළබුණහ.  

අපි  COPE  එ  ගිහිල්රහ හඩි වුණහභ එතළනීර අපි ආණ්ඩු 

ඳක්තේ භ්දත්රීජරු ඇභිනරු විධිඹ  තනොතයි   යුුර තශේ. 

එතළනීර සහධීන  යුුර ශහ. එඹ  විඳක්තේ භ්දත්රීජරු 

හක්ක  දයනහ. අපි ප්ර ලසන යන තො  වුරුත් ආයක්හ 

ය්දන  යුුර තශේ නළවළ. විඳක්තේ ඔඵුරභ්දරහ එඹ  

හක්ක  දයනහ ඇින. තභොද, යතට් පුයළසිඹ්ද විධිඹ  කිසිභ 

යහජා ආඹතනඹකි්ද ංචහක්, ූෂණඹක් සිේධ නහ නම් අපි 

ඒ අනුභත ය්දත්ද නළවළ කිඹන එ ඉතහභත්  ීපතභ්ද 

කිඹනහ. ඒ තනුත්ද අපි ළඳ තරහ  යුුර ශහ. අපි එ්දන 

පුළු්ද වළභ තරහතේභ එතළන  ආහ. ඇතළම් තරහ  තනත් 

රැසවීම් අතවළයරහත් ආහ. එතවභ ඇවිල්රහ  යුුර තශේ,  යතට් 

ජහිනතේ ඒ හර්ඹ බහයඹ  උය තද්දන ඕනෆ නිහඹ කිඹන එ අපි 

ඉතහභත් ඳළවළදිලි ව්ද ය්දන ඕනෆ. එහි අඩු ඳහඩුම් 

ිනබුණහ. නමුත් අපි  එක් කිඹ්දන ඕනෆ. තම්හ තම් අවුරුේදකි්ද 

තදකි්ද ඳ ්ද ත්ුර තේල් තනොතයි, මරහනහරඪ රු 

භ්දත්රීජුරභනි. හරහ්දතයඹක් ිනසතේ ඇින වුණු තේල්.  ඒහ ඒ 

report  එතක්  ඳළවළදිලි ව්ද යරහත් ිනතඵනහ.  ඹම් ඹම් අඩු 

ඳහඩු ිනතඵනහ නම් ඒහත් අඳ  හච්ඡහ ය්දන පුළු්ද.  

තඵොතවෝ තරහ  භහධාර එතවභ ප්ර චහයඹ ත්දත්ද, තම්හ 

වරිඹ  තම් ආණ්ඩු හරතේීර විතයක්  සිේධ වුණු තේල් 

විධිඹ යි.  නමුත් COPE එතක් අපි හච්ඡහ ය්දත්ද ඳසු ගිඹ 

අවුරුදු ණනහ ඇින වුණු සිේධී්ද ළනයි. භවය වි  ඒ 

තරහතේ, ඉරහ ිනතඵ්දත්ද දළ්ද ඉ්දන ඇභිනයඹහ තනොතයි; 

ිනබිරහ ිනතඵ්දත්ද දළ්ද ිනතඵන අභහතාහංලඹ තනොතයි.  භවය 

වි  තම් ආණ්ඩු තනොතයි, තනත් ආණ්ඩුක්. ඒහ මී  ලි්ද 

ිනබුණු ආණ්ඩු  කි යුුර හයණහ. නමුත් අපි ඒ සිඹල්ර 

පිළිඵ හච්ඡහ ය තීත්දදු ත්තහ.  

මරහනහරඪ රු භ්දත්රීජුරභනි, ඒ හතේභ අතප් යජඹ හරඹ 

ුරශත් තම් ිනතඵන සිඹ ද යහජා ආඹතන අං ම්පර්ණ තරහ,  වරි 

පිරිසිදු , තවො භ ඳත්හ තන ඹනහ කිඹරහ කිඹ්දන තයම් 

භහ තභඹ අසථහක් ය ්දත්ද නළවළ. අතප් හරතේත් වුණු අඩු 

ඳහඩුම් ිනබුණහ.  අපි ඒහ වඳුනහ ත්තහ. අපි ඒහ නිළයදි 

ය්දන උඳතදස රඵහ දු්දනහ විතයක් තනොතයි, අපි ඒහ තම් 

හර්තහතේ බඹ නළින  ව්ද ශහඹ කිඹන එත් තම් අසථහතේ 

ව්ද ය්දන ළභළිනයි.  

මරහනහරඪ රු භ්දත්රීජුරභනි, ඒ හතේභ තම් COPE එ 

ුරළි්ද අඳ  තවළි වුණු රුණු, අඩු ඳහඩු, ඹම් ඹම් ළ  ද, ඹම් ඹම් 

අතඳසු වීම්  හතේභ ංචහ්ද ිනබුණහ නම් ඒහ  පිළිඵ යහජා 

නහඹඹහ විධිඹ  අිනරු ජනහධිඳිනුරභහ දළනුත් ශහ. එහිීර  

එුරභහ කිසිභ ආහයඹ ඵරඳෆභක් තනොය COPE එතක්  යුුර 

හර්ථ ය තන ඹ්දනඹ කිඹන උඳතද රඵහ දු්දනහ විතයක් 

තනොතයි, අතප් ළබිනට් භණ්ඩරතේීර එුරභහ ඳළවළදිලි 

උඳතදක් රඵහ දු්දනහ, COPE  හර්තහතේ ව්ද රුණු 

පිළිඵ දළඩි අධහනඹ තඹොමු ය ඒ වහ ්දන ිනතඵන පිඹය 

්දනඹ කිඹන එ පිළිඵ. ඒ නිහ අපි යජඹක් විධිඹ  හතේභ 

ළබිනට් භණ්ඩරඹ විධිඹ  ඒ  ීපභ බහය තන අඩු ඳහඩු 

ිනතඵනහ නම් ඒහ ම්පර්ණ ය්දන අලා පිඹය ්දන 

සදහනම් ත්දන ඕනෆ. ඒ අභහතා භණ්ඩර තේ සිඹ ද 

හභහජිඹ්දතේ  ීපභ ඵත් අපි තවොඳි්දභ  වහ තන 

ිනතඵනහ.  

මරහනහරඪ රු භ්දත්රීජුරභනි,  අපි භෆත හරතේ COPE 

එතක් ත්ත තීත්දදු තනොත්දන  අවුරුදු වතය , ඳව  තඳය 

ිනබුණු හර්ක  හර්තහ තභයි අඳ  රළබුතණ්. හර්ක  හර්තහ 

ුරළි්ද අඳ  හච්ඡහ ය්දන සිේධ වුතණ් අවුරුදු වතය , 

ඳව  ලි්ද ිනබුණු  හයණහ පිළිඵයි. ඒ තත්ත්ඹ නළින 

යරහ තම්  යුුර ඉසයව  තතන්දන පුළු්දභ රළබුණහ, 

භෆත හරතේ ත්ුර තීත්දදු නිහ. ඒ ත්ුර තීත්දදු නිහ දළ්ද අඳ  

ආ්දන ර්ර හයණහ පිළිඵ හච්ඡහ ය්දන පුළු්ද. 

නළත්නම් අපි හච්ඡහ යන තො , හච්ඡහ යරහ තීත්දදු 

්දන තො  ඒ අදහශ බහඳිනයඹහ භළරිරහ. එතවභ නළත්නම් ඒ 

බහඳිනයඹහ තදය ගිහිල්රහ. ඒ ආණ්ඩු තනස තරහ. එතවභ 

හච්ඡහ යරහ අඳ  ප්ර ිනපරඹක් රඵහ ්දන පුළු්දභක් 

නළවළ.  
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රු අනුය දිහනහඹ භවතහ 
(ஶண்புஷகு அநு ெஷழஶநஶக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

භවය අඹ ආණ්ඩු  ගිහිල්රහ.  

 
රු භහි්දද අභයවීය භවතහ 
(ஶண்புஷகு  வஷந்ெ அவீ) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

ඔේ, ආණ්ඩු ත් ඇවිල්රහ ිනතඵනහ. භවරු විඳක්ඹ ත් 

ගිහිල්රහ ිනතඵනහ. තොතවොභ වුණත් ඔඵුරභ්දරහත් තම්තීර 

අඳ  උදවු ශහ.  අපි වළතභෝභ එුර තරහ ත්ුර  තීත්දදු නිහ 

අඳ  පුළු්දභ රළබිරහ ිනතඵනහ, දළ්ද ආ්දන ර්තේ 

ිනතඵන තත්ත්ඹ පිළිඵ ඒ හි පු බහඳිනයඹහ ඉසයවහ 

ිනඹහතන, ඒ අභහතාහංලඹ ඒ අභහතායඹහ ඹ තත්භ ිනතඵන 

තරහතේ හච්ඡහ ය්දන.  

ඒ විතයක් තනොතයි. තම් COPE එ ත්ුර ළදත් තීතයණ 

නිහ භවය තරහ  අඳ ඵරතර ඉක්භහ ඹමි්ද ඳහ තීත්දදු 

ත්තහ. තභොද, ඒ වහ අඳ  ඵරඳෆභක් ආතේ නළින නිහ.  

භවය තරහ  අපි ගිහිල්රහ ආඹතන ඳරීක්හ ශහ. අපි 

ජඹර්ධනපුය තයෝවර  ගිඹහ.  ජඹර්ධනපුය තයෝවර  ගිහිල්රහ 

ඳරීක්හ ශහ. ඒ නිහ එතළන ිනබුණු තරොකු අඩු ඳහඩු, අතඳසු වීම් 

අඳ  වසු ය ්දන පුළු්ද වුණහ. තෞා අභහතාුරභහ අඳ  

ඒ  ප්ර ලංහ ශහ.  

මරහනහරඪ රු භ්දත්රීජුරභනි, ඒ හතේභ අපි ආර්ථි 

ංර්ධන අභහතාහංලඹ  අයිින ආඹතනඹ  ගිඹහ. ගිහි්ද අපි 

එතළන ඳරීක්හ ශහ. ඒ ඹන තරහතේ අපි රු ඵළසිල් යහජඳක් 

අභහතාුරභහ දළනුත්  ශහ. කිසිභ ආහයඹ  අඳ  

විරුේධත්ඹක් ඇින වුතණ් නළවළ. [ඵහධහ කිරීභක්] ඔේ, එුරභහ 

රංහතේ හිටිතඹත් නළවළ. නමුත් අපි ගිහි්ද ඵරනතො  අඳ  

තත්රුණහ කිඹපු හයණහ ව අපි දළන ත් හයණහ අතය ඹම් 

තනසභක් ිනතඵන ඵ. ඒ වුණත්, එ අතකි්ද සිදු වුණු තවොභ 

තදඹ තභයි ඒ ආඹතනඹ පිළිඵ ිනබුණු ළයදි ිකත්රැඹ නිළයදි ය 

්දන  පුළු්ද වීභ. භ  භත වළටිඹ  අපි ගිතේ තවෝ ල් 

ඳහර  අනුඵේධිත මුද්රය තවෝ රඹ ම්ඵ්දධතඹනුයි. එතවභ 

ම්ඳතක් අඳ  ිනතඵනහද, එඹ තොඳභණ ටිනහ තදඹක්ද කිඹරහ 

එදහ ගිඹහභ අපි තවො භ දළන ත්තහ. දළ්ද ඒ ආඹතනඹ තවො  

ඳත්හ තන ඹ්දන   යුුර යනහ. ිනබුණහ ත් ඩහ තවො 

තත්ත්ඹ  ඒ ආඹතනඹ තන එ්දන  රු ඇභිනුරභහ  යුුර 

ශහ. අඳ  ඒ ඇභිනුරභහතේ ආශිර්හදඹ රළබුණහ. ඒ හතේ 

තඵොතවොභ ඉසයව  ගිඹ තීත්දදුත් තම්  COPE  එ වයවහ ත්තහ 

කිඹන හයණඹත් අඳ  අභිභහනතඹ්ද ව්ද ය්දන  

පුළු්දභ ිනතඵනහ.  

මරහනහරඪ රු භ්දත්රීජුරභනි, ඒ හතේභ අපි ඉදිරි 

හරතේීරත් රු ඩිේ ගුණතේය ඇභිනුරභහතේ නහඹත්තඹ්ද 

ඒ මිටුතේ හර්ඹඹ තවොඳි්ද යනහ. වළභ තරහතේභ එුරභහ 

කිේහ තම්තක් විරුේධ ඳක්තේ භ්දත්රීජයතඹක් ඉ්දන ඕනෆ; 

විරුේධ ඳක්තේ භ්දත්රීජයතඹක් නළත්නම් තභහි ක්රිකඹහත්භ වීභ 

හධහයණ නළවළ කිඹරහ. නමුත් ඉතහභත් තවොඳි්ද, භළනවි්ද රු 

ඩිේ ගුණතේය ඇභිනුරභහ ඒ හර්ඹඹ ශහ කිඹරහ තම් ඉ්දන 

වළභ තතනකුභ හක්ක  දයනහ ඇින; ආණ්ඩු ඳක්තේ, විරුේධ 

ඳක්තේ වළභ තතනකුභ හක්ක  දයනහ ඇින.  

මරහනහරඪ රු භ්දත්රීජුරභනි, ඒ හතේභ ඒ තඳොදු ාහඳහය 

පිළිඵ හය බහ ුරශ - COPE එ ුරශ - ත ශ හරඹ ුරශ 

අපි ඉතහභත් තවො ආලසහදඹක් රළබුහ. භවය තරහ  අතප් 

අභහතාහංලතේ  යුුර ශහ  ඩහ තවො තිප්ිනඹක් රළබුහ. ඒ 

හරඹ ුරශ අපි ය   විලහර මුදල් ප්ර භහණඹක් ඉිනරි යරහ දු්දනහ 

කිඹන හයණඹත්  අභිභහනතඹ්ද ව්ද ය්දන  ළභළිනයි.  

මරහනහරඪ රු භ්දත්රීජුරභනි, ඒ හතේභ  අපි වඳුනහ ත්ත 

තරොකු අඩු ඳහඩුක් පිළිඵ තම් තරහතේ ව්ද ය්දන  

ළභළිනයි. විරුේධ ඳක්ඹ ඒහ ළන ථහ තනොශත් අපි ඒහත් 

කිඹනහ. වරි නම් ඒහ කිඹ්දන ිනබුතණ් විරුේධ ඳක්ඹයි. [ඵහධහ 

කිරීභක්] ඔඵුරභ්දරහ තභ ථහ තශේ නළවළ ත්ද. දළ්ද ඵර්දන, 

ළටුතඳ්ද අඹ ය ්දන ඵේද ළන. ළටුතඳ්ද ආදහඹම් ඵේදක් 

්දනහ. ඒ උඳඹන වි  තවීම්. නමුත් විදුලිඵර භණ්ඩරඹ 

හතේ ආඹතන කිහිඳඹක් ඒත්ද භඟ වළරිරහ ිනතඵනහ. භවය 

තරහ , ඒතොල්ර්දතේ රහබ රළබීභ හතේ විවිධ අදවස 

ිනතඵනහ තභයි. නමුත් ඒ හතේ ආඹතන ණනහක් ඒත්ද 

එවහ ඳළත්ත  ගිහි්ද ිනතඵනහ.  වරි නම් තම් විරුේධ ඳක්තඹ්ද 

කිඹ්දන  ඕනෆ හයණහක්. නමුත් ඒ අඹ ඒහ කිේතේ නළවළ; 

තනත් තේල් ථහ තශේ. [ඵහධහ කිරීභක්] නළවළ, අනුය 

දිහනහඹ භ්දත්රීජුරභහ තනොතයි. භභ කිේතේ, භ  ලි්ද ථහ 

ශ විරුේධ ඳක්තේ භ්දත්රීජරු්ද තනොකිේත් අපි ආණ්ඩු 

ඇුරතශේ ඉරහත් තම් ළන ථහ යනහ කිඹරහයි. තම් අඹ  

කිේතේ තනත් ථහ. තම් ළන අිනරු ජනහධිඳිනුරභහතේ 

අධහනඹ  තඹොමු යරහ, භවහ බහණ්ඩහහයතේ තල්ම්ුරභහ භඟ 

හච්ඡහ යරහ ළඩ පිළිතශක් ස ය්දන කිඹ්දන තයම් 

අපි  වයිඹක් ිනබුණහ; අඳ  වළකිඹහක් ිනබුණහ කිඹරහ ව්ද 

ය්දන  ළභළිනයි. ඉදිරිතේීර තම් ආඹතන පිළිඵ ිනතඵන 

තන, ඳයතයඹ නළින යන ළඩ පිළිතශ  භවහ 

බහණ්ඩහහයතේ අධහනඹ තඹොමු තරහ ිනතඵනහ කිඹන 

හයණඹත් භභ තම් අසථහතේීර ව්ද ය්දන  ළභළිනයි. 

මරහනහරඪ රු භ්දත්රීජුරභනි, යජඹක් විධිඹ  අපි දළළ්දත 

ංර්ධන ක්රිකඹහලිඹක් තන ඹනහ.  තම් ය  ආසිඹහතේ දියුණු 

ය ක් ඵ  ඳත් ය්දන  තන ඹන ළඩ පිළිතතශේීර අඳ  

ිනතඵන ඵහධ තභයි, තම් හතේ ආඹතන තවො ලක්ිනභත් 

ආඹතන ඵ  ඳත්හ තන ඒ හර්ඹඹ්ද ඉසයව  තන ඹහභ  

සදහනම් කිරීතම්ීර ඇින තන අඩු ඳහඩු.  නීින යහමුත්ද පි   ඹ්දන 

කිඹරහ අපි කිසිභ ආඹතනඹ  ඵර ය්දත්ද නළවළ. ඒ හතේභ 

තම් COPE එ තඳ්දහ තන, ළඩ තනොය ඉ්දන අපි ඉඩ 

තද්දතනත් නළවළ. භවය ආඹතන භවය තරහ  COPE 

එත්ද ප්ර ලසන ිනතඵනහ, COPE එත්ද ප්ර ලසන යනහ කිඹරහ 

ළඩලි්ද භඟ වරිනහ; යජතේ ළඩ පිළිතශල් අඩ ඳණ 

ය්දන  වදනහ. යජතේ ළඩ පිළිතශ අඩ ඳණ ය්දන  

භවය නිරධහරි්ද  යුුර යන ඵ අඳ  හර්තහ තරහ 

ිනතඵනහ. ඒ හතේ අසථහරීර වුණත් අඳ ඒහ  ඉඩ තද්දත්ද 

නළින අපි ය  ංර්ධනඹ යන ළඩ පිළිතශ  එඹ ඵහධහක් 

තනෝදන   යුුර යන ඵත් සිහිඳත් යනහ.  

මරහනහරඪ රු භ්දත්රීජුරභනි, ඒ හතේභ තම් COPE 

හර්තහ ස ය්දන  හතේභ තම් ළඩ පිළිතශ ඉසයව  

තන ඹ්දන  අපි  අිනරු ජනහධිඳිනුරභහත්ද රළබුණු 

ආශිර්හදඹත් සිහිඳත් ය්දන ඕනෆ. ඒ හතේභ රු ඩිේ 

ගුණතේය අභහතාුරභහතේ භඟ තඳ්දවීභ භත අපි ඉදිරිඹ ත් 

ක්රිකඹහත්භ තන ඵ භතක් යමි්ද භහ නිවඬ තනහ. තඵොතවොභ  

සුරිනයි. 

 
[අ.බහ. 3.43] 

 
රු සුනිල් වඳු්දතනත්ින භවතහ 
(ஶண்புஷகு சுனஷல் வந்துன்தனத்ெஷ) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

මරහනහරඪ රු භ්දත්රීජුරභනි, වත්තනි ඳහර්ලිතම්්දුරතේ 

තඳොදු ාහඳහය පිළිඵ හය බහතේ තදතනි හර්තහ 

ම්ඵ්දධතඹ්ද බහ ල් තළබීතම් විහදඹක් ඳත්න 

අසථහතේීර රුණු කිහිඳඹක් භුර ය්දන  අලායි. 
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ඳහර්ලිතම්්දුර 

විතලේතඹ්දභ ඳහර්ලිතම්්දුර  ිනතඵන මරා  ීපභ අනු, 

තඳොදු ාහඳහය පිළිඵ හය බහ  ආණ්ඩුක්රසභ ාස ථහත්ද 

ඳළරී ිනතඵන මරා  ීපභ අනු අඳ සිඹ ද තදනහභ ඳක් වහ 

විඳක් එ  එුර තඳොදු මිටුක් වළටිඹ  මී  ලිනුත් තම් 

ඳහර්ලිතම්්දුරතේීර තභළනි හර්තහ ඉදිරිඳත් යරහ ිනතඵනහ. භභ 

භතේ ඳහර්ලිතම්්දුර ජීවිතතේ අසථහ ණනහීර තම් හර්තහ 

ළන ඳළළත්ව විහදර  ම්ඵ්දධ තරහ ිනතඵනහ.  මී  ලි්ද 

තයෝහිත තඵෝතොල්රහභ ඇභිනුරභහ ඒ මිටුතේ බහඳිනත්ඹ 

දළර අසථහතේ ඉදිරිඳත් ශ හර්තහ, ඊශඟ  තජඹයහේ 

ප්ර නහ්දදුපුල්තල් ඇභිනුරභහ බහඳිනත්ඹ දළර අසථහතේ ඉදිරිඳත් 

ශ  හර්තහ, අතප් තජෝ්ද අභයුරං භ්දත්රීජුරභහ බහඳිනත්ඹ 

දළර අසථහතේ ඉදිරිඳත් ශ හර්තහ, ඊශඟ  අතප් විජඹදහ 

යහජඳක් භ්දත්රීජුරභහ බහඳිනත්ඹ දළර අසථහතේ ඉදිරිඳත් ශ  

හර්තහ ආීර ලතඹ්ද ව අද තම් ඩිේ ගුණතේය ඇභිනුරභහතේ 

බහඳිනත්තඹ්ද ඉදිරිඳත් ශ හර්තහ දක්හ ඉිනවහඹ පුයහභ 

තභළනි විහද ඳත්හ ිනතඵනහ. ඒ වළභ විහදඹීරභ භුර වුණු 

ළදත් හයණහ ිනතඵනහ.  

මරහනහරඪ රු භ්දත්රීජුරභනි, භ  භතයි, විජඹදහ 

යහජඳක් භ්දත්රීජුරභහ ඉදිරිඳත් ශ මිටු හර්තහතේ අ්දතර්තතේ  

රුපිඹල් තෝටි 15,000 මුදල් ිනබුණහ කිඹරහ ඒ හර්තහ 

රංහතේ ළඩිපුයභ ංහදඹ  රක් වුණහ; භහජත වුණහ; 

"තෝප් මිටු" කිඹන චනඹ භහජඹ  ගිඹහ. යතට් ජනතහ 

ද්දනහ ළඩි තදතනකුතේ ථහ ඵව  රක් න "තඳොදු ාහඳහය 

පිළිඵ හය බහ" කිඹන චනඹ ත් ඩහ තම් "තෝප් 

මිටු"  කිඹන චනඹ අද භහජත තරහ ිනතඵනහ. 

ඳහර්ලිතම්්දුර කිඹන චනඹ වළරුණහ  ඳසතේ  භහජතේ ළඩි 

තදනහ ද්දනහ චනඹ ඵ  තම් "තෝප් මිටු"  කිඹන චනඹ 

ඳත් තරහ ිනතඵනහ. ඒ  තවේුර තභයි තම් මිටුතේ හර්ඹ 

බහයඹ. විතලේතඹ්දභ යහජා මුදල් අඳවයණඹ න, ූෂණඹ  රක් 

න, අක්රසමිතහ සිදු න, ංචහ වහ ූෂණ පිළිඵ තවොඹ්දන 

ආණ්ඩුක්රසභ ාසථහත්ද ඵරඹ ඳළරී ිනතඵ්දත්ද අඳ යි. ඒ 

ාසථහනුකූර ඵරඹ තභයි තම් මුළු ඳහර්ලිතම්්දුරතේ සිටින 225 

තදනහ තනුත්දභ ක්රිකඹහත්භ යරහ ිනතඵ්දත්ද. ඒ අනු තභයි 

තම් හර්තහ වළදිරහ ිනතඵ්දත්ද.  

මරහනහරඪ රු භ්දත්රීජුරභනි, දළ්ද ප්ර ලසනඹ ිනතඵ්දත්ද 

තම්යි. තම් මිටු හර්තහ ම්ඵ්දධතඹ්ද අද තභතළන ථහ 

ශහ  ඳසතේ ඊශඟ  තම් මිටු හර්තහ  තභොද ත්දත්ද? 

ඊශඟ  තම් මිටු හර්තහතේ ප්ර ිනපරඹ තභොක්ද? තම් හර්තහ 

ඳදනම් ය තන ්දනහ ක්රිකඹහ භහර් තභොනහද? එතවභ තදඹක් 

ත්දත්ද නළවළ. රු ඩිේ ගුණතේය අභහතාුරභහ පුේරතඹක් 

වළටිඹ  ඇත්ත භ දළළ්දත උත්හවඹක් දයහ ිනතඵනහ. ඒ ළන 

අපි අඹ යනහ. මී  ලි්ද සිටි බහඳිනුරභ්දරහත් ඒ 

උත්හවඹ දයහ ිනතඵනහ. ඒ තඳොදු ාහඳහය පිළිඵ හය බහතේ 

බහඳින ධුයඹ  හධහයණඹක් ඉස  ය්දනයි. තභ්ද ආණ්ඩු 

ඳක්ඹ නිතඹෝජනඹ යන තතනක් වුණත්, කුභන ඵරඳෆම් 

ඳළමිණිඹත් ඒ බහඳින ධුයඹ  හධහයණඹක් ඉස  ය්දන රු ඩිේ 

ගුණතේය අභහතාුරභහ භව්දසි තරහ ිනතඵනහ. අපි ඒ අඹ 

යනහ. වළඵළයි ඒ භව්දසිඹ හධහයණීයණඹ ත්දත්ද එුරභහ 

ළන අපි තභතළන ගුණ ර්ණනහ කිරීතභ්ද තනොතයි. භභ හිතන 

වළටිඹ  එුරභහ තඳෞේලි ඒ ඵරහතඳොතයොත්ුර ්දත්දත් 

නළවළ. තභතළන අලාතහ ිනතඵ්දත්ද විධහඹඹ ඊ  ඳසතේ තම් 

තනුත්ද ්දනහ ක්රිකඹහ භහර්ඹයි. භභ විධහඹඹ කිඹන එත්ද 

ජනහධිඳිනුරභහ ඳභණක් හුදරහ ය්දත්ද නළවළ. විධහඹඹ 

කිේහභ අභහතා භණ්ඩරතේභ ිනතඵන හමහි  ීපභ ඹ තත් 

තම් වහ ඊශඟ පිඹය ්දන ඕනෆ.  

මරහනහරඪ රු භ්දත්රීජුරභනි, ළ  ද ිනතඵ්දත්ද තම් තඳොදු 

ාහඳහය පිළිඵ හය බහ ඉිනවහඹ පුයහභ තම් හර්තහ තම් 

ඳහර්ලිතම්්දුරතේ විහදඹ  රක් ශහ  ඳසතේ වභස තඳට්ටිඹ  

ඹෆභයි;  මිහිද්ද වීභයි. අවුරුේදක් ිනසතේ තම් මිටුතේ රු 

බහඳිනුරභහ, හභහජියි්ද, තල්ම්ුරභහ ඇුරළු ඒ මුළු හර්ඹ 

භණ්ඩරඹභ තම් වහ භව්දසි නහ. අභංරා උත්තේ 

අහන ථහ ඳත්නහ හතේ තභයි තඳොදු ාහඳහය පිළිඵ 

හය බහතේ හර්තහ ළන ඳත්න තම් විහදඹ. අද අපි තම් 

සිඹ දභ හයණහලි්ද ඳසතේ  අහන ථහයි තම් ය්දත්ද. 

තම් හර්තහ ඉතහ තවොයි, බහඳිනුරභහ තවොයි,  භව්දසිඹ 

තවොයි, ළඳවීභ තවොයි කිඹරහ ඔක්තෝභ කිඹරහ අහන 

තරහ තම් තම් අ්ද  යුුර සිේධ යන තභොතවොත හතේයි. 

තභොද, මි්ද එවහ  ්දනහ ක්රිකඹහ භහර්ඹක් නළවළ. දළ්ද තම් 

ය්දත්ද පුණාහනුතභෝදනහයි. දළ්ද තම් ිනතඵ්දත්ද අභංරා 

උත්තේ අ්ද ථහ ඳළළත්වීභයි. තම් තහතේ තම් ළන 

ථහ ය්දන දස තදක් තඹොදහ තන ිනතඵනහ. භභ අව්දත්ද 

තභතළනි්ද එවහ  තභොක්ද ත්දත්ද කිඹරහයි.  

මරහනහරඪ රු භ්දත්රීජුරභනි, භ  භතයි, හි පු 

ථහනහඹුරභකු න රු වි.ජ.මු. තරොකුඵණ්ඩහය භළිනුරභහ 

මරහනතේ සිටින තරහතේීර  COPE හර්තහ පිළිඵ විහදඹ 

ඳළළත්වහ  ඳසතේ ඒ හර්තහ රුතණ්ද රුණ files පිටි්ද 

අල්රස තවෝ ූෂණ තචෝදනහ විභර්ලන තොමි්ද බහ  ඹළේහ. 

CID එ  ඹළේහ.  ඊ  ඳසතේ ිනඳතහ ඳහර්ලිතම්්දුර  ඒ 

පිළිඵ ප්ර ිනඹ දළනුම් තද්දන ඕනෆඹ කිඹරහ අල්රස තවෝ ූෂණ 

තචෝදනහ විභර්ලන තොමි්ද බහ  දළනුම් දු්දනහ. තභොද, ඒ 

අදහශ අඹ  දඬුම් තද්දන. ඒ ත්ත ක්රිකඹහ භහර් තභොනහද? තම් 

ඉ්ද ඉදිරිඹ  ඹ්දන ඕනෆ. ඇත්ත භ භභ කිඹ්දත්ද 

ඳහර්ලිතම්්දුර තනොතයි ළබිනට් භණ්ඩරඹ තභයි විතලේ ළසි 

හයඹක් ළ්දන ඕනෆ, තඳොදු ාහඳහය පිළිඵ හය බහතේ 

හර්තහ ළන ථහ ය්දන. ඒ  තවේුර තභයි අපි ළන 

වළභ ආඹතනඹ භ අභහතාහංලඹක් ිනතඵනහ; වළභ 

ආඹතනඹ භ ඇභිනයතඹක් ඉ්දනහ. ඒ ඇභිනයඹහ ඹ තත් 

තභයි අභහතාහංලඹ ිනතඵ්දත්ද; ඒ ආඹතන ිනතඵ්දත්ද. ප්ර ධහන 

ණ්ද ීරතම් නිරධහරිඹහ වළටිඹ  අභහතාහංල තල්ම්යඹහ තභයි 

අපි හය බහ  ළ්දත්ද. නළත්නම් අභහතායඹහ විසි්ද 

ඳත් යපු අධාක් භණ්ඩරඹක් ිනතඵනහ. අධාක් භණ්ඩරඹ  

ඒ තනුරරුර ඉරහ ඹ්දන පුළු්ද. නමුත් ඒ තල්ම්යඹහ  

ඉවළි්ද තභයි වළභ ිනසතේභ විධහඹතේ ඇභිනයඹහ ඉ්දත්ද. 

භවය තීත්දදු තීතයණ ිනතඵනහ, තල්ම්රු්ද , නිරධහරි්ද  තම් 

බහතේීර කිඹ්දන ඵළරි. තභොද, ඒ තීත්දදු තීතයණ අයතන 

ිනතඵ්දත්ද ඇභිනයඹහතේ නිතඹෝඹක් නිහ. වළඵළයි, ඒහ   

උත්තයරුතක් නළවළ. භභ කිඹ්දත්ද ඒයි. තභතළනි්ද එවහ  

තභොක්ද ත්දත්ද? 

මරහනහරඪ රු භ්දත්රීජුරභනි, තම් හර්තහතේ ිනතඵන 

රුණක් ත්තතොත් ඔඵුරභහ ද්දනහ රංහ විදුලිඵර භණ්ඩරඹ 

එ අවුරුේදක් ඇුරශත රුපිඹල් මිලිඹන 19,265ක් ඳහඩු රළබු 

ඵ. අපි තම් වළභ දහභ කිඹනහ.  2010 ීර රහබඹ රුපිඹල් මිලිඹන 

4,831යි. ඒ රහබ රඵපු ආඹතනඹ රුපිඹල් මිලිඹන 19,000 

ඳහඩුක් රළබුහ. 2010 ීර රුපිඹල් මිලිඹන 4,831 රහබඹක් 

රළබුහ. 2011 ීර -ඒ කිඹ්දත්ද අවුරුේදක් ඇුරශත- රුපිඹල් 

මිලිඹන 19,000 ඳහඩුක් රඵන තළන  ඳත් ශහ. තම් යහජා 

ආඹතනඹ සිේධ වුණු දළළ්දත ඳහඩුක්. 

මරහනහරඪ රු භ්දත්රීජුරභනි, ඒ හතේභ රංහ නිජ තතල් 

නීිනත ංසථහ රුපිඹල් මිලිඹන 94,508 ඳහඩුක් රළබුහ. එ 

අවුරුේදක් ඇුරශත ඳහඩු රුපිඹල් මිලිඹන 26,000 ඉරහ රුපිඹල් 

මිලිඹන 94,000 දක්හ ර්ධනඹ ශහ. භභ නම් කිඹ්දත්ද 

ළරසුම් යරහත් ඒ අඳයහධඹ හ ත් ය්දන ඵළවළ කිඹරහයි. 

ඒ ආඹතනඹ බහය අයතන  යුුර යන වුරු වරි නිරධහරි 

භණ්ඩරඹක් "අපි තම් අවුරුේතේ ඳහඩු රඵනහභයි" කිඹරහ 

ළරසුම් යනහ. එතවභ ශත්,  එතවභ ළරසුම් යරහත් 

ය්දන ඵළරි ඳහඩුක් තම්.  වුද  කිඹ්දත්ද තම්හ ? 

1285 1286 

[රු සුනිල් වඳු්දතනත්ින  භවතහ] 
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තභොනහද ඒ තනුත්ද ත්ත ක්රිකඹහ භහර්? ඒයි ිනතඵන 

ප්ර ලසනඹ.  

ඇත්ත භ භභ තම් ඳහර්ලිතම්්දුර ජීවිතතේ හි පු අවුරුදු 13 

හරතේභ තඳොදු ාහඳහය පිළිඵ හය බහතේ  හිටිඹහ. ඒ නිහ 

යතට් ආඹතනලි්ද, ිත්තීතඹ මිිනලි්ද, විවිධ ක්තේත්රැලි්ද ආපු 

තතොයුරරු පිළිඵ අපි ඒ හය බහ ුරශ ඉතහභ ේබහතඹ්ද 

ථහ ශහ. එතවභ තශේ, හ භඟත් තඳෞේලි ඵළඳීම් 

ිනඹහතනත්, හ ත් තඳෞේලි යව්දන ඵරහතනත්, 

වුරුත් තඳෞේලි අඳවහඹ  රක් ය්දනත් ඵරහතන 

තනොතයි. ඒ යහජා ආඹතන අතප් යතට් ආඹතන වළටිඹ  හිතරහ 

තභයි එතවභ  යුුර තශේ. 

මරහනහරඪ රු භ්දත්රීජුරභනි, අඳ  ිනතඵන ඊශඟ රකිරීභ 

තභයි තම් ආඹතනලි්ද අහනතේ අඳ  ඉුරරු වුතණ් තභොක්ද 

කිඹන එ. අපි වුරු තවෝ නිරධහරිඹකු ළන ථහ ශහ නම්, 

තභොක් වරි මරා ංචහක් ළන ථහ ශහ නම්, ඒ ථහ ඵව  

රක් වුණ තනහතේ තඳෞේලි වයඹ අඳ තතයහි ඇින වුණහ 

මි ඉ්ද එවහ ,  "ඇත්ත, තම් ළරැේදක්, තම් ම්ඵ්දධතඹ්ද 

ක්රිකඹහ භහර්ඹක් අයතන ිනතඵනහ. භහ ම්ඵ්දධතඹ්ද, නළත්නම් 

තම් ආඹතනඹ ම්ඵ්දධතඹ්ද, තම් ඇවඹ ම්ඵ්දධතඹ්ද ක්රිකඹහ 

භහර්ඹක් අයතන ිනතඵනහ.  තම් තත්ත්ඹ තනස ය්දන, 

එළනි ළයදි නළත සිදු තනොත්දන ක්රිකඹහ භහර්ඹක්, ඵහධහක්, 

ළ ක් ඵළරහ ිනතඵනහ" කිඹරහ ඔහු ත් දළතන්දන තභොක්ද 

අයතන ිනතඵන ක්රිකඹහ භහර්ඹ? එතවභ ක්රිකඹහ භහර්ඹක් අයතන 

නළවළ. අඳ  එතවභ තදඹක් තඳතන්දත්ද නළවළ. එතවභ ක්රිකඹහ 

භහර්ඹක් ත්තහ කිඹරහ දළතන්දත්ද නළවළ. ඒ නිහ ඒ අඩු 

ඳහඩුම්, ඒ ළයදි ඒ ආහයතඹ්දභ සිේධ තනහ. 

තම් හර්තහ ඳදනම් ත්දත්ද 2011 අවුරුේද දක්හ තභයි. 

2011 අවුරුේතේ රංහ විදුරඵර භණ් ඩරතේ සිදු වුණු අඩු ඳහඩුම් 

2013 ීරත් සිේධ තනහ. 2011 අවුරුේතේ රංහ නිජ තතල් 

නීිනත ංසථහතේ සිේධ වුණ අඩු ඳහඩුම් දළ්ද තම් 2013 ීරත් 

සිේධ තනහ. ඉින්ද 2011 ීර  තඳොදු ාහඳහය පිළිඵ හය බහ 

ළන, ඒ හර්තහ ළන අපි තභොනහ ථහ ශත් පරක් නළවළ. 

තභොද, 2013 ීරත් ඒහ ඒ ආහයතඹ්දභ සිේධ තන නිහ. ඒ 

නිහ  තඳොදු ාහඳහය පිළිඵ හය බහතේ හර්තහ ළන විහද 

යරහ, පුණාහනුතභෝදනහ ීරරහ, අනිච්ඡහත ංහයහ කිඹරහ ඒ 

ළන තම් ඳහර්ලිතම්්දුරතේ ථහ යන අහන ද අද. තම් 

විහදඹ තභයි තඳොදු ාහඳහය පිළිඵ හය බහතේ තේණතේ, 

ඒ ඳර්තේණතේ අ්ද ථහ. අ්ද තභොතවොත ්දත්ද තම් 

තභොතවොත. තම් වරිඹ  අභංරා ථහ හතයි. තභතළනි්ද 

එවහ  ්දනහ ක්රිකඹහ භහර්ඹක් නළවළ. ඒ නිහ ඳශමුත්දභ ත්දන 

ඕනෆ තේ තභයි අපි තඹෝජනහ ය්දත්ද. ඒ ඩිේ ගුණතේය 

බහඳිනුරභහ  විතයක් තනොතයි, මී  ලි්ද හි පු සිඹ ද 

තදනහ ත්, මි්ද ඉදිරිඹ  ඉ්දන අඹ ත් වළභ තදනහ භ 

හධහයණඹක් තනහ.  ඒ තභයි, තම් ම්ඵ්දධතඹ්ද විධහඹඹ 

්දන ඕනෆ ක්රිකඹහ භහර්ඹක් ිනතඵනහ. 

තම් ම්ඵ්දධතඹ්ද ඳහර්ලිතම්්දුරත්ද එවහ  ගිඹ  ීපභක් 

ඇභිනරු්ද , අභහතා භණ්ඩරඹ  ිනතඵනහ. එතවභ නළුර 

තම් ආණ්ඩුතේ විනිවිදබහඹ තඳ්දන  හය බහක් කිඹරහ 

හිතනහ නම් ඒ ළයදියි. ඒ  ීපභ ඉටු තනොවුතණොත් තම් 

හය බහ විනිවිදබහඹ තඳ්දන එක් තනොතයි, ළයදි 

වන, ළයදි හධයණීයණඹ යන තත් තළනක් ඵ  ඳත් 

තනහ. තඳොදු ාහඳහය පිළිඵ හය බහ  එන අධාක් 

භණ්ඩරඹ , ආඹතන ප්ර ධහනී්ද  තම්  හය බහ පිළිඵ 

තම් ඇවඹ පිළිඵ ිනතඵන බිඹ තභොක්ද? ළයදි යන 

මිනිසු්ද  තභයි භභ කිඹ්දත්ද. වළභ භනුාතඹක්භ තම්  බඹ 

ත්දන ඕනෆ නළවළ. ළයදි යන තතනකු  තම් හය බහ 

ම්ඵ්දධ ිනතඵන බිඹ තභොක්ද? තභොකුත් නළවළ. අතප් 

බහඳිනුරභහ ද්දනහ, භවය ආඹතන තඳොදු ාහඳහය පිළිඵ 

හය බහ  එන ද  ලි්ද දතේ තභයි අධාක් 

භණ්ඩරතේ රැසවීභ ඳත්්දත්ද. තභොද ඒ? ඳසු දහ තදන 

පිළිුරරුර  සදහනම් ්දන. තව  ඳහර්ලිතම්්දුර  එ්දන 

ිනතඵනහ නම්, අද අධාක් භණ්ඩරතේ  රැසවීභ ඳත්නහ, 

කිඹන උත්තය ටි වදහ ්දන.  "තභ්දන තභතවභ කිඹමු. 

අතයතවභ කිඹමු" කිඹරහ වදහ ්දන.  

ඵයමු විලසවිදාහරඹ ම්ඵ්දධ  ප්ර ලසනඹක් භුර වුණු 

අසථහ භ  භතයි.  ළයදි විබහ ප්ර ිනපර භත තතනකු  ළයදි 

විධිඹ  ඳත්වීභක්  ීරරහ, තඳොදු ාහඳහය පිළිඵ හය බහ  එන 

දතේ ඳත්වීභ අරංගු ය ිනබුණහ. එතවභ අරංගු ය්දත්ද 

හය බහ  ඇවිත් ඳත්වීභ ීරරහ නළවළ කිඹ්දනයි. ඊ  ඳසතේ, 

හය බහ ඉය තරහ  ගිහිල්රහ  ආතඹත් ඒ  ඳත්වීභ තදනහ. 

එතතො  වරි ත්ද. තඳොදු ාහඳහය හය බහ ''තේප්'' ශහ. 

හය බහ  ඇවිත් එතවභ ඳත්වීභක් ීරරහ නළවළ කිඹරහ ගිහි්ද 

හිතනහ, ''අ්දදරහ ගිඹහ'' කිඹරහ. ''බහඳිනුරභහයි හය බහයි 

ඇ්දදහ; නෆහ. ඒ නිහ අඳ  ්දතතෝයි .'' එතවභ හිතහතන ඹන 

නිරධහරි්ද ඉ්දනහ. එතවභ හිතහතන ඉ්දත්ද ඉ්ද එවහ ක්රිකඹහ 

භහර්ඹක් නළින නිහයි. ඒ නිහ තම් හය බහ ඵරහත්භ 

ත්දන ඕනෆ. තම් හය බහ  ිනතඵන ඇත්ත ඵරඹ 

කිඹ්දත්ද, ඳහර්ලිතම්්දුර ුර මරා ඳහරන ඵරඹ කිඹ්දත්ද, 

ඳහර්ලිතම්්දුර  ඇවිල්රහ canteen එත්ද හරහ, තම් තඳොදු 

ාහඳහය පිළිඵ හය බහතේ සිටින භ්දත්රීජරු්ද යට් රහ 

ඹ්දන පුළු්ද කිඹරහ ආඹතන ුරශ විලසහඹක් වදන එ 

තනොතයි. ඉ්ද එවහ  ගිහි්ද සිවිල් නීිනඹ ඹ තත්, අඳයහධ නීිනඹ 

ඹ තත්, සීඅයිඩී ඳරීක්ණ ඹ තත්, අල්රස තවෝ ූෂණ තචෝදනහ 

විභර්ලන තොමිභ ඹ තත් තම් ළයදි ම්ඵ්දධතඹ්ද  නීිනඹ 

ක්රිකඹහත්භ ය්දන ඕනෆ. ළයදි යන අඹ , ංචහ යන අඹ , 

තවොයම් යන අඹ  දණ්ඩ නීින ංග්රාවඹක් ිනතඵනහ. ඒ ඹ තත් 

්දන ඕනෆ ක්රිකඹහ භහර් ිනතඵනහ. ඒ ක්රිකඹහ භහර්ර  ඹ්දන 

ඕනෆ. එතවභ පුළු්ද විධිඹ  තම් හය බහ ඳශල් ත්දන 

ඕනෆ. ඉ්ද එවහ ගිඹ ප්ර ධහන තේ තභයි භහ නළතත් අධහයණඹ  

ය්දත්ද. තම් ම්ඵ්දධතඹ්ද විධහඹඹ ුර  ීපභ තභොක්ද? 

විධහඹතේ ඇභිනරු තභයි තම් වළභ ආඹතනඹභ ප්ර ධහනි්ද 

්දත්ද. ඒ අඹ තම් හය බහ   කිඹ්දත්ද තොතවොභද 

කිඹන එ අනිහර්ඹතඹ්ද අධහයණඹ ත්දන ඕනෆ තදඹක්. 

එතවභ නළත්නම් ඇත්ත භ තම් හය බහ ''අල්රහ ත්තහ  

වඳ්දන ඵළරි, දත් නළින තතක්'' විතයයි. භවය  ළයදි තරොකු  

අල්රහ ්දනහ. නමුත් වඳ්දන ඵළවළ; දඬුම් තද්දන ඵළවළ; 

ඒ  ක්රිකඹහ භහර්ඹක් නළවළ. එතවභ වුතණොත් අල්රහ ත්තහ  

වඳ්දන ඵළරි දත් නළින තතක් විතයයි තඳොදු ාහඳහය පිළිඵ 

හය බහ කිඹ්දත්ද. භභ කිඹ්දත්ද එතවභ තන එ ළයදියි 

කිඹන එයි. තම් ඳහර්ලිතම්්දුර ුර, අපි 225 තදනහභ ුර මරා 

ඳහරන ඵරඹ තභයි තභතළන ිනතඵ්දත්ද. ඒ ඵරඹ ළඵෆ තර 

ක්රිකඹහ  නඟ්දන ඕනෆ.  

තඳොදු ාහඳහය පිළිඵ හය බහතේ තභය හර්තහතේ 

ිනතඵන ප්ර ධහන හධනීඹ ගුණහංඹක් භහ දකිනහ. තම් හර්තහතේ 

ඍජු නිර්තේල  ිනතඵනහ. බහඳිනුරභහතේ භළදිවත් වීතභ්ද 

නිරීක්ණ විතයක් තනොතයි,  ඍජු නිර්තේල ඉදිරිඳත් ය  

ිනතඵනහ. එහි ඳශමුන නිර්තේලඹ වරි ළදත්. ඳශමුන 

නිර්තේලඹ වළටිඹ  ිනතඵ්දත්ද, ''යහජා අංලතේ ඹම් ඩහ ළටීභක් 

ඇින වීභ ශක්හ ළනීභ පිණි තනුරරුර ළටුප් ව අතනකුත් 

තේතන ඉවශ දළමීභ වහ භවහ බහණ්ඩහහයඹ විසි්ද වහ පිඹය 

ත යුුර ඹළයි නිර්තේල යනු රළත්ල'' කිඹරහ. යහජා 

තේඹ්දතේ ළටුප් ප්ර ලසනඹ ිනතඵනහ. යහජා ආඹතනර 

තේඹ්ද ුරශ අද දළළ්දත රකිරීභක් ිනතඵනහ. ඊ  ප්ර ධහන 

තවේුර ඉවශ ඉරහ ඳවශ , ඳවශ ඉරහ ඉවශ   සිටින අඹ 

තභ්දතේ ජීන විඹදභ  අනු  ළටුඳ පිළිඵ තිප්ිනභත් නළවළ. 

ඒ නිහ ඒ අඹ අඹථහ නුතදනුර  ගිහි්ද ිනතඵනහ; තවොයම් 

ය්දන තඳශඹිරහ ිනතඵනහ; ංචහ ය්දන තඳශඹිරහ 

ිනතඵනහ; ූෂණ අක්රසමිතහ්ද  තඳශඹිරහ  ිනතඵනහ. සිල්රය 
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ඳහර්ලිතම්්දුර 

ණ්දර ඉරහ තතො ණ්ද දක්හ, පුංික අතේ ඉරහ භව 

අඹ දක්හ ංචහ ූෂණර  තඳශඹීභ   ප්ර ධහන තවේුරක් තම්. 

ඒ නිහ විතලේතඹ්දභ රුපිඹල් 2500 ළටුප් ළඩි ීපරීතම් සිහිනතේ 

සිටින යහජා තේතඹෝ තභයි අද ඉ්දත්ද. තභ ඒ සිහිනඹක්. 

ඒ සිහිනඹ ඹ තත් සිටින යහජා තේඹ්ද තනුත්ද භභ 

කිඹනහ, පුළු්ද නම් ඉදිරි අඹ ළතේීර ඳශමුන නිර්තේලඹ 

රහ ඵර්දන  කිඹරහ. ඉතහ තවො නිර්තේලඹක් බහඳිනුරභහ 

ීරරහ ිනතඵ්දත්ද.  

යහජා අංලතේ ඩහ ළටීභ ශක්්දන නම් තම් 

ආඹතනර ත් ටි්දත්ද, මුළු ය  භ ටි්දත්ද තභොක්ද? 

අනිහර්ඹතඹ්ද යහජා තේඹ්දතේ ළටුප් ළඩි ත්දන ඕනෆ. 

යහජා ව තඳෞේලි කිඹන තද අංලතේභ ළටුප් ළඩි ත්දන 

ඕනෆ. තඳෞේලි අංලඹ  ඵරඳෆභක් ත්දත්ද යහජා අංලතේ 

ළටුප් ළඩි වුතණෝින්ද. ඒ තභයි තම් තඳොදු ාහඳහය පිළිඵ 

හය බහ හර්තහතේ ිනතඵන ඳශමුළනි නිර්තේලඹ. පුළු්ද නම් 

තම් අඹ ළතේදි ඒ ළන රහ ඵර්දන කිඹරහ භභ සිඹ ද 

තදනහත්දභ ඉල්රහ සිටිනහ.  

මරහනහරඪ රු භ්දත්රීජුරභනි, හයණහ ණනහක්, දළළ්දත 

හර්තහක් ිනතඵන නිහ විතලේතඹ්ද රුණු ීපඳඹක් තතයහි 

විතයක් භභ අධහනඹ තඹොමු යනහ. තම් හර්තහතේ ආඹතන 

ණනහක් ළන ව්ද ිනතඵනහ. හභහනාතඹ්ද අපි නිතයභ 

ථහ යනහ රංහ විදුලිඵර භණ්ඩරඹ, රංහ නිජ තතල් 

ංසථහ, මිහි්ද රංහ කිඹන ආඹතන ළන. තම් ආඹතන වතයඳව 

රුපිඹල් බිලිඹන ඳව වඹ ඳහඩුක් යරහ ිනතඵනහ. ඒහ භවහ 

දළළ්දත ඳහඩුක් යරහ ිනතඵන ආඹතන වළටිඹ  ළරතනහ. 

වළඵළයි ඒහ නිහ ඹ  ඹන පුංික ආඹතන ිනතඵනහ. භහ තම් 

උදහවයණඹ ්දත්ද අභහතායඹහතේ  ීපභ ව තම් ආඹතන 

ප්ර ධහනි්දතේ  ීපභ ළන ථහ ය්දනයි. තම් තද එ  

ම්ඵ්දධ ය්දන පුළු්ද අසථහක් වළටිඹ  අයතනයි භහ 

ථහ ය්දත්ද.  

මරහනහරඪ රු භ්දත්රීජුරභනි, අපි ද්දනහ ශ්රීා රංහ ගු්ද 

විදුලි ංසථහ අඳ හ ත් ඵරඳහන යහජා ආඹතනඹක්ඹ කිඹන 

එ. ශ්රීා රංහ ගු්ද විදුලි ංසථහ පිළිඵ ථහ තශොත්, තම් 

හර්තහතේභ ිනතඵනහ මරා හර්තහ ීරරහ නළින ඵ. අතප් යතට් 

ගු්ද විදුලි ංසථහ මරා හර්තහ තද්දත්ද නළවළ; හර්ක  හර්තහ 

වද්දත්ද නළවළ. ඒ විතයක් තනොතයි. ිනතඵන සිඹ ද ම්ප්ර දහඹ්ද 

ඩහ බි දභමි්ද තභයි ළඩ ය්දත්ද. තනිය ඒහධිඳින 

සරඳඹකි්ද ළඩ යනහ. තභොද, එහි ප්ර ධහනිඹහ තභයි වඩ්්ද 

භයසිංව භවත්භඹහ. එුරභහ ආහ තඳොදු ාහඳහය පිළිඵ හය 

බහ . ඒ ආහ  ඳසතේත් වළසිරුතණ් ඒ බහඳිනයඹහ වළටිඹ භ 

තභයි. බහහක් ද්දත්ද නළවළ. විනඹක් නළවළ. තත් තනකුතේ 

ආත්භ තෞයඹක් ඉිනරි ය්දත්ද නළවළ. ත හ  වරි ථහ 

ය්දන තත්තය්දත්ද නළවළ. එුරභහ ගු්ද විදුලි ංසථහතේ ළඩ 

ය්දත්ද ඒ එුරභහතේ තඳෞේලි ආඹතනඹ තත්ත්ඹ ත් 

ඩහ ඳවශ භට් භකි්ද හිතරහයි. අතනක් මිනිසු්දතේ ජහතඹ, 

කුරඹ ආදි සිඹ ද තේ ඳහවිච්ික යරහ තභයි ථහ ය්දත්ද, 

'ඵල්රහ', 'බරුහ', 'ිනරිනහ' ආදි ලතඹ්ද. ඒ එුරභහතේ චර්ඹහ. 

 
රු අල්වහේ ඒ.එච්.එම්. අසර් භවතහ 
(ஶண்புஷகு அல்வஶஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

Sir, I rise to a point of Order. 
 

මරහනහරඪ භ්දත්රීජුරභහ 
(ெகயகெஶங்கும்  உரப்பஷனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

රීින ප්ර ලසනඹක් නඟනහ, රු අසර් භ්දත්රීජුරභහ.  

රු අල්වහේ ඒ.එච්.එම්. අසර් භවතහ 
(ஶண்புஷகு அல்வஶஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

Sir, we are discussing the COPE Report. තම් COPE 

Report එතක් තඳෞේලි චරිත- [ඵහධහ කිරීභක්] තභුරභහතේ 

තොයි තයම් චරිත ිනතඵනහද?  ඒ නිහ ඒහ ථහ ය්දන 

ඵළවළ. සථහය නිතඹෝ අනු ඒ  ඉඩ තද්දන ඵළවළ.    

 
මරහනහරඪ භ්දත්රීජුරභහ 
(ெகயகெஶங்கும்  உரப்பஷனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ගු්ද විදුලි ංසථහතේ තත්ත්ඹ පිළිඵ ථහ ය්දන, රු 

භ්දත්රීජුරභහ.  

 
රු අල්වහේ ඒ.එච්.එම්. අසර් භවතහ 
(ஶண்புஷகு அல்வஶஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

රු භ්දත්රීජුරභනි, එුරභහ  තමු්දනහ්දතේරහ ඵඹයි. ඒයි ඔඹ. 

එුරභහ තභයි වරිඹ  යජඹ තනුත්ද- [ඵහධහ කිරීභක්] 

 
රු සුනිල් වඳු්දතනත්ින භවතහ 
(ஶண்புஷகு சுனஷல் வந்துன்தனத்ெஷ) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

වරි, වරි. දළ්ද ඔඵුරභහ හයණඹ කිේහ. දළ්ද තඳොඩ්ඩක් ඉ්දන 

තෝ. [ඵහධහ කිරීභක්] 

 
මරහනහරඪ භ්දත්රීජුරභහ 
(ெகயகெஶங்கும்  உரப்பஷனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

රු සුනිල් වඳු්දතනත්ින භ්දත්රීජුරභහ  ථහ ය්දන ඉඩ 

තද්දන.  

 
රු සුනිල් වඳු්දතනත්ින භවතහ 
(ஶண்புஷகு சுனஷல் வந்துன்தனத்ெஷ) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

මරහනහරඪ රු භ්දත්රීජුරභනි, දළ්ද එුරභහ කිේතේ ළදත් 

ථහක්. එුරභහ කිඹ්දත්ද තඳෞේලි චරිත කහතනඹක් ය්දන 

ඵළවළ කිඹරහයි.  

 
රු අල්වහේ ඒ.එච්.එම්. අසර් භවතහ 
(ஶண்புஷகு அல்வஶஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

ඵළවළ.  

 
රු සුනිල් වඳු්දතනත්ින භවතහ 
(ஶண்புஷகு சுனஷல் வந்துன்தனத்ெஷ) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

තඳෞේලි චරිතඹක් ළන ථහ ය්දන ඵළවළ කිඹරහයි.  

 
රු අල්වහේ ඒ.එච්.එම්. අසර් භවතහ 
(ஶண்புஷகு அல்வஶஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

ඔේ.  
 

රු සුනිල් වඳු්දතනත්ින භවතහ 
(ஶண்புஷகு சுனஷல் வந்துன்தனத்ெஷ) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ඇත්ත භ බහඳිනයඹකු ත් ඵළවළ ත්ද, එතවභ ථහ 

ය්දන. [ඵහධහ කිරීභක්] ගු්ද විදුලි ංසථහතේ බහඳින ත් ඵළවළ 

ත්ද, එතවභ ථහ ය්දන. වළඵළයි ගු්ද විදුලි ංසථහතේ 

බහඳිනයඹහ උතේ ඳහ්දදය ගු්ද විදුලිතඹ්ද තඳෞේලි චරිත 

ළන ථහ ය්දත්ද තොතවොභද කිඹරහ, තඳෞේලි චරිතර  

ථහ ය්දත්ද තොතවොභද කිඹරහ, අතෞය ය්දත්ද 

1289 1290 

[රු සුනිල් වඳු්දතනත්ින  භවතහ] 
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තොතවොභද කිඹරහ යතට් ඕනෆභ තතනක් ද්දනහ. භහ කිඹ්දත්ද 

තම්යි. එතවභ යන තනහ අඩු තයමි්ද දළනතන ඉ්දන ඕනෆ 

තභ්දතේ ආඹතනඹ තඳොදු ාහඳහය පිළිඵ හය බහ  මුහුණ 

තදන අසථහතේීර තභ්දතේත්, තභ්දතේ ආඹතනතේත් පිරිසිදුභ 

ිනඹහ්දන. අනික් මිනිසු්ද  ඇඟිල්ර දිගු ය්දන අයිිනඹක් 

ිනතඵනහ හතේභ, එතවභ ඇඟිල්ර දිගු යන තො  තභහ 

දළනතන ඉ්දන ඕනෆ තභහතේ  ීපභ වරිඹ  ඉස  යරහ 

ිනඹ්දන. ඔහුතේ ඳහටිඹ  තක්ක් දු්දනහ කිඹරහ ඒ තක්ක් දු්දනු 

ආඹතනඹ  ගු්ද හරතඹනුයි තේතේ. තම් හර්තහතේ ිනතඵනහ 

ඒ ඵ. ඵර්දන 103 පිටු.  

 
රු අජිත් භහ්දනප්තඳරුභ භවතහ 
(ஶண்புஷகு அஜஷத் ஶன்னப்தபரு) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
අවතන ඉ්දන. ගිහිල්රහ ඕහ කිඹ්දන. [ඵහධහ කිරීභක්] 

තදය ගිහිල්රහ ඕහ කිඹ්දන.  

 
රු සුනිල් වඳු්දතනත්ින භවතහ 
(ஶண்புஷகு சுனஷல் வந்துன்தனத்ெஷ) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

103න පිටුතේ ව්ද ිනතඵනහ, "ංසථහ  බහණ්ඩ ව 

තේහ ළඳයීභ වහ ආඹතන තද  ගු්ද හරඹ රඵහ දු්දත්ද 

ඇයිද ඹන හයණඹ ප්ර ලසන යන රීර." කිඹරහ. ඒ කිඹ්දත්ද 

තභොක්ද? ඳහටිඹ  ්දන තක්ක් දු්දනහ කිඹරහ තක්ක්ර  

තේතේ ල්ලිලි්ද තනොතයි, ගු්ද හරතඹ්ද. රේජයි! තම්, 

රංහතේ ගු්ද විදුලි ංසථහ. එතවභ තොතවොභද ය්දත්ද? 

එතවභ යන බහඳිනුරභහ තභයි උතේ  ඇවිල්රහ 'ඵල්රහ', 

'බරුහ' කිඹරහ මිනිසු්ද  අඳවහ ය්දත්ද. තභත් එතවභයි 

ය්දත්ද. ඒ  ඳක් තේදඹක් නළවළ. අසර් භ්දත්රීජුරභහ ත් 

තව  එතවභ තභයි කිඹ්දත්ද. තම් ඕනෆ තනකු  එතවභ තභයි 

කිඹ්දත්ද. ඒ තභයි ප්ර ලසනඹ. [ඵහධහ කිරීභක්] භහ කිඹ්දත්ද 

එතවභ යන තනහ  තභ්දතේ ආඹතනඹ පිළිඵ  ීපභක් 

ිනතඵ්දන ඕනෆ කිඹරහයි. [ඵහධහ කිරීභක්] ගු්ද විදුලි ංසථහතේ 

බහඳිනුරභහ අධාක් භණ්ඩරතේ අඹ  අධාක් භණ්ඩරතේ 

ළටුඳ  අභතය තන රැකිඹහර  ළටුප් තරහ ිනතඵනහ. භහ 

නභ කිඹ්දත්ද නළවළ, ඔහු යතට් නභක් ිනබුණු ළදත් භවත්භඹකු 

න නිහ; උත් තනකු න නිහ. ඔහු අධාක් භණ්ඩරඹ ත් 

දහතන, ඊ  ඳසතේ රැකිඹහකුත් යරහ ඳඩි තදක් අයතන 

ිනතඵනහ.  

මරහනහරඪ රු භ්දත්රීජුරභනි, තම් හර්තහතේභ ිනතඵනහ 

තත් එක්. ඒ තභයි, "අබා්දතය විණන නිරධහරිතඹක් තර 

ඳත් ශ නිරධහරිඹහ ඳුය  තේතේ ඳහර ලතඹ්ද ඳත් ය 

ඇත." කිඹන එ. අබා්දතය විණ තභයි ඳුය  තේතේ 

ඳහරඹහ. එතවභ ය්දන ඵළවළ. එතවභ යන තනහ තභයි උතේ 

ඳහ්දදය ගු්ද විදුලිඹ තභ්දතේ යතන 'ඵල්රහ', 'බරුහ' කිඹරහ 

අතනක් අඹ  අඳවහ ය්දත්ද. නිර්තේලඹ තභයි, "තභභ 

තත්ත්ඹ ඉතහ ඉක්භනි්ද නිළරැදි කිරීභ  නිඹභ යන රීර." 

කිඹන එ.  

ඒ විතයක් තනොතයි, දළ්ද ගු්ද විදුලි ංසථහතේ බහඳිනුරභහ 

අ දත් job එක් යනහ. ඒ තභයි ඳඩිඹ  -තන යසහ - 

එඹහ තන ආඹතන උසනහ. තන පුේරතඹෝ උසනහ. 

උසරහ ල්ලි ්දනහ. එතවභ ජයහජීර්ණ තත්ත්ඹ  ගු්ද 

විදුලි ංසථහ ඳත් යරහ ිනතඵනහ. භභ හිත්දත්ද නළවළ තම් 

හතේ හර්තහකි්ද විතයක් ඒහ නිළරැදි ය්දන පුළු්ද තයි 

කිඹරහ; තම් හතේ හර්තහකි්ද විතයක් එළනි තත්ත්ඹක් 

නිළරැදි ය්දන පුළු්ද තයි කිඹරහ. ප්ර ලසනඹ ිනතඵ්දත්ද 

තම්යි.  

මරහනහරඪ රු භ්දත්රීජුරභනි, දළ්ද භහ කිේතේ ආඹතන 

ප්ර ධහනිඹහතේ  ීපභ ඉස  තරහ නළින ආහයඹයි. දළ්ද ඒ 

බහඳිනයඹහතේ චර්ඹහ පිළිඵ, විනඹ පිළිඵ ජනභහධා 

ඇභිනුරභහතේ  ීපභ තභොක්ද? ඒ ආඹතනඹ ඳහඩු රඵරහ 

ිනතඵනහ. ගිණුම් හර්තහ ඉදිරිඳත් ය්දත්ද නළවළ. විණන 

හර්තහ ඉදිරිඳත් ය්දත්ද නළවළ. හර්ක  හර්තහ ඉදිරිඳත් 

ය්දත්ද නළවළ. තම් තඳොදු ාහඳහය පිළිඵ හය බහ හර්තහතේ 

ිනතඵනහ, "ගු්ද විදුලි ංසථහ ඳහර්ලිතම්්දුර  හර්ක  

හර්තහ ඉදිරිඳත් යරහ නළවළ" කිඹරහ. හර්තහ ඉදිරිඳත් ය්දත්ද 

නළේද කිඹරහ අපි ඇහුහ  ඳසතේ, එතවභ ඉදිරිඳත් ය්දන ඕනෆද 

කිඹරහ අවනහ. එතවභ ඉදිරිඳත් ය්දත්ද තභො ද කිඹරහ 

අවනහ. එතවභයි අව්දත්ද. ඒ ද්දත්ද නළවළ. ඒහ ද්දත්ද 

නළින බහඳිනයඹහ පිළිඵ, එඹහතේ චර්ඹහ පිළිඵ දළ්ද විඹ 

බහය ඇභිනයඹහ තභොද ය්දත්ද? විඹ බහය ඇභිනයඹහ   

ීපභක් ිනතඵනහ. භහ කිඹ්දත්ද අ්දන ඒයි. වළභ දහභ තම් 

ආඹතනර නිරධහරි්ද ළනභ ථහ යරහ ළඩක් නළවළ. ඒයි 

ඇත්ත. වළඵළයි විඹ බහය ඇභිනයඹහ ඊ  ඳසතේ ්දන ක්රිකඹහ 

භහර්ඹ තභොක්ද? භභ කිඹ්දත්ද තභ්දන තම්යි. තන 

තභොක්ත් ඕනෆ නළවළ. තම් COPE හර්තහතේ ිනතඵන ආඹතන 

පිළිඵ විඹ බහය ඇභිනරු ගිහි්ද කිඹ්දන. ඳහර්ලිතම්්දුරතේ 

තභභ විහදඹ  ආත්, නහත් තම් හර්තහතේ තභ්දතේ 

ආඹතනතේ නභ ිනතඵනහ. අඩු තයතම් තම් හර්තහතේ තභ්දතේ 

ආඹතනඹ පිළිඵ ිනතඵන  විසතය විඹ බහය ඇභිනයඹහ 

කිඹනහද? අදහශ බහඳිනයඹහ ළරහ, අදහශ නිරධහරි 

භණ්ඩරඹ ළරහ, ඇයි ආඹතනඹ  තභතවභ තරහ ිනතඵ්දත්ද 

කිඹරහ තවොඹනහද? භහ හිතන වළටිඹ  තවොඹ්දත්ද නළවළ. භහ 

ද්දන තයභ  තවොඹ්දත්ද නළවළ. එතවභ තවොඹන ීපඳ තදතනකු 

ඉ්දනහ.  

භහ ද්දනහ ඳසු ගිඹ තඳොදු ාහඳහය පිළිඵ හය බහ 

හර්තහ විහද තේදි යහජිත තේනහයත්න ඇභිනුරභහ ධීය 

ංසථහතේ ට්ටිඹ ළරහ ඇහුහ, “තභතවභ ය්දත්ද ඇයි 

කිඹරහ; තභතවභ තරහ ිනතඵ්දතන ඇයි?” කිඹරහ. [ඵහධහ 

කිරීභක්] නමුත් එතවභ ඇහුහ. භහ කිඹ්දත්ද විඹ බහය 

ඇභිනයඹහතේ  ීපභ තභයි අඩු තයතම් තභ්දතේ විඹ  අයිින 

ආඹතනතේ ංචහ සිදු තරහ නම්, ූෂණ සිදු තරහ නම්, ගිණුම් 

හර්තහ ීරරහ නළත්නම්, හර්ක  හර්තහ ීරරහ නළත්නම් තොඹහ ඵරන 

එ. ඒ ගු්ද විදුලි ංසථහතේ ත්දන පුළු්ද, තනත් ඕනෆභ 

ආඹතනඹ ත්දන පුළු්ද. අඩු තයතම් තවොඹ්දන, අව්දන. 

එතවභ ය්දත්ද නළවළ. එතවභ යරහ නළවළ. විඹ බහය 

ඇභිනරු තභ්දතේ විඹ  අදහශ ආඹතනර ප්ර ධහනි්ද ළරහ 

තම් හර්තහතේ අතප් ආඹතනතේ නභ ව්ද තරහ ිනතඵනහ; 

ඇයි තභතවභ වුතණ් කිඹරහ අඩු තයතම් අවනහ නම් ඒත් 

ඵරඳෆභක්. ඒත් ඵරඳෆභක්. ඒ ඵරඳෆභත් යරහ තම් හර්තහ  

හධහයණඹ ඉස  ය්දන කිඹරහ අඳ ඉල්රහ සිටිනහ. ආණ්ඩුයි 

ඒ ය්දන ඕනෆ. ආණ්ඩුතේ විඹ බහය ඇභිනරු්දතේ  

ීපභක් ඒ. ාසථහදහඹතේ හතේභ, විධහඹතේ  ීපභක් 

ඒ. තම් න තො  ඒ  ීපභ ඉස  ්දත්ද නළවළ මරහනහරඪ 

රු භ්දත්රීජුරභනි. 

ඊශඟ , තත් ආඹතන තඵොතවෝ ප්ර භහණඹක් ිනතඵනහ. 

විතලේතඹ්දභ තභතළනීර එ තදඹක් කිඹ්දන ඕනෆ. මී  ලි්ද 

ථහ යපු ර්දත අරගිඹ්දන නිතඹෝජා ඇභිනුරභහ කිේහ, 

"අපි ජනතහ  තොඩක් වන තදනහ" කිඹරහ. එුරභහ 

උදහවයණඹ  ත්තත් CTB  එ. "CTB එ ඳහඩු රඵනහ. 

CTB එ ඳහඩු රළබුත් අපි season ticket එත්ද වනඹක් 

තදනහ" කිඹහ කිේහ. ඒ ඇත්ත. ප්ර ලසනඹ ිනතඵ්දත්ද ජනතහ  

වන තදනයි කිඹරහ ආඹතන ඳහඩු රඵන තො  ඒ ඳහඩු 

පිඹ්දත්ද වුද කිඹන එයි. ඒ ඳහඩු නළත පිඹහ ්දත්දත් 

ඒ වනඹ ්දනහ ජනතහත්දභ ත්ද. නළුර තන වුරුත් 

පිඹ්දත්ද නළවළ. ඇභිනයතඹක් තදරි්ද තනළල්රහ 

පිඹ්දත්ද නළවළ. තඳොල් ත්තකි්ද තනළල්රහ පිඹ්දත්ද 

නළවළ. ඒ ඳහඩු නළත පිඹ්දතනත් ඒ ජනතහභයි. දළ්ද 

එතතො  ප්ර ලසනඹ ිනතඵ්දත්ද, ඳහඩු ත්දත්ද season ticket 
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ඳහර්ලිතම්්දුර 

එත්ද  තනොතයි. රංභඹ ඳහඩු තරහ ිනතඵ්දත්ද season ticket 

එත්ද තනොතයි. ඳහල් දරුතෝ season ticket එ අයතන 

ඳහල් ඹනහ නම් ඒ ආතඹෝජනඹක්. ඒ ආතඹෝජනඹක්. 

භහ ද්දනහ අද තම් ආණ්ඩු තීතයණඹක් අයතන ිනතඵනහ, 

තඳෞේලි වහ යජතේ ඵස හසුර නළත සිඹඹ  7කි්ද ළඩි 

ය්දන. අද ඉරහ. අද තීතයණඹ අයතන ිනතඵනහ. ඒ තීතයණඹ  

්දදි ත්දත්ද වුද? ජනතහ. වළඵළයි තම් ආඹතනර -

විතලේතඹ්ද CTB එතක්- ිනතඵන ංචහ, ඒ ත්දන උඳයණ, ඒ 

උඳයණ තනළල්රහ තනත් නම්ලි්ද ආඹතන වදහ ළනීභ 

පිළිඵ අපි ඳහර්ලිතම්්දුරතත් ථහ ශහ; තඳොදු ාහඳහය පිළිඵ 

හය බහතත් ථහ ශහ. තෝදතදොසතය භවත්රු,  DSරහ 

යරහ ිනතඵනහ. තනුරරු වදරහ ිනතඵනහ; තනුරරු ීරරහ 

ිනතඵනහ; තනුරරු පුයරහ ිනතඵනහ. මරහනහරඪ රු 

භ්දත්රීජුරභනි, ඳහඩු තරහ ිනතඵ්දත්ද season ticket එත්ද ඹන 

දරු්දත්ද තනොතයි. ඳහඩු තරහ ිනතඵ්දත්ද ඒ ආඹතන තවොය 

ගුවහල් යරහ ිනතඵන නිහයි. තේලඳහරන ළඩර  ඵස තන 

ඹනහ. අනලා, අලා ඔක්තොභ තේල් පි  යටි්ද ත්දනහ. 

ඒහයි්ද ත ්දඩර් භඩි යරහ ිනතඵනහ. ඒ තවොයම් තම් 

හර්තහර ිනතඵනහ. භභ තම් කිඹ්දත්ද විණනඹීර තවළිදයවු 

න ඉතහභ පුංික අඹක්. සිඹඹ  5ක් 10ක් විතයයි. ඒ ආඹතන මී  

ඩහ ශුේධ ඳවිත්රැ තනහ නම් season ticket එ තනොතයි, භගී්ද 

සිඹ ද තදනහ භ තනොමිරතේ ඹ්දන තද්දන පුළු්ද. ඇත්ත භ 

එතවභ පුළු්ද. අද ඵස හසුර සිඹඹ  7කි්ද 10කි්ද ළඩි ය්දන 

ඕනෆ නළවළ. ඵස හසුර ළඩි ය්දන තනොතයි ඕනෆ. ඵස හසුර 

අඩු ය්දන පුළු්ද. තභොද, තම් ළඩි යන ්දදිඹ 

ත්දත්දත් ජනතහයි. ඳහඩු තනහ නම් ඳහඩු  ්දදි 

ත්දත්දත් ජනතහයි. ඵදු ත්දත්දත් ජනතහයි. ඵදු දභමි්ද 

නළතත් තමු්දනහ්දතේරහ ඒ ඳහඩු අල්රනහ. ඒ තභයි ඇත්ත 

තේ. ඒ තභයි තම් සිේධ තරහ ිනතඵ්දත්ද.  

භභ ත්තත් එ උදහවයණඹයි. ත උදහවයණ ණනහක් 

ිනතඵනහ. තම් ආඹතන පිළිඵ ප්ර ලසනඹ ත්වි  එහි ළඹුරු තදඹක් 

ිනතඵන ඵ කිඹ්දන ඕනෆ. තම් හර්තහතේ නිර්තේලඹක් වළටිඹ  ඒ 

පිළිඵ ව්ද යරහ ිනතඵනහ. ඒ තභයි තම් ආඹතන 

ඳහර්ලිතම්්දුර   තනොීපභ. යජතේ ආඹතන ඳහර්ලිතම්්දුර  

 කිඹ්දත්ද නළවළ. තම් පිළිඵ අපි හය බහතේ ීරර්ක 

ලතඹ්ද ථහ ශහ. තම් හර්තහතේ 10 ළනි නිර්තේලතේ තභතේ 

ව්ද තනහ: 

"යජඹ  අඹත් ආඹතන ඹ තත් ඇින, යජතේ ප්ර ධහන තො සරු න තර 

පිහිටුහ ඇින භවය ඳරිඳහලිත ආඹතන භේ ආඹතනතේ ඳහරනතඹ්ද 

ඔ්ලඵ  තොස  යුුර යන ආහයඹක් තඳනී ඹන අතය එභ ආඹතනර 

අධාක් භණ්ඩරතේ යජතේ නිතඹෝජනඹ  නහමි ඵ  ඳත් වී ිනත්ල."  

එතවභ ආඹතන ිනතඵනහ. දළ්ද රංහ විදුලිඵර භණ්ඩරතේ 

ප්ර ධහන ප්ර ලසනඹක් තභයි ඒ. 
 

 
මරහනහරඪ භ්දත්රීජුරභහ 
(ெகயகெஶங்கும்  உரப்பஷனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

රු භ්දත්රීජුරභනි, ඔඵුරභහ  ත විනහඩි තද හරඹක් 

ිනතඵනහ.  

 
 

රු සුනිල් වඳු්දතනත්ින භවතහ 
(ஶண்புஷகு சுனஷல் வந்துன்தனத்ெஷ) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

රංහ විදුලිඵර භණ්ඩරතේ ප්ර ධහන ප්ර ලසනඹක් තභයි රංහ 

විදුලිඵර භණ්ඩරඹ  අභතය- 

රු අල්වහේ ඒ.එච්.එම්. අසර් භවතහ 
(ஶண்புஷகு அல்வஶஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

මරහනහරඪ රු භ්දත්රීජුරභනි, රීින ප්ර ලසනඹක් ිනතඵනහ.  

 
මරහනහරඪ භ්දත්රීජුරභහ 
(ெகயகெஶங்கும்  உரப்பஷனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

රු අල්වහේ ඒ.එච්.එම්. අසර් භ්දත්රීජුරභහ රීින ප්ර ලසනඹක් 

ඉදිරිඳත් යනහ.  
 

රු අල්වහේ ඒ.එච්.එම්. අසර් භවතහ 
(ஶண்புஷகு அல்வஶஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

1988-89 ළරැල්ර පිළිඵ විසතය නළවළ. ඒ හරතේ යජතේ 

ආඹතන විනහල ශහ. [ඵහධහ කිරීභක්] 

 
මරහනහරඪ භ්දත්රීජුරභහ 
(ெகயகெஶங்கும்  உரப்பஷனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ඒ රීින ප්ර ලසනඹක් තනොතයි. රු වඳු්දතනත්ින භ්දත්රීජුරභහ 

ථහ ය්දන.  [ඵහධහ කිරීභක්] අ්ද විනහඩි තද ථහ ය්දන 

රු වඳු්දතනත්ින භ්දත්රීජුරභහ  අසථහ තද්දන. රු  භ්දත්රීජුරභහ 

ථහ ය්දන. 

 
රු සුනිල් වඳු්දතනත්ින භවතහ 
(ஶண்புஷகு சுனஷல் வந்துன்தனத்ெஷ) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

රු භ්දත්රීජුරභහ නළඟ ඒ රීින ප්ර ලසනඹක් තනොතයි, බරු 

ප්ර ලසනඹක්. භභ 1988-89 ළන හර්තහක් වදරහ එුරභහ  තඵල්තල් 

එල්රහ ්දන තද්දනම්. තොයි තරහතත් භතක් තන තො  

නළඟි රහ කිඹ්දන පුළු්ද. ඇත්ත භ භභ තද්දනම්. 1988-89 

ළන හර්තහක් වදහ තන තඵල්තල් එල්රහ ්දන තද්දනම්. 

එතතො  එුරභහ  ීනතන්ද භතක් වුණහභ නළඟි රහ ඒ 

කිඹ්දන පුළු්ද.  

මරහනහරඪ රු භ්දත්රීජුරභනි, භභ කිඹමි්ද සිටිතේ තම් 

හයණඹයි. රංහ විදුලිඵර භණ්රඹ ඹ තත් වදහ ත් ඳරිඳහලිත 

ආඹතන  ිනතඵනහ, දළ්ද ඒහ රංහ විදුලිඵර භණ්ඩරඹ  අයිිනත් 

නළවළ. රංහ විදුලිඵර භණ්ඩරතේභ භහම් ිනතඵනහ, රංහ 

විදුලිඵර භණ්ඩරඹ  අයිිනත් නළවළ. නමුත් ඒහ රංහ  විදුලිඵර 

භණ්ඩරඹ ඹ තත් ිනතඵන ආඹතන; යජතේ මුදල් ඳහවිච්ික යන 

ආඹතන. නමුත් ඒහ යජඹ  අයිින නළවළ. ඒහ තඳෞේලි 

භහම් ඵ  ඳත් තරහ ිනතඵනහ. ඒ ඉතහ ඵයඳතශ 

තත්ත්ඹක්. විතලේතඹ්දභ ඒ පිළිඵ අධහනඹ   රක් ත්දන 

ඕනෆ. තභොද, එළනි ආඹතනලි්ද තභයි දළ්ද "යහජා" කිඹන 

එ ඳින්දත්ද. යහජාඹක් නළුර "යහජා" ඳින්දත්ද. 

 
මරහනහරඪ භ්දත්රීජුරභහ 
(ெகயகெஶங்கும்  உரப்பஷனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

තවොයි, රු භ්දත්රීජුරභනි, ථහ අ්ද ය්දන. 

 
රු සුනිල් වඳු්දතනත්ින භවතහ 
(ஶண்புஷகு சுனஷல் வந்துன்தனத்ெஷ) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ඒහ ඳහර්ලිතම්්දුර   කිඹ්දත්ද නළවළ. විතලේතඹ්දභ ඒ 

අඹ කිේහ ඒ අඹතේ අධාක් භණ්ඩරඹ; රංහ විදුලිඵර 

භණ්ඩරඹ ඹ තත් ිනතඵන LTL Holdings (Pvt.) Limited කිඹන 

තොම්ඳළනිතේ අධාක් භණ්ඩරතේ නම් ටිත් 

ඳහර්ලිතම්්දුර  තද්දන ඵළවළයි  කිඹරහ. ඳහර්ලිතම්්දුර  

තද්දන  ීපභක් නළවළ  ද. ඒ පිළිඵ ලිඛිත ව හික හර්තහ 

COPE එතක් ිනතඵනහ.  

1293 1294 

[රු සුනිල් වඳු්දතනත්ින  භවතහ] 
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මරහනහරඪ භ්දත්රීජුරභහ 
(ெகயகெஶங்கும்  உரப்பஷனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

රු භ්දත්රීජුරභනි, ථහ අ්ද ය්දන. 

 
රු සුනිල් වඳු්දතනත්ින භවතහ 
(ஶண்புஷகு சுனஷல் வந்துன்தனத்ெஷ) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ත එ හයණහක් කිඹරහ භභ අ්ද යනහ.  

තභභ හර්තහතේ  151 ළනි පිටුතේ ිනතඵනහ යක්නහ  

ආයක්ණ  රංහ භහභ පිළිඵ. එහි ප්ර ධහන තේ තම්යි.  

බහණ්ඩහහයතේ අනුභළිනඹකි්ද තතොය භහභ විසි්ද මුදල් 

ආතඹෝජනඹ කිරීභ පිළිඵ මී  ලිනුත් තඳොදු ාහඳහය පිළිඵ 

හය බහතේ ථහ යරහ ිනතඵනහ. ඇත්ත භ තම් ආඹතනඹ 

යහජා ආයක් වහ නහරි ංර්ධන අභහතාහංලතේ නහමි 

ිනතඵන ආඹතනඹක්. යහජා ආයක් වහ නහරි ංර්ධන 

අභහතාහංලඹ ඹ තත් ිනතඵනහඹ කිේහ  ඒ   කිඹ්දත්ද 

නළින ආඹතනඹක්. විතලේතඹ්දභ බහණ්ඩහහය  අනුභළිනඹකි්ද 

තතොය මුදල් තඹොදන, මුදල් වම්ඵ යන තොම්ඳළනිඹක් 

ිනතඵනහ. ඒ ඳහර්ලිතම්්දුර  තනළල්රහ මී  ඩහ ඳරීක්හ  

රක් තතය්දන ඕනෆ.  

භභ ඒ පිළිඵ අධහනඹ  රක් යමි්ද තම් ත් උත්හවඹ 

පර දය්දන නම් තම් අ්ද තභොතවොතක් ඵ  ඳත් තනොය 

තම් හර්තහ ම්ඵ්දධතඹ්ද ඉදිරි ක්රිකඹහ භහර් ත යුුරඹ කිඹන 

එ අධහයණඹ යමි්ද භතේ අදවස දළක්වීභ අ්ද යනහ. 

සුරිනයි. 

 
මරහනහරඪ භ්දත්රීජුරභහ 
(ெகயகெஶங்கும்  உரப்பஷனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

තවොයි. තඵොතවොභ සුරිනයි. මී ශඟ  රු හසුතේ 

නහනහඹක්හය අභහතාුරභහ. 

 
[අ.බහ. 4.13] 

 
රු හසුතේ නහනහඹක්හය භවතහ (ජහින බහහ වහ 
භහජ ඒහඵේධතහ අභහතාුරභහ) 
(ஶண்புஷகு லஶசுரெல நஶைஶக்கஶ - ரெசஷ தஶறஷகள், 

சபக எருகப்பஶட்டு அகச்சர்) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara - Minister of National 

Languages and Social Integration) 

මරහනහරඪ රු භ්දත්රීජුරභනි, භහ හිත්දත්ද තම් විහදඹ ඉතහ 

ළදත්, අලාභ විහදඹක් කිඹරහයි. ඇත්ත භ එඹ විහදඹක් 

තනො ංහදඹක් විඹ යුුරයි. තම් COPE  හර්තහත්, -තඳොදු 

ාහඳහය පිළිඵ හය බහතේ හර්තහත්- එයි්ද ඳළන නඟින 

රුණු පිළිඵ සිදු යන හච්ඡහත් තභතළන ඉ්දන භවරු 

ළරැදි තර  වහ තන ිනතඵන ඵයි භ  නම් තඳතන්දත්ද. තම් 

 ීපභ ිනතඵ්දත්ද ඳහර්ලිතම්්දුර යි. විණහධිඳිනුරභහ තම් 

ඳහර්ලිතම්්දුරත්ද ඳත් ශ යුුරයි. විණහධිඳිනුරභහතේ ළටුඳ 

තවිඹ යුත්තත් ඳහර්ලිතම්්දුරත්ද. ඔහු සහධීන තම් 

 යුුරර  තඹොමු ය ත යුුරයි. ඉ්ද ඳසු ඒ ආඹතන ළන ඔහු 

තදන හර්තහ විභහ ඵළී භ  මිටුක් ිනබිඹ යුුරඹ. ඒ මිටු 

තදන හර්තහ ඊ ශඟ  තභභ ඳහර්ලිතම්්දුර හච්ඡහ  ත 

යුුරඹ. ඒ හතේභ තභතළන නළින තදඹක් ිනතඵනහ. ඒ තභයි, ඒ 

තදන හර්තහ අනු ඒ පිළිඵ නිළරැදි කිරීම් ය්දන, නිර්තේල 

ක්රිකඹහත්භ ය්දන, නිරීක්ණ ළරීපභ  ළනීභ, ඒ සිඹ ද  

ීපම් ිනතඵ්දත්ද අභහතාහංලර යි. ඒ අභහතාහංල විසි්ද ඒ 

පිළිඵ නු රළබ ක්රිකඹහ භහර්ඹ නළත මිටු  හර්තහ ය්දන 

ඕනෆ. එතවභ තභයි ඉ්දදිඹහතේ සිේධ ්දත්ද.  

අතප් රු වඳු්දතනත්ින භ්දත්රීජුරභනි, අඳ තභතළන ථහ යන 

තො  තම් හයණඹ ළන දළන ්දන ඕනෆ. ථහනහඹුරභහතේ 

නිර හභයතේීර ඳක් නහඹ රැසවීභ ඳත්නහ. එතළනීර ්දන 

ඕනෆ ප්ර ලසනඹක් තභයි තම්. අතප් තම් මිටු හර්තහර නිර්තේල වහ 

නිරීක්ණ ක්රිකඹහ  නළඟීභ  අඳ  ඹ්දත්රැණඹක් නළවළ. නමුත් 

ඉ්දදිඹහතේ ිනතඵනහ, “Action Taken Report” කිඹරහ. ඒහ 

නිළයදි ය්දන ඒ අභහතාහංලඹ විසි්ද නු රළබ ක්රිකඹහ භහර්ඹ 

ආඳසු හය බහ  හර්තහ ය්දන ඕනෆ. හය බහ  ඒහ 

රහ ඵරහ ඒ දු්දනහ ව පිළිුරරු භත තත් හර්තහක් වදනහ, 

“Report on the 'Action Taken' Report or the Questions 

Raised on the 'Action Taken' Report” කිඹරහ. එතවභ යරහ 

ඒ ආඳසු ඳහර්ලිතම්්දුර  එනහ. ඳහර්ලිතම්්දුරතේ 

භ්දත්රීජරු්දතේ තම්ඹ උඩ  ඒ හර්තහ එනහ, "තභ්දන නු 

රළබ ක්රිකඹහ භහර්ඹ, තභ්දන නු රළබ ක්රිකඹහ භහර්තේ අඩු" 

කිඹරහ වළතභෝ භ දළන ්දන. එ තතො  මුළු ඳහර්ලිතම්්දුරභ 

ද්දනහ, "ක්රිකඹහ භහර්ඹ ත්තත් නළවළ, එක්තෝ ත්ත ක්රිකඹහ 

භහර්ර හිරක්, එතවභ නළත්නම් ඒ දු්දත්ද තඵොරු උත්තයඹක්, 

තභ්දන ඒ ළන මිටු නළතත් භුර යරහ ිනතඵන 

හයණහ" කිඹරහ. ඒභ ඇින. එළනි ළඩ පිළිතශක් අතප් 

සථහය නිතඹෝර නළවළ.  ඒ නිහ  දළ්ද තම් COPE  හර්තහ 

විහදඹක් ය ්දන එඳහ, ආණ්ඩු  තචෝදනහ යන තවෝ 

ආණ්ඩු විඳක්ඹ  තචෝදනහ යන. හභහනාතඹ්ද විඳක්ඹ 

ආණ්ඩු  තචෝදනහ යනහ. තභොද, තොයි හරතේ හර්තහක් 

පිළිඵ වුණත් ආණ්ඩු දිවහ  ඇඟිල්ර දික් ය තනයි ථහ 

ය්දත්ද. තම් අසථහක් ය ්දන ඕනෆ, අතප්  ීපභ අඳ 

එුර තරහ ඉටු යනහද, නළේද කිඹරහ අඳ විසි්දභ රහ 

ඵර්දන. ඒ නිහ වඳු්දතනත්ින භ්දත්රීජුරභහයි, විඳක්තේ අනිකුත් 

නහඹරුයි ථහනහඹුරභහතේ නිර හභයඹ  රැසන 

තරහ  තම් ප්ර ලසනඹ අයතන, වුභනහ යන සථහය නිතඹෝ 

ඇින යතන, තම්  යුත්තත් පරදහයී, ප්ර තඹෝජනත් ප්ර ිනපරඹක් 

්දන අපි ඵරමු. එතවභ ය්දත්ද නළින තභතළන ඇවිත් ෆ 

ළහුහ  ළඩක් නළවළ. දළ්ද වඳු්දතනත්ින භ්දත්රීජුරභහ කිේ ඒහ 

ඔක්තොභ හතේ ඇත්ත. ඒ කිේ ඒහ ඇත්ත වුණහ  තභොක්ද 

ඇින ළතඩ්? "තම් අහන ථහ, තම් භශතම් ථහ, තම් 

තභයි තම් ථහ අ්ද යන ද, තම් ශ දභන දතේ 

ථහ. තම් ද අඳ තම් ඳහර්ලිතම්්දුරතේ ඇවිත් ඉ්දත්ද; තම්  

ීපම් ඵහය අයතන ිනතඵ්දත්ද." ඔඵුරභහ කිේ ආහයඹ  තම් 

දළ්ද ිනතඵන වළටිඹ  එතවභයි. ඒ ළන කිසිභ ළඹක් නළවළ. 

දළ්ද ිනතඵන වළටිඹ  එතවභ තභයි. ඒ ළන  ීපභ ිනතඵ්දත්ද 

හ ද? අඳ  තනොතයිද? ආණ්ඩු යි, විඳක්ඹ යි ඒහඵේධ 

තනොතයිද? දළ්ද ඒ තොමිටිතේ වුද ඉ්දත්ද?  
 

රු අල්වහේ ඒ.එච්.එම්. අසර් භවතහ 
(ஶண்புஷகு அல்வஶஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

භ්දත්රීජරුනුත් ඉ්දනහ. 
 

රු හසුතේ නහනහඹක්හය භවතහ 
(ஶண்புஷகு லஶசுரெல நஶைஶக்கஶ) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ඒ තොමිටි තේ ඉ්දත්ද විඳක්ඹයි, ආණ්ඩු ඳක්ඹයි. ඒ 

තොමිටිඹ තද  තඵදිරහ ආණ්ඩු ඳක්ඹයි, විඳක්ඹයි වළටිඹ  

විණහධිඳිනුරභහතේ හර්තහ ළන විහද යනහද? නළවළ. 

අපි සිඹ ද තදනහභ එුර තරහ විණහධිඳිනුරභහතේ 

හර්තහර ිනතඵන රුණු ම්ඵ්දධතඹ්ද විභහ ඵර්දත්ද 

නිරධහරි්දත්ද. එතළන තදඳහර්ලසඹයි ඉ්දත්ද. නිරධහරි්ද 

ඉ්දනහ. එ ඳළත්තකි්ද ඉ්දනහ, රු භ්දත්රීජුරභ්දරහ. අනික් 

ඳළත්තත්ද ඉ්දනහ, විණහධිඳිනුරභහ. විණහධිඳිනුරභහ භුර 

යන රුණු භ්දත්රීජරු්ද, ඇභිනරු්ද එුර තරහ 

නිරධහරි්ද  ඉදිරිඳත් යනහ. නිරධහරි්ද ඒහ  උත්තය තද්දන 

ඕනෆ. නිරධහරි්ද  උත්තය තද්දන ඵළරි ඒහ පිළිඵ, ඔවු්ද 

ළරැදි යපු ඒහ පිළිඵ නිර්තේල තද්දත්ද අපි සිඹ ද තදනහභ 

1295 1296 



ඳහර්ලිතම්්දුර 

එුර තරහයි. එතළන dissenting report කිඹරහ එක් නළවළ. 

ඒ තභයි අපි දළන ත යුුර මලි ම්ප්ර දහඹ. කිසිඹම් ආහයඹ  

අතප් ගිණුම් හය බහකි්ද dissenting report එක් එ්දන 

ඵළවළ. එතළනි්ද එ්දත්ද consensus report එක්. වුරුත් එඟ 

න, තඳොදු එඟතහක් හිත හර්තහ තභයි එ්දත්ද. ඒ හර්තහ 

ළන අපි සිඹ ද තදනහභ  කිඹ්දන ඕනෆ. තම් හර්තහ ළන රු 

සුනිල් වඳු්දතනත්ින භ්දත්රීජුරභහත්  කිඹ්දන ඕනෆ.  

 
රු සුනිල් වඳු්දතනත්ින භවතහ 
(ஶண்புஷகு சுனஷல் வந்துன்தனத்ெஷ) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

Sir, I rise to a point of Order.  
 
මරහනහරඪ භ්දත්රීජුරභහ 
(ெகயகெஶங்கும்  உரப்பஷனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

රු සුනිල් වඳු්දතනත්ින භ්දත්රීජුරභහ රීින ප්ර ලසනඹක් ඉදිරිඳත් 

යනහ. 

 
රු සුනිල් වඳු්දතනත්ින භවතහ 
(ஶண்புஷகு சுனஷல் வந்துன்தனத்ெஷ) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

රු ඇභිනුරභනි, භහ දළ්ද කිේ හයණහ ළන ඔඵුරභහ එඟ 

වීභ ළන තඵොතවොභ සුරිනයි. භහ කිේතේ, මී  ලි්ද ඉදිරිඳත් යපු 

හර්තහලි්ද සිදු වුණු තේ ළනත් හිතරහයි. එතවභ හිතන තො  

ඔඵුරභහ ඇත්ත භ  ෆීනභ  ඳත් නහද, මී  ලි්ද හර්තහ 

ම්ඵ්දධතඹ්ද ත් ක්රිකඹහ භහර් ප්ර භහණත්ඹ කිඹරහ? 

 
රු හසුතේ නහනහඹක්හය භවතහ 
(ஶண்புஷகு லஶசுரெல நஶைஶக்கஶ) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

භහ ඔඵුරභහ අවන ප්ර ලසනර  උත්තය තද්දන තනොතයි 

වද්දත්ද. භහ උත්තය තද්දන වද්දත්ද තම් ිනතඵන ප්ර ලසනඹ යි; 

ඔඵුරභහත් භුර යන ඒ තශ-තශහ ආඳසු අභත යන 

ප්ර ලසනඹ යි. ඒ යි භහ ආයහධනහ ය්දත්ද, මුළු 

ඳහර්ලිතම්්දුර භ. තභඹ ඳහර්ලිතම්්දුරතේ ආණ්ඩු ඳක්ඹ වහ 

විඳක්ඹ අතය විහදඹක් වළටිඹ  වයහ ත්ත එ අ්දිනභ 

නහටුදහඹයි.  

මරහනහරඪ රු භ්දත්රීජුරභනි, තම් තරහතේ භංර භයවීය 

භළිනුරභහ තම් බහ ර්බතේ නළවළ. COPE හර්තහ ළන අඵළ  

තදඹක් එුරභහතේ ථහතේ ෆවිරහ ිනබුතණ් නළවළ. භහ හිතන 

වළටිඹ  ඒ  තවේුර එුරභහ  ්ද බිතම් ඉරහ ඇවිත් ිනතඵන 

නිහයි. එභ නිහ එුරභහ  වුභනහ වුණහ,  ්ද බිතම් ථහ 

කිඹ්දන, හර්තහ COPE එතක් තනොතයි, තභොහතේ වුණත්. 

තභ්ද  ඇින වුණු ප්ර ලසනඹක් පිළිඵ එුරභහ ශ ථහ ඉතහභ 

නය ආදර්ලඹක්. COPE හර්තහ පිළිඵ ංහදඹ තොඳභණ 

ළදත්ද? එුරභහ ඳහර්ලිතම්්දුර ම්ප්ර දහඹ  ුරට්ටු බහඹක්ත් රු 

තශේ නළවළ. එුරභහ ඳහර්ලිතම්්දුර ම්ප්ර දහඹ දළන තන සිටිතේත් 

නළවළ. තභොක්ද තම් හර්තහ? තභොක්ද තම් විහදඹ? තභොක්ද 

තභයි්ද ඵරහතඳොතයොත්ුර ්දත්ද? එුරභහ  ඒහ තභොකුත් ළඩක් 

නළවළ. වළඵළයි එුරභහ  කිඹ්දන හා ුරනක් භ  ිනතඵනහ.  

 "ීර කිය  ඵශල් දත් හක්කි ද"  

 "තවොයහ හපු එහත්ද තභයි තවොයතම් තතොයුරරු 

අව්දන තරහ ිනතඵ්දත්ද"  

 "පුහුල් තවොයහ තය්ද දළත්ද"  

එුරභහ තම් අසථහතේීර තම් රු බහතේ නළින එ ළන භ  

දුයි. එතවභත් නළත්නම් භ  කිඹ්දන ිනතඵ්දත්ද, "තවොයහ  

ඉසයතරහ තතවල් ළන ළ  ඳළ්දනහ" කිඹරහයි. ඒ 

ම්ඵ්දධතඹ්ද භහ ඊ  ඩහ ඹභක් කිඹ්දන ඹ්දත්ද නළවළ. එුරභහ 

තනුත්ද භතේ හරඹ නහසින ය්දන භහ ඵරහතඳොතයොත්ුර 

්දත්ද නළවළ.  

භහ ල්ඳනහ ශහ, ඊශඟ  තම් හයණඹ තතයහි තම් රු 

බහතේ අධහනඹ තඹොමු ය්දන. ඇත්ත භ තම් මිටු ීර 

ිනතඵන නිර්තේල ළන, තම් මිටු විසි්ද ය ිනතඵන නිරීක්ණ 

ළන අදහශ ඇභිනරු්ද  ීපම් බහයයි කිඹහ කිේහ  විතයක් 

භදියි. ඒ අදහශ ඇභිනරු්ද  ඒ  යුත්ත ඉටු කිරීභ  ඵළඳීභක් 

ඇින ්දනහ ව සථහය නිතඹෝඹක් ිනතඵ්දන ඕනෆ. ඒ සථහය 

නිතඹෝඹ වළීරතම් අලාතහ භහ නළතත් තභහිීර අධහයණඹ 

ය්දන ළභළිනයි.  

ඊශඟ , අතප් විණහධිඳිනුරභහතේ භමිහ ළන ථහ 

ය්දන භහ ළභළිනයි. ඇත්ත භ විණහධිඳිනුරභහ ඉටු 

ය්දත්ද ඉතහභ ඵයහය හර්ඹඹක්. එුරභහ  සහධීනත්ඹත් 

ඕනෆ; ඳවසුභත් ඕනෆ. ඒ හතේභ එුරභහ  ඒ වහ වුභනහ 

ය්දනහ ව ලක්ිනඹත් රඵහ තද්දන ඕනෆ. ඒ කිඹ්දත්ද අලා 

යන පිරිස ඵර ලක්ිනඹ, අලා යන තහක්ණ ලක්ිනඹ ආීර 

සිඹල්රක්භ එුරභහ  රඵහ තද්දන ඕනෆ. තශ්රවේසලහධියණ 

විනිලසචඹහයයඹකු  රඵහ තදන ප්ර භහණඹ භ එුරභහ ත් ඒ 

සහධීනත්ඹ, ලක්ිනඹ, ම්ඳත් රඵහ දිඹ යුුරයි කිඹරහයි භහ නම් 

හිත්දත්ද.  

දළ්ද තම් රු බහතේ කිඹවුණහ, විණහධිඳිනුරභහතේ ළටුඳ 

රුපිඹල් 45,000යි කිඹරහ. 

තශ්රවේසලහධියණ විනිලසචඹහයුරභකුතේ ළටුඳ රුපිඹල් 

100,000යි කිේහ. විණහධිඳිනුරභහ තභතවභ ඳවශ ළටුප් 

තරඹ යරහ තභුරභහත්ද ඵරහතඳොතයොත්ුර න 

සහධීනත්ඹ  තොතවොභද අඳ රඵහ ්දත්ද?  

ඊශඟ ,  විණහධිඳින තදඳහර්ත තම්්දුරතේ අද ිනතඵ්දනහ ව 

විණ තේහ ාසථහ තභ ම්භත ය නළවළ. විණ 

තේහ ාසථහ නළින වුණහ  තම් යතට් තහක්ණ තේහ 

ාසථහ, ඳරිඳහරන තේහ ාසථහ ආීර ලතඹ්ද 

තනොතඹකුත් විධිතේ ාසථහ ිනතඵනහ. නමුත් විණ තේහ 

ාසථහ තභ නළවළ. 2012 ීර විණ තේහ ාසථහ යහජා 

තේහ තොමි්ද බහ අනුභත ශහ. තභත් විණ තේහ 

ාසථහ  ළබිනට් භණ්ඩරඹ අනුභත යරහ නළවළ.  එභ නිහ 

තභොක්ද ඇින තරහ ිනතඵන තත්ත්ඹ?  විණ තේහ අද  

ක්රිකඹහත්භ ්දත්ද එක්තයහ විධිඹ  අංලබහ තත්ත්තඹ්ද. 

ඇත්ත භ විණ තේහ ාසථහ වරිඹහහය ම්භත තරහ 

ක්රිකඹහත්භ තනහ නම් භළිනයණ තොභහරිසතේ හතේ  

දිසත්රිාක් තල්ම්  හර්ඹහර වයවහ  වළභ තළනභ විණ තේහතේ  

හර්ඹහර ඳේධිනඹක් ඇින තනහ. ඇින තරහ ඒ හර්ඹහර 

ඳේධිනඹ භධාභ විණහධිඳිනුරභහතේ හර්ඹහරඹත් එක් 

ජහරත තරහ ම්ඵ්දධ  තනහ. එතවභ ක්රිකඹහත්භ න ළඩ 

පිළිතශ  ඹ්දන  වුභනහ යන ඒ විණ තේහ ාසථහ  

අද අඳ  තභත් ම්භත ය ්දන  ඵළරි ිනබීභත් අතප් අඩු 

ඳහඩුක්; ආණ්ඩුතේ අඩු ඳහඩුක්. දළ්ද තම් ළබිනට් 

භණ්ඩරතඹ්ද අනුභත ය්දනයි ිනතඵ්දත්ද. අද න ුරරු එඹ 

ඳල් තමි්ද ිනතඵනහ. තම් ඳහර්ලිතම්්දුරතේ සිඹ ද ඳක්ර  

අදහශ හයණඹක්, ආණ්ඩු  ඳභණක් අදහශ හයණඹක් 

තනොතයි.  විණ තේහ  ාසථහ ම්භත ය ළනීතම් 

වුභනහ ළන විඳක්තේ කිසි ඹම් ව ඳක්ඹ නහඹුරතභක් 

ථහ ය ිනතඵනහ ද?  තම් විණ තේහ ාසථහ ම්භත ය 

ළනීභ ළන  ඳක් නහඹයි්දතේ රැසවී තම්ීර අඳ ථහ ය 

ිනතඵනහ ද? විණ තේහ ාසථහ තළි්දභ අදහශ ්දත්ද  

විණහධිඳිනුරභහ . එුරභහ  කිඹ්දත්ද තම් ඳහර්ලිතම්්දුර . 

තම් ඳහර්ලිතම්්දුරතේ  හමහි නහඹත්ඹ    විණහධිඳිනුරභහ 

1297 1298 

[රු  හසුතේ නහනහඹක්හය  භවතහ] 
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තනුතනුත්, එුරභහතේ හර්ඹ බහයඹ තනුතනුත්  අඳ ඔඹ 

තඳ්දන ඇත්ත ළක්කුභ  එතළනීර ප්ර ල ය ිනතඵනහ ද? අ්දන 

ඒ නිහයි භභ කිඹ්දත්ද තම්ත් ඳහවිච්ික ය්දත්ද ල් ව්දනඹ 

කිඹහ. ආණ්ඩු ඳළත්ත  ල් ව්දන. දළ්ද තම් ආණ්ඩු  ල් 

වන අසථහක් තනොතයි. තම් තම් යතට් භවජන මුදල් පිළිඵ 

ප්ර ලසනඹක්. තම් පිළිඵ අතප් තඳොදු  ීපභ අඳ ඉටු යනහද 

නළේද?  තභ්දන තම්යි අද අඳ ඇසිඹ යුුර ප්ර ලසනඹ. එතවභ නළින 

ආණ්ඩු  ඇඟිල්ර දික් යන එ තනොතයි.  

දළ්ද තම් විණ ඳරීක්රු ළන ඵළ දතොත් ඒ අඹ           

අයිින ්දත්ද ණහධිහරිරු්දතේ ණඹ  තනොතයි. 

විණහධිඳින තදඳහර්තතම්්දුරතේ  ණහධිහරිරු්ද ඉ්දනහ. 

අද ඒ අඹ  රළතඵ්දනහ ව ළටුඳ ළන ථහ වුණහ. තම් ළටුඳ  

යජතේ තේතේ මිනිසසු ඉ්දත්ද නළවළ. එභ නිහ ඹථහර්ථහීර 

ළටුප් ඇවඹක් වද්දන  ඕනෆ. ළටුප් තොමිභක් ඳත් යරහ 

ඒහතේ හර්තහ එන ුරරු ඵරහ  හිටිතඹොත්  තඳයවළය ගිහිල්රහ. එභ 

නිහ විණහධිඳිනුරභහතේ ඒ ණහධිහරිරු්ද පිළිඵ 

විණහධිඳින තදඳහර්තතම්්දුරතේ ළටුප් ඇවඹ ළන තඳොදු 

තීතයණඹක් ්දන  ඳහර්ලිතම්්දුරතේ ථහනහඹුරභහතේ හභයතේ 

රැස තමුයි කිඹහ  සිඹ දභ ඳක්ර නහඹඹ්ද  භභ තඹෝජනහ 

යනහ. තම් විණන ඳරීක්රු තභයි ඳරීක්ණ  යුුරර 

ක්රිකඹහත්භ ත්දත්ද. තම් අඹ 1 න තශ්රවේණිඹ  ඇවිත් අවුරුදු දවඹ 

ඳවතශො  එ  තළනභ  ඉ්දනහ.  ඉින්ද තොතවොභද  උන්දදුක් 

ඇින ත්දත්ද? තොතවොභ ද දිරි ළ්දවීභක් ඇින ත්දත්ද? තෝ 

උස වීතම් ඵරහතඳොතයොත්ුර?  තභොද, විණ තේහ ාසථහ 

තභ නළවළ.  විණ  තේහ ාසථහ ිනබුණහ නම් තම් විණ 

ඳරීක්රු්ද එක්තයහ ප්ර ිනලතඹ  ණහධිහරිරු වළටිඹ  

ඉවශ  තභ්දතේ උසවීම් රඵහ ්දන  පුළු්ද. ඒ අසථහ 

විණ ඳරීක්රු්ද   නළවළ. ඒ නිහ රුණු තදක් තතයහි 

අධහනඹ තඹොමු යන තර භභ ඉතහභ ඵයහය තර ඉල්රහ 

සිටිනහ. මී  අදහශ අතප් සථහය නිතඹෝ අපි තනස ය නිමු. 

ඒ එක්. තම් සථහය  නිතඹෝර  අතප් තම් ගිණුම් හය 

බහර ක්රිකඹහදහභඹ, ගිණුම් හය බහර හර්ඹ ඳටිඳහටිඹ 

අර්ථත් විධිඹ  තනස කිරීභ  වුභනහ යන  තඹෝජනහ අපි 

අයතන එමු.  ඒ තඹෝජනහ අයතන ඇවිත් තම් "Action Taken" 

Report කිඹන එ අතප් අධහනඹ  නිමු. තම් නිර්තේල ළන 

තදන රද "Action Taken" Report එ ළන ගිණුම් හය 

බහතේ නිරීක්ණ අපි නළත ඉදිරිඳත් යමු. ඒ සිඹල්රභ නළත 

ඳහර්ලිතම්්දුර බහ ඉදිරිඹ  තන එමු. තභ්දන තභළනි 

ක්රිකඹහදහභඹක් ුරශ තභයි ඇත්ත භ තම් නු රඵන තීතයණ අර්ථත් 

තර ක්රිකඹහ  නළ  තඟ්දත්ද. තම් පිළිඵ අද විත්ින කූඩුතේ 

ඉ්දත්ද තම් ආණ්ඩු තනොතයි, තම් මුළු ඳහර්ලිතම්්දුරයි.  

භභ අහන ලතඹ්ද තභ්දන තභළනි ඉල්ී භක් ය්දනම්. 

මී  අදහශ සථහය නිතඹෝ තනස යරහ, විණහධිඳින 

තදඳහර්තතම්්දුර ඳහර්ලිතම්්දුරතේ රැයණඹ ඹ ත   නිමු. 

විණ තේහ ාසථහ ම්භත ය ළනීභ පිළිඵ ප්ර ලසනඹ, 

විණහධිඳින තදඳහර්තතම්්දුරතේ ළටුප් ඇවඹ ඹනහදිඹ පිළිඵ 

 යුුර අතප් ර් ඳහක්ක  නහඹ හච්ඡහතේ ීපභ වළටිඹ  

බහය නිමු. එතේ තඹෝජනහ යමි්ද භහ නිවඬ තනහ.  

 

  
[4.31 P.M.] 

 
රු භවහචහර්ඹ යහජී විතේසිංව භවතහ 
(ஶண்புஷகு ரபஶசஷஶஷர்  ஶஜஸல லஷரஜசஷங்க) 

(The Hon. (Prof.) Rajiva Wijesinha) 

Mr. Presiding Member, the publication of the Second 

Report of the Committee on Public Enterprises is a 

momentous occasion because it exemplifies how 

Parliamentary Standing Committees should construct 

themselves in a manner that has not been apparent in 

Parliament for 30 years. All credit should go to the 

Chairman of COPE and the three Chairs of the COPE 

Subcommittees - a Minister, a Deputy Minister and the 

most responsible and respected Member of the main 

Opposition Party - for ensuring that we covered almost 

all the institutions coming under the purview of the 

COPE, which had not happened before.  

Sir, when, as a new Member of Parliament, I 

expressed astonishment at the fact that previously the 

COPE had only looked at a modicum of the institutions it 

had to consider and suggested that we work through 

subcommittees, one of the more experienced Opposition 

Members of the COPE objected vehemently, but the 

Chairman upheld the suggestion. I am happy to say that 

that Member too has acknowledged the benefit of a very 

simple idea.  

Another area where we were able to innovate was in 

insisting that a deadline be given to institutions asked to 

provide reports. Previously, those institutions that were 

asked to respond but failed to do so were forgotten until 

the next time they were summoned, which was often 

years later. Fortunately, we now follow up although not 

as assiduously as I would wish. This is a pity, but we 

must appreciate that the COPE office is badly staffed and 

having got used to the lack of energy of the Committee in 

earlier incarnations, it is hard pressed to satisfy our needs. 

But, I must pay tribute to the staff who have managed as 

best possible under difficult circumstances and produced 

this very thorough Report, the second in three years.  

The manner in which the COPE works is a tribute to 

the skill of the Chair in ensuring a spirit of collegiality. 

Government and Opposition Members work well together 

and also are much more polite to administrative officials  

who have, in turn, expressed appreciation of the manner 

in which we now question them and try to advise them 

rather than blame. Being,  I suspect, one of the  few 

Members of Parliament who had to witness the COPE 

from the other side, as it were, when I was Secretary to 

the Ministry of Disaster Management and Human Rights, 

I should note that the conduct of my Colleagues now 

represents a sea change from the uninformed and 

aggressive criticism that officials sometimes had to face 

in the past. But, the things are certainly much better than 

they used to be and we have produced what, I hope, is a 

very helpful Report. There is still more that must be done. 

That is why I have proposed amendments to the Standing 

Orders, as was just recommended, to develop the 

functions of both Consultative and Oversight Committees 

and I am glad that it has now been decided to refer these 

to the Committee on Standing Orders, which might 

otherwise have continued to fail to meet a task it has 

successfully fulfilled over the last three years. I do not 

suppose there is any other Parliament in the world where 

such a thing could happen where Standing Committees 

fail to meet. So, I hope that the example set by the COPE 

will be taken to heart by that Committee too.  
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Amongst the changes I proposed are that instead of a 

Chairman elected by the Committee, the Committee on 

Public Accounts and the Committee on Public Enterprises 

should both have a Chair and a Deputy Chair nominated 

by the Speaker, in consultation with the Minister in 

charge of the subject of Finance. Neither Chairman nor 

the Deputy may be a Minister, a Project Minister or a 

Deputy Minister and the Chairman shall be a Member of 

the Opposition and  the Deputy Chairman, a Deputy 

Minister of the Government side.  

This would bring us in line with the practice in other 

parliamentary democracies where setting the agenda for 

oversight is the business of the Opposition. This used to 

be the practice in Sri Lanka until the system was changed 

by the top heavy Parliament of 1977 and the practice 

began of having Cabinet Ministers chairing such 

oversight committees. Though there have been exceptions 

instead, the problem is that traditions are developed in Sri 

Lanka at the drop of a hat and the concept behind various 

Parliamentary practices is not understood. It is, therefore, 

necessary to entrench, through  regulation, the systems 

which are normal elsewhere.  

At the same time, I tried to accommodate Government 

concerns about the possible partisan nature of Chairmen 

who might be appointed by leaving the final decision in 

the hands of the Speaker, following consultation of the 

relevant Government Minister. My view is that whilst 

some Members of the Opposition might use the position 

for party political purposes, there are others who are 

concerned primarily about public service and 

accountability and this should be recognized. But, I have 

also added a Deputy Chairman not only to ensure 

adequate Government input into the manner in which the 

Committees are conducted, but also to develop a 

bipartisan approach.  

I have also suggested mandatory follow-up with 

regard to the reports of these Committees and I believe, 

Sir, with your own experience of having chaired a 

Standing Committee, you will appreciate this point, that 

there is no point producing a wonderful Report as you 

yourself did unless there is mandatory follow-up. But, 

reports should be prepared annually and instead of them 

being simply approved by Parliament, whereupon the 

recommendations shall be deemed to be 

recommendations to the Government, which shall 

accordingly consider the same and report back to 

Parliament within a period of six months, I have 

suggested that the Report be laid before Parliament and 

sent to the Hon. Minister in charge of the subject of 

Finance, who shall, within one month, respond to the 

report and indicate which recommendations may be 

accepted with a time frame for implementation. 

Explanations will be provided with regard to 

recommendations which cannot be implemented with a 

description of what remedial action will be taken instead, 

to deal with issues raised and I think such a system would 

have actually benefited the deliberations of the 

Committee you yourself chaired. Sir, following such a 

response, the report shall be discussed by Parliament and 

after amendments, if appropriate, shall be approved 

whereupon the recommendations in such report shall be 

deemed to be recommendations to the Government, 

which shall be responsible for implementing the same 

and reporting back to Parliament within a period of six 

months. The Hon. Speaker will ensure that such reports 

are furnished on time and will raise any delays with the 

Head of the Executive. The purpose of this, Sir, is to 

ensure that there are productive responses to the report.  

At the same time, I recognize that Parliament, while 

pursuing financial probity and accountability, may not be 

in a position to understand the practical considerations 

involved and that is why I believe it is important to give 

the Executive an opportunity to respond and explain what 

can be done and what cannot be done.  

However, the incapacity to act in the way 

recommended cannot suffice as an excuse to do nothing, 

which is why I have requested that the Executive indicate 

what remedial action is proposed instead for any 

inadequacies or abuses to which attention has been 

drawn. This will also facilitate the next stage, which is 

reporting back to Parliament within six months as to the 

actions taken. At present, there is no method of ensuring 

the required feedback and sadly it almost never occurs.  

In addition to these structural reforms, there are a few 

simple measures the Executive should implement to save 

a lot of time and money. Yesterday at the COPE, we 

suggested that the Treasury should sit together with 

affected agencies and revise its circulars so that we do not 

have endless examples of institutions being reprimanded 

over what is, in theory, wrong, but which no one really 

takes seriously. Similarly, the Government should 

remove all ambiguities in circulars and if instructions are 

to be read in combination with other circulars, this should 

be made clear. The Treasury should also issue clear 

instructions to its representatives who sit on various 

Boards since it is embarrassing to find institutions 

accused of violating Government regulations with 

Treasury representatives having acquiesced in this.  

I mentioned these because often problems arise 

because good systems are not in place. But, when we 

spend time looking at systemic problems, we can lose 

sight of stringent financial oversight, which should be our 

main business. At the same time, we need to look at 

productivity, which is why the decision of the Chairman 

that we should concentrate in the coming year on 

performance too is so important. We need to ensure not 

only that there is no fraud, but we also need to limit 

waste. The recommendations we have made that many 

institutions should be closed is something the 
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Government needs to take more seriously, while also 

ensuring that Ministries responsible for such institutions 

take remedial action without waiting for the COPE to say 

what should be self-evident to them without our efforts.  

Ultimately, Sir, we need to promote constitutional 

reforms, in general, that will ensure an efficient and 

effective Executive whilst ensuring Parliament is 

strengthened to fulfil its legislative and oversight 

functions. The manner in which the COPE has functioned 

this year with input both from the Government and the 

Opposition, under an exemplary Chairman, sets a 

standard at which we should aim in general.  

Thank you.  
 

 

[අ.බහ. 4.41] 

 
රු අතලෝක් අත්ලසිංව භවතහ 
(ஶண்புஷகு அரசஶக் அரபசஷங்க)  

(The Hon. Ashok Abeysinghe) 

මරහනහරඪ රු භ්දත්රීජුරභනි,       තඳොදු ාහඳහය පිළිඵ හය 

බහතේ හර්තහ ම්ඵ්දධ විහදඹක් කිඹරහ කිේහ , අතප් රු 

හසුතේ නහනහඹක්හය ඇභිනුරභහ කිේහ, තභඹ ංහදඹක් ය 

ත යුුරයි කිඹරහ. තම් තඳොදු ාහඳහය පිළිඵ හය බහතේ 

ප්ර ධහන අයමුණ පිළිඵ වුරුත් ද්දනහ. යහජා මුරා 

ම්ඵ්දධතඹ්ද ඹම්කිසි විනඹක් ඳත්හ ළනීභ  පිළිඵ තම් 

යතට් අධහනඹ තඹොමු යවීභ ත්, ඒ හතේභ එභ විනඹ ඳත්හ 

ළනීභ වහ ඹම්කිසි දහඹත්ඹක් ළඳයීභ ත් තභයි  COPE 

එ ඳත් ය ිනතඵ්දත්ද.  

1980 ීර තේ.ආර්. ජඹර්ධන හි පු ජනහධිඳිනුරභහතේ හරතේ 

තභයි  COPE එ මුලි්දභ ආයම්බ තශේ. එභ මිටු තේ බහඳින  

ඩිේ. ගුණතේය භළිනුරභහ  අපි සුරින්දත ්දන  ඕනෆ, ඳසු 

ගිඹ තර් ආඹතන 229  යුුර පිළිඵ තභභ මිටු විසි්ද 

භහතරෝචනඹ කිරීභ ළන. තම් තර් ඒ  ආඹතන ණන 244ක් 

දක්හ ළඩි යරහ,  ඊ  අදහශ භහතරෝචන හර්තහ අඳ  අද රඵහ 

ීරරහ ිනතඵනහ.  

විතලේතඹ්දභ තභභ මිටු ප්ර ධහන මිටු  අභතය අනු 

මිටු ුරන  ත්ද යරහ ඒ ආඹතන 244 පිළිඵ 

භහතරෝචනඹක් ය ිනතඵනහ. එභ ප්ර ධහන මිටුතේ වහ අනු 

මිටුර නිරීක්ණ භත ඳදනම් යන රද නිර්තේල ක්රිකඹහත්භ 

කිරීභ ම්ඵ්දධතඹ්ද ඳසුවිඳයභක් සිදු ්දත්දද කිඹන එ  ළන 

රු සුනිල් වඳු්දතනත්ින භ්දත්රීජුරභහ ථහ ශහ. ඒ හතේභ රු 

හසුතේ නහනහඹක්හය භළිනුරභහත් ඒ පිළිඵ ථහ ශහ. රු 

හසුතේ නහනහඹක්හය භළිනුරභහ කිේහ, "Action Taken" 

Report එක් ඉදිරිඳත් ය්දන  ඕනෆ කිඹරහ.  නමුත් දළ්ද ආණ්ඩු 

ඳක්ඹ අවුරුදු වතය  ආ්දන හරඹක් ඵරතේ සිටිනහ. 

ආණ්ඩු ඳක්ඹ තම් පිළිඵ ඹම් කිසි තීත්දදුක් තන ිනතඵනහද 

කිඹන එ විඳක්ඹ න අඳ  ප්ර ලසනඹක්.  භහ එතවභ කිඹ්දත්ද 

තම් නිහයි. තම් මිටුතේ  නිරීක්ණ තම් හර්තහතේ ිනතඵනහ. 

තභභ හර්තහතේ ව්ද තනහ, ෆභ ආඹතනඹක්භ ංයුක්ත 

ළරළසභකුත්, ක්රිකඹහහරී ළරළසභකුත්  රඵහ  තද්දන  ඕනෆ කිඹරහ. 

නමුත් තභභ ආඹතන 244්ද තඵොතවෝ ආඹතන එභ ළරසුම් රඵහ 

ීරරහ නළවළ යි කිඹරහ තම් හර්තහතේ ව්ද තරහ ිනතඵනහ.  

භභ තම් අසථහතේ ීර රු බහතේ අධහනඹ තඹොමු ය්දන 

ළභළිනයි, 1981 තනොළම්ඵර් 15 ළනි දහ "Weekend" පුත් ඳතත් 

ඳශ ව ලිපිඹකි්ද උපු හ ත් තො ක්  පිළිඵ. එභ උපු හ ත් 

තො   2013 ඔක්තතෝඵර් භ 10 ළනි බ්රඩවසඳින්දදහ "රංහීරඳ" 

පුත් ඳතත් තභතේ ව්ද තනහ:  

"නහසිනඹ වහ ූෂණඹ ුරය්ද කිරීභ වහ ආණ්ඩුතේ ිනතඵන වුභනහතේ 

ඵයඳතශ ඵ තොතතක්ද? අද විලහර මුදරක්  ංයණඹ ්දත්ද 

තෝදත්රැහත්, ත ්දඩර්, තවොයඵඩු ජහහයම් ආදිඹ වයවහඹ. තභ්ද වහ 

මුරාභඹ හසි රහ ළනීභ  තභ්දතේ තනුරතර් ඵරඹ අරේජි තර 

තඹොදහ ්දනහ උදවිඹ සිටිින. තභඹ තනොද්දනහ රුණක් තනොතේ. යර 

හයණඹ නම් ඔවු්ද ඵරතේ ආයක්හ ඹ තත් සිටීභයි. නහටුදහඹභ 

හයණඹ ්දත්ද කිසිකු ඒ ළන තළීපභක් තනොකිරීභයි." 

තභඹ 1981 ීර  කිඹපු තදඹක්.  ඒ අද  වරිඹ භ ළශතඳනහ. 

ඒ නිහ තභයි එක්ත් ජහින ඳක් යජඹ දවවත්න ආණ්ඩුක්රසභ 

ාසථහ ංතලෝධනඹ තනළල්රහ,  තම් ය   සහධීන තොමි්ද 

බහ වඳු්දහ දු්දත්ද.  තම් යතට් ඹම් කිසි විනඹක් ඇින  යුුර 

ය්දන  ඕනෆඹ කිඹන එ එක්ත් ජහින ඳක් යජඹ දුටු නිහ 

තභයි අතප් යජඹ හරතේ සහධීන තඳොලිස, භළිනයණ, අල්රස 

තොමි්ද බහ තනහතේ. නමුත් අද නතො  දවඅ න 

ආණ්ඩුක්රසභ ාසථහ ංතලෝධනඹ  තවේුරත්ද ඒහ ක්රිකඹහත්භ 

තනොවීභ ුරශ තම් යජතේ ඉවශ නිරධහරි්ද  ුරශ නීිනඹ පිළිඵ 

බිඹක් නළින තත්ත්ඹක් ඇින තරහ ිනතඵනහ. ඉවශ නිරධහරි්ද 

නීිනඹ පිළිඵ බිඹක් නළින තත්ත්ඹ ුරශ තභයි, තම්  COPE 

එත්ද හුඟක් ආඹතනර ූෂණ පිළිඵ අඳ   ථහ ය්දන 

සිදු තරහ ිනතඵ්දත්ද.  COPE හර්තහතේ ිනතඵනහ,  ආඹතන 

15කි්ද  අද නතො  තම් ය   යපු රුපිඹල් තෝටි 14,000  

ආ්දන  මුරා ඳහඩු පිළිඵ විසතය. ආඹතන 15කි්ද තෝටි 

14,000ක්! මරහනහරඪ රු භ්දත්රීජුරභනි, රුපිඹල් තෝටි 

14,000ක් කිඹ්දත්ද අතප් යතට් අඹ ළතඹ්ද සිඹඹ  14ක්. 

හභහනාතඹ්ද අතප් යතට් ආදහඹභ  රුපිඹල් තෝටි රක්ඹක් 

ඳභණ තනහ. එතතො , තෝටි රක්ඹක් ආදහඹභ ිනතඵන 

යතට් තෝටි 14,000ක් ළනි අිනවිලහර මුදරක් තම් විධිඹ  

ූෂණඹ , නහසිනඹ  ඳත්වීභ තම් ය   දයහ ත තනොවළකි ඳහඩුක්. 

ඒ නිහ අපි තම් හර්තහ එළි දක්රහ විතයක් භදි. තම්හ ළන 

තවොඹ්දන ඕනෆ. ඒ පිළිඵ ඳසුවිඳයම් යරහ, ඒ ළන "Action 

Taken" Report එක් වද්දන ඕනෆ කිඹරහ අතප් රු හසුතේ 

නහනහඹක්හය ඇභිනුරභහත් කිේතේ ඒ නිහයි.  

මරහනහරඪ රු භ්දත්රීජුරභනි, ඳසු ගිඹ COPE හර්තහතේ 

ිනතඵන තේල් භහ කිතඹේහ. භභ ඉ්ද උදහවයණ තදක් ඳභණක් 

කිඹ්දනම්. දළ ංසථහතේ හවනඹක් හි පු ඇභින තතනක් 

තදය අයතන ගිහි්ද. ඒ  ඵ  තොඹහ තන ඒ හවනඹ වහභ 

ත්ද්දන, එතවභ නළත්නම් නඩු දභ්දන කිඹරහ ඒ හර්තහත්ද 

නිර්තේල ය ිනතඵනහ. නමුත් තභය හර්තහතේ ඒ කිසි තදඹක් 

ඇුරශත් තරහ නළවළ. ඒ  තභොනහද තශේ, ඒ පිළිඵ තශේ 

තභොනහද කිඹරහ තම් හර්තහතේ නළවළ.  

 
රු ඒ.පී. ජත් පුසඳකුභහය භවතහ  
(ஶண்புஷகு .பீ. ஜகத் புஷ்பகுஶ) 

(The Hon. A.P. Jagath Pushpakumara ) 

ඒ හවනඹ තනහහ.  

 
රු අතලෝක් අත්ලසිංව භවතහ 
(ஶண்புஷகு அரசஶக் அரபசஷங்க)  

(The Hon. Ashok Abeysinghe) 

ඒ හවනඹ තේ්දන ඇින. නමුත් ඒ හවනඹ තනහහ කිඹරහ 

තම් හර්තහතේ ව්ද වුණහ නම් දළ්ද අපි ද්දනහ ඒ හවනඹ 

තනළල්රහ කිඹරහ.  [ඵහධහ කිරීභක්] ඒ තභයි, ඒහ ිනතඵ්දන 

ඕනෆ  කිඹරහ හසුතේ නහනහඹක්හය ඇභිනුරභහත් කිේතේ.  

භභ ත හයණඹක් කිඹ්දනම්.  එක්තයහ ආඹතනඹක් රංහ 

ඵළංකුත්ද රුපිඹල් තෝටි 15 ණඹක් අයතන ිනතඵනහ. 

එයි්ද තහ ිනතඵ්දත්ද තෝටි 2යි. ඉිනරි ටි අඹ ය ්දන 

කිඹරහ 2011 හර්තහත්ද කිඹරහ ිනතඵනහ. නමුත්  ඒ 

1303 1304 



ඳහර්ලිතම්්දුර 

තරහද, නළේද කිඹරහ තම් හර්තහතේ  කිසි තදඹක් ව්ද තරහ 

නළවළ. භභ සුළු හයණහ එක් තදක් ඳභණයි තම් කිේතේ. 

තභළනි තත්ත්ඹක් ුරශ ඒ  යුුර ළන නළත ඳසුවිඳයභක් 

ය්දන ඕනෆ. හසුතේ නහනහඹක්හය ඇභිනුරභහ කිේහ 

ඉ්දදි ඹහතේ තම් වහ ඹම් ක්රසභඹක් ිනතඵනහ  කිඹරහ. එළනි 

ක්රසභතේදඹක් රංහතේත් වළදුතොත් එඹ ඉතහභ ටිනහ. නළත්නම් 

COPE එ පිළිඵ ජනතහ ුරශ ිනතඵන විලසහඹ නළින තරහ 

ඹ්දන පුළු්ද.  

තභභ COPE හර්තහතේ ිනතඵනහ, ඳසු ගිඹ තර් අල්රස 

තවෝ ූෂණ තචෝදනහ විභර්ලන තොමි්ද බහ  ප්ර ලසන, ූෂණ 

තචෝදනහ 13ක් ඉදිරිඳත් ය ිනතඵන ඵ. ඒ තචෝදනහ දවුරතන්ද 

දවඹක්භ හක්ක  නළවළ කිඹරහ ඉත් ශහ. ඉිනරි තචෝදනහ ුරන 

පිළිඵ විතයක් නඩු දභනහ කිඹරහ ිනතඵනහ. නමුත් තභ නඩු 

දභරහ නළවළ. දළ්ද අවුරුදු තද ුරනක් තනහ. එළනි තත්ත්ඹක් 

ුරශ තම් හර්තහ පිළිඵ, ඒ හර්තහතේ අඩංගු තේල් පිළිඵ 

ජනතහ  විලසහඹක් තළබිඹ වළකිද? ජනතහ COPE හර්තහ 

තද ඵරහතන ඉ්දනහ. තභතවභ වුණහභ ඔවු්ද ඒ තද 

ළතඹ්ද ඵරන තත්ත්ඹක් ඇින තයි කිඹරහ අපි හිතනහ.  

තම් හර්තහතේ ිනතඵනහ, අවිධිභත් මරා ශභනහයණඹ 

නිහ ඵළංකු ඩහ ළටීතම් තත්ත්ඹක් ඇින තයි කිඹරහ. භවජන 

ඵළංකු, රංහ ඵළංකු, ජහින ඉිනරි කිරීතම් ඵළංකු ළනි ඵළංකු 

ඩහ ළටීතම් අදහනභක් ඇින තයි කිඹරහ තම් හර්තහතේ ව්ද 

ය ිනතඵනහ. එතවභ නම් ඒ  ය්දන ඕනෆ තභොක්ද? භභ 

ඊතේ තඳතර්දහ ප්ර ිත්ිනඹක් දළක්හ. ඒ තභයි, භවජන ඵළංකු 

තො ස තතශ තඳොශ  දභ්දන ඹනහ කිඹන එ. රංහ 

ඵළංකුතේ තො  ස නිකුුරක් ය්දන ඹනහ. ඒ හතේභ ජහින 

ඉිනරි කිරීතම් ඵළංකු ්දන ඹනහ, ඇතභරි්ද තඩොරර් 

බිලිඹනඹ ණඹක්. තඩොරර් බිලිඹනඹක් කිඹ්දත්ද රුපිඹල් 

තෝටි 13,000ක්. ඒ තඩොරර් බිලිඹනඹ  අවුරුේද තඳොලිඹ 

විතයක් රුපිඹල් තෝටි 1,153ක්.  

තම් හර්තහතේ ිනතඵනහ, ජහින ඉිනරි කිරීතම් ඵළංකුතේ ලහහ 

69ක් ඳහඩු පි  ඳත්හ තන ඹනහ කිඹරහ. ඒ හතේභ ජහින 

ඉිනරි කිරීතම් ඵළංකු ළන තත් විතලේ ප්ර හල ණනහක් 

ිනතඵනහ. එතවභ ිනතඹේීර තම් ඵළංකු රුපිඹල් තෝටි 13,000 

ණඹක් ත්තතොත් තභොක්ද ත්දත්ද? ඒ ළන තම් රු බහත් 

අනිහර්ඹතඹ්දභ අධහනඹ තඹොමු ය්දන ඕනෆ. විතලේතඹ්දභ 

යතට් ජනතහ  තම් ප්ර ලසනඹක් තනහ. තභොද, ඳහර්ලිතම්්දුර 

ඳනතකි්ද ආයණඹ යරහ ිනතඵන එභ ඵළංකු තභයි ජහින 

ඉිනරි කිරීතම් ඵළංකු. ඒ ඵළංකුතේ ිනතඵන ජනතහතේ මුදල් 

ආයක්හ න ඵ ජනතහ ද්දනහ.  

ඊතේ තඳතර්දහ භව ඵළංකු විසි්ද අධීක්ණඹ ශ CIFL 

ආඹතනඹ, ඔ ෆිනෆ්දස ආඹතනඹ ඩහ ළත න තත්ත්ඹක් 

ිනතඵ්දත්ද.   6,000ක් තදනහ ඒහතේ මුදල් දහරහ දළන  අභහරුතේ 

ළටිරහ ඉ්දනහ. ඊ  ඉසතල්රහත් ඒ තත්ත්ඹ ිනබුණහ. ඵළංකු 

ඳේධිනඹ ළන ජනතහ  විලසහඹ නළිනවීභක් තම් තත්ත්ඹ ුරශ 

එයි, තභළනි විලහර ණඹ ප්ර භහණඹක් තම් ඵළංකු වයවහ  අයතන 

ඒහ තම් ආණ්ඩුතේ ඵළය  දළම්තභොත්.   

තම් අසථහතේ අතප් රු ඩිේ ගුණතේය ඇභිනුරභහ තම් රු 

බහතේ සිටිඹහ නම් තවොයි. විතලේතඹ්ද එුරභහතේ අධහනඹ තම් 

හයණඹ තතයහි තඹොමු ය්දන භභ ඵරහතඳොතයොත්ුර වුණහ. 

Unsolicited proposals  කිඹ්දත්ද ළභළත්තත්ද තදන ණඹ. අතප් 

තභොක් තවෝ ාහඳිිනඹක් ිනතඵනහ නම් ඒ ාහඳිිනඹ  තන 

ය කි්ද, ඒ ඵළංකුකි්ද ණඹක් තදනහ.  ඒ තොල්තරෝ ඇවිල්රහ 

කිඹනහ, "අපි තම් යනහ, අපි තභ්දන තම් මුදර  තද්දන 

ළභළිනයි" කිඹරහ. එතවභ යපුහභ, තනත් ය ර ිනතඵන 

හභහනා ක්රසභඹ තභයි, ඒ ළන අතනක් ආඹතන දළනුත් යනහ. 

එඹ  ඳත්තයර ඳශ යරහ, "තභ්දන තභතවභ  ඉල්ී භක් 

ිනතඵනහ. තත් ඉල්ී ම් ිනතඵනහද?" කිඹරහ අවනහ. නමුත් 

අතප් යතට් එතවභ තත්ත්ඹක් නළවළ. අතප් යතට් එතවභ 

තත්ත්ඹක් නළින වීභ ුරශ විලහර ංචහ සිදු න තත්ත්ඹක් 

ිනතඵනහ. භභ  උදහවයණ ීපඳඹක් කිඹ්දනම්.  

එක් තභයි කිලිතනොච්ිකඹ දුම්රිඹ භහර්ඹ වළීරභ.  දුම්රිඹ 

තදඳහර්තතම්්දුරත්ද ඇසතතම්්දුර යරහ ිනබුණහ, එ 

කිතරෝමී යඹක් වද්දන  රුපිඹල් තෝටි අ ක්.  ඒ රුපිඹල් තෝටි 

අ  ඇසතතම්්දුර යරහ ිනබුතණ් රුපිඹල් 1,50,00,000 

රහබඹකුත් එක්. නමුත් අ්දිනභ  ඒ වද්දන තනත් 

භහභ  ීරරහ ිනබුතණ් කිතරෝමී යඹක් රුපිඹල් තෝටි 

විසිනඹ  වභහය . වළඵළයි, දුම්රිඹ තදඳහර්තතම්්දුර  රුපිඹල් 

තෝටි අ   වද්දන දු්දනහ නම්, ඒ  රළතඵන රහබඹත් එක් ඒ 

මුදර ඒ තේඹ්ද අත  ගිහිල්රහ තම් යතට් ආර්ථිඹ  ඹම් 

කිසි දහඹත්ඹක් රළතඵනහ. නමුත් රුපිඹල් තෝටි විසිනඹ 

වභහය  දු්දනහභ ඉිනරි මුදර හ ද ඹ්දත්ද? තම් ඉිනරි මුදර 

ඹ්දත්ද තොමිසහයඹ්ද ; නළත්නම් ඒ ත ්දඩර් පිටිඳසතේ 

ඉ්දන අඹ . ඒත්ද තම් යතට් ආර්ථිඹ  කිසිභ දහඹත්ඹක් 

රළතඵ්දත්ද නළවළ. නමුත් අපි ඒ මුදර ත්දන ඕනෆ. අපි 

ජනතහ ලතඹ්ද ඒ මුදර ත්දන ඕනෆ. තභළනි තේල් විලහර 

තර තම් COPE එත්ද තවොඹ්දන ඕනෆ.  

භභ ත තඳොඩි උදහවයණඹක් කිඹ්දනම්. දක්ක ණ අධිතේගී 

භහර්ඹ වද්දන රුපිඹල් තෝටි 8,000ක් ළඹ තරහ ිනතඵනහ. 

එහි දි කිතරෝමී ර් 96යි. තෝටි 8,000 කිතරෝමී ර් 96්ද 

තඵදුහභ හභහනාතඹ්ද එ කිතරෝමී යඹ  රුපිඹල් තෝටි  

80ක් හතේ මුදරක් තභයි ළඹ ්දත්ද. රුපිඹල් තෝටි 80ක් 

කිඹ්දත්ද ීපඹක්ද? තෝටි 80ක් කිඹ්දත්ද රුපිඹල් රක් 

8,000ක්. දක්ක ණ අධිතේගී භහර්තේ කිතරෝමී යඹ  රුපිඹල් 

රක් 8,000ක් ගිඹහ. දළ්ද අපි තොශම   යවුම් භහර්ඹ වදනහ. 

එහි දුය  කිතරෝමී ර් 31.5යි. කිතරෝමී ර් 31.5  විඹදභ 

මරහනහරඪ රු භ්දත්රීජුරභනි, රුපිඹල් තෝටි 13,500යි. තෝටි 

13,500  කිතරෝමී ර් 31.5්ද තඵදුහභ ීපඹද?  කිතරෝමී යඹ  

රුපිඹල් තෝටි 450ක් විතය තනහ. තෝටි 450ක් කිඹ්දත්ද, 

රුපිඹල් රක් 45,000ක් ඒ  යවුම් භහර්තේ එ 

කිතරෝමී යඹ  ළඹ තනහ. දක්ක ණ අධිතේගී භහර්තේ එ 

කිතරෝමී යඹක් වද්දන ගිතේ රුපිඹල් රක් 8,000යි.  යවුම් 

භහර්තේ කිතරෝමී යඹ  රුපිඹල් රක් 45,000ක් ළඹ 

තනහ. තම් තත්ත්ඹ තම් ය   ඔතයොත්ුර තදනහද? තම් 

පිළිඵ තම් COPE එත්ද තොඹහ ඵළී භ ඉතහභ උිකතයි. එළනි 

තේල් තවේතේ නළත්නම් අතප් ජනතහ ඉදිරිතේ ීර අඳ  ලහඳ 

යයි, තභළනි තේල් තම් යතට් සිේධ තරහ ිනතඵනහ කිඹරහ.  

අද ථහ ශහ, වම්ඵ්දතතො  දක්ක ණ යහඹ ළන. තම් COPE 

හර්තහතේ ිනතඵනහ, වම්ඵ්දතතො  යහඹ  අපි ත්ත ණඹ වහ 

තඳොලිඹ විතයක් 2012 ව 2013 තර්  රුපිඹල් තෝටි 479ක් 

කිඹරහ. 2014 සි  2016 දක්හ රුපිඹල් තෝටි 596ක් තඳොලිඹ 

ත්දන ඕනෆ. තම් හර්තහතේභ තභතේ ව්ද ිනතඵනහ: 

"හය බහ වම්ඵ්දතතො  යහඹ  ඳළමිණි නළේ ංාහ විභස ඵළවි්ද, 

ර් 2011 වහ  2012  පිළිතළි්ද නළේ  06ක් වහ 18ක් ඳළමිණි ඵ..."  

2011 ීර නළේ 06යි,  2012 ීර නළේ 18යි. භභ දළක්හ, ඊතේ 

තඳතර්දහ කිඹහ ිනතඵනහ, නළේ දළන  ඇවිල්රහ ිනතඵ්දත්ද 126යි; 

ආදහඹභ රුපිඹල් තෝටි 44යි කිඹරහ.  තම් යහඹ වළදුහ  ඳසතේ,  

2013 තේීර නළේ 126ක් ඇවිල්රහ.  තම් හර්තහතේ ිනතඵ්දත්ද 

2011 ීර නළේ 06යි,  2012 ීර නළේ 18යි කිඹරහ. දළන  නළේ 126ක් 

ඇවිල්රහ, ආදහඹභ රළබිරහ ිනතඵ්දත්ද  රුපිඹල් තෝටි 44යි. 

නමුත් අපි දළන  රුපිඹල් තෝටි 479ක්  තඳොලිඹ  විතයක් තරහ 

ිනතඵනහ, අවුරුදු තද .  
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ඉින්ද තම් ආතඹෝජනඹ තම් ය   ළඩදහයිද කිඹන එ 

ල්ඳනහ ය්දන ඕනෆ. තම්හ තභයි COPE හර්තහලි්ද ඵර්දන 

ඕනෆ. ඉදිරිඹ  ඹ්දන පුළු්ද  තළනක් තඳ්ද්දන ඕනෆ. ඊතේ 

තඳතර්දහ ජිත් තප්ර ේභදහ භළිනුරභහ අතප් යහඹ වහ භවහභහර් 

ඇභිනුරභහත්ද ප්ර ලසනඹක් ඇහුහ, "වම්ඵ්දතතො  යහතඹ්ද 

රැකිඹහ ීපඹක් ීරරහ ිනතඵනහ ද?" කිඹරහ. "එ රැකිඹහක්ත් ීරරහ 

නළවළ"යි කිඹහ එුරභහ කිේහ. එ රැකිඹහක්ත් ීරරහ නළවළ. 

රැකිඹහ 6,000ක් තද්දන ඵරහතඳොතයොත්ුර තරහ ිනබුණු 

වම්ඵ්දතතො  යහතඹ්ද එ රැකිඹහක්ත් ීරරහ නළවළ.   රංහ  

විතේල ආතඹෝජනඹක්  ආහභ රැකිඹහ සුරබ තරහ රැකිඹහලි්ද 

එන මුදල් ජනතහ අත  ඹන එයි ඒ ආතඹෝජනතඹ්ද ත්දන 

ඕනෆ. ජනතහ ුරළි්ද ඒ මුදල් යතට් ංයණඹ තේීර තභයි ඒ 

ජනතහ ඉදිරිඹ  එ්දත්ද. අතප් යතට් ආර්ථිඹ  ර්ධනඹ නහඹ 

කිඹනහ. යතට් ආර්ථිඹ ර්ධනඹ නහ තභයි. ඇයි, ර්ධනඹ 

්දත්ද? තම් ්දන ණඹ මුදල් තම්හ  තඹතදේහභ ආර්ථිඹ 

ර්ධනඹ නහ. නමුත් මරහනහරඪ රු භ්දත්රීජුරභනි, අතප් යතට් 

ආර්ථිඹ ර්ධනඹ තරහ ිනබිඹීරත් ඳසු ගිඹ තර් රැකිඹහ 

90,000ක් නළුර ගිහිල්රහ ිනතඵනහ.  අතප් යජතේ රැකිඹහ 

ප්ර භහණඹ 1,300,000ක් ඳභණ නහ. තඳෞේලි අංලඹත් එක් 

8,550,000ක් රැකිඹහ ිනතඵනහ. රැකිඹහ යන අඹ ඉ්දනහ. නමුත් 

තම් තර් එඹ 8,460,000 දක්හ අඩු තරහ ිනතඵනහ. රැකිඹහ 

90,000ක් අඩු තරහ ිනතඵනහ. ආර්ථිඹ ර්ධනඹ නහ නම් 

තොතවොභද රැකිඹහ අඩු ්දත්ද? ආර්ථිඹ ර්ධනඹ නහ නම් 

රැකිඹහ අඩු ත්දන විධිඹක් නළවළ. තභතළන තභොක් තවෝ යදක් 

ිනතඵනහ.  ආර්ථිඹ  එන මුදල් යතට් ජනතහ අතය   ඹ්දත්ද 

නළවළ.  භහ ඵළ දහ, තභොක්ද තභඹ  තවේුර කිඹරහ. භහ හිතන 

වළටිඹ  අතප් යතට් හුඟක් හ්දතහතෝ රැකිඹහ වහ පි  ය ර  

ඹනහ. ඒ හ්දතහ්ද රැකිඹහ වහ පි  ය ර  ගිඹහභ 

භහඹ  තඩොරර් ුර්දවහයසිඹඹක් එනහ. ඒ තඩොරර් 

ුර්දවහයසිඹඹ තදය  එපුවභ තදය භනුාඹහ ඒ ිනඹහ තන 

ඉ්දනහ, රැකිඹහක් ය්දත්ද නළවළ. අ්දන ඒ නිහ ත්දන ඇින 

රැකිඹහ අඩු ්දත්ද. තතේ තතත් තම් තත්ත්ඹ තොඹහ ඵළලිඹ 

යුුරයි.  

1962 ීර අතප්  යතට් ඒ පුේර ආදහඹභ තඩොරර් 162ක් 

ලතඹ්ද ිනබුණහ. දකුණු තොරිඹහතේ ඒ පුේර ආදහඹභ තඩොරර් 

110ක් ලතඹ්ද ිනබුණහ. අවුරුදු 51  ඳසතේ 2013 ර්තේ 

අතප් යතට් ඒ පුේර ආදහඹභ තඩොරර් 2,890යි.  තඩොරර් 3,000යි 

කිඹරහ යජඹ කිඹනහ. වළඵළයි එතවභ එක් නළවළ කිඹන එයි 

අතප් භතඹ. නමුත් එතවභ කිඹනහ. දකුණු තොරිඹහතේ ඒ 

පුේර ආදහඹභ තඩොරර් 22,000යි.   1962 ීර අඳ  ඩහ අඩුත්ද 

ිනබුණු දකුණු තොරි ඹහතේ ඒ පුේර ආදහඹභ  අද තඩොරර් 

22,000ක් ත්දනත්, 1962 ීර තඩොරර් 162ක් ලතඹ්ද ිනබුණු අතප් 

ඒ පුේර ආදහඹභ අද තඩොරර් 3,000ක් ත්දනත් තවේුර 

තභොක්ද? ඒ තභයි තම් COPE හර්තහත්ද අපි තොඹ්දන 

ඕනෆ. තභොද, තම් යතට් ූෂණඹ, නහසිනඹ ඉතහභත් ඉවශ ගිහිල්රහ 

ිනතඵන නිහ ඒ තත්ත්ඹ ුරළි්ද අතප් ය   සිදු න ඒ මරා 

වහනිඹ පිළිඵ තම් COPE හර්තහලි්ද කිඹන රුණු ළන 

විතලේතඹ්දභ අපි ල්ඳනහ ය ඵර්දන  ඕනෆ.   ඒ ූෂණඹ , 

නහසිනඹ , ංචහ  වසු න ඒ මුදල් තම් යතට් ජනතහ  ඹම්කිසි 

ප්ර ිනරහබඹක් රළතඵන විධිඹ  ආතඹෝජනඹ ය්දනඹ කිඹහ 

විතලේතඹ්ද ය ජතඹ්ද ඉල්ී භක් යනහ.   

ඊතේ තඳතර්දහ භහ එක්තයහ හර්තහකි්ද දළක්හ, 

්දතතෝතඹ්දභ ජීත් න ය ල් 157ක් අතරි්ද අතප් ය    

ිනතඵ්දත්ද 136 න සථහනතේඹ කිඹරහ. ුරටි්දභ ජීත් න 

ය ල් 157 අතරි්ද 136 න සථහනතේ තභයි අතප් ය  ඉ්දත්ද. 

ූෂණඹ, නහසිනඹ නිහ යහජා ආඹතන 15කි්ද රුපිඹල් තෝටි 

14,000 මුදරක් අඳතත් ඹන ය    ජනතහ තොඳභණ 

්දතතෝතඹ්ද ජීත් නහද කිඹහ අඳ  හිතහ ්දන පුළු්ද.  

වළඵළයි ඒ හතේභ අතප් ය  ඉවශභ තළන භ ඇවිල්රහ ිනතඵන  

අංල ළනත්  භහ දළක්හ. යත්රැ්ද ඵඩු උස  තළබීභ අින්ද අතප් ය  

ඳශමුන සථහනඹ  ඇවිල්රහ ිනතඵනහ. යතට් ජනතහ  ජීත් 

වීතම් වළකිඹහ අඩු තරහ ඵඩු මිර ීර ළනීතම් වළකිඹහ -ක්රසඹ 

ලක්ිනඹ- අඩු තරහ. ඒ හතේභ,  ූෂක තභ අවි නුතදනු යන 

ය ල් 14 අතරි්ද  අතප් ය  ඳශමුන සථහනඹ   ඇවිල්රහ 

ිනතඵනහඹ කිඹන එත් භහ දළක්හ. එළනි තත්ත්ඹක් ුරශ අපි 

තම් COPE  හර්තහ පිළිඵ මී  ඩහ අධහනඹක් තඹොමු යරහ 

තම් හර්තහත්ද තදන නිර්තේල වරිඹ  ක්රිකඹහත්භ නහද කිඹහ 

ඵරහ, අය අතප් හසුතේ නහනහඹක්හය ඇභිනුරභහ කිේහ හතේ 

ඒ ඳසුවිඳයභත් එක් වරිඹ  තම් මරා විනඹ ඳත්හ තන ගිතේ 

නළත්නම් අතප් ය   ඉදිරිඹ  ඹ්දන ඵළරි තත්ත්ඹක් ඇින 

තනහ. 

අතප් යතට් ණඹ ඵය ප්ර භහණඹ දළ්ද ඉතහභ ය ්රත තර ඉවශ 

ගිහිල්රහ ිනතඵනහ. අතප් යතට් ආදහඹභ  ඩහ ණඹ තරහ ිනතඵන 

තත්ත්ඹක් ිනතඵනහ.   ජනහධිඳිනුරභහ ඊතේ තඳතර්දහ ද 

කිඹනහ භහ දළක්හ, අපි ණඹ ්දත්ද ්දන තනොතයි කිඹරහ. 

ඇත්තයි, අපි ණඹ ්දත්ද ්දන තනොතයි.   අතප් යතට් 

ආදහඹභත් එක් ඵළ දහභ ගිඹ තර් ඳභණක් අතප් යතට් ණඹ 

හරිඹ රුපිඹල් තෝටි 71,700යි; තඳොලිඹ රුපිඹල් තෝටි 

34,800යි. ඒ තද එුර වුණහභ රුපිඹල් තෝටි 106,500ක් අපි 

ණඹ හරි තඳොලිඹ විතයක් ත්දන ඕනෆ. නමුත් අතප් යතට් 

ආදහඹභ තඳ්දනුතේ රුපිඹල් තෝටි 125,000යි.  

හභහනා ඵදු ආදහඹභ අඳ  සිඹඹ  20ක් විතය තම් යතට් 

රළතඵ්දත්ද නළවළ. තෝටි එක් රක්ඹ ආදහඹභක් ිනතඵේීර අපි 

තෝටි එක් රක් වඹදහවක් ඳභණ ණඹ හරි ව ණඹ තඳොී  

වහ විතයක් තනහ. ඒ හතේභ අතප් යතට් ඵදු ප්ර ිනඳත්ිනඹ ඹම් 

කිසි තන  රක් විඹ යුුරයි. භභ ද්දනහ, තම් යතට් ආදහඹම් 

ඵදු තන files රක් තදක්ත් නළවළ කිඹරහ. ිජු ඵදු තභ 

අතප් යතට් ිනතඵ්දත්ද සිඹඹ  20යි. සිඹඹ  80ක් ිනතඵ්දත්ද 

ක්රස ඵදු. සිඹඹ  80ක් ක්රස ඵදු ිනඹහ තන තම් භසත ජනතහ 

එදිතනදහ ්දනහ ආවහය ද්රයාර  ඵදු ළීනභ ුරළි්ද ඒ ජනතහ 

තත් ඵතර්ද ලිඳ  ළටීභකුයි ත්දත්ද. ඒ ිජු ඵදු සිඹඹ  20 

අනිහර්ඹතඹ්දභ සිඹඹ  40 දක්හ ළඩි ය ත්තත් නළත්නම් තම් 

මරා තත්ත්ඹත් එක් තම් ය   ඉදිරිඹ  ඹ්දන ඵළරි 

තත්ත්ඹක් එනහ. ඵළංකු ඩහ ළත නහ. තභොද ඵළංකුලි්ද 

යජඹ ණඹ ්දනහ. යජඹ ණඹ අයතන ඒ ණඹ ඵළංකුර  

ත්දන ඵළරි තත්ත්ඹක් ුරශ ඒ ඵළංකුර  ය ්දන තදඹක් 

නළින තරහ ිනතඵනහ.  

රංහ ඵළංකු, භවජන ඵළංකු ව අතනක් ඵළංකු අතප් යතට් 

ඵඩු උස ්දනහ සථහන ඵ  ඳත් තරහ ිනතඵනහ. ඵඩු උස 

්දන එයි, හභහනාතඹ්ද ණඹ තදන එ තභයි ඵළංකුලි්ද 

දළ්ද ය්දත්ද. ජනතහ   ඉුරරුම්ර  තඳොලිඹ තදනහ, සිඹඹ  

10ක් විතය. ඒ ජනතහතේ ඉුරරුම්ලි්ද සිඹඹ  15 , 20  ණඹ 

තදනහ. තම් තත්ත්ඹ  විතයක් අද ඵළංකු ඳත් තරහ ිනතඵනහ. 

ඵළංකු ඉදිරිතේීර ඩහ ළටීතම් තත්ත්ඹ  ඳත් තනහ. තම් තඳොදු 

ාහඳහය පිළිඵ හය බහ හර්තහතේ ිනතඵනහ, ඵළංකු ආයක්හ 

ය ළනීභ වහ ව නිර්තේල. ඒ නිර්තේල ක්රිකඹහත්භ යනහද 

කිඹරහ ඳසුවිඳයභක් අනිහර්ඹතඹ්දභ ිනබිඹ යුුරයි. ඒ හතේභ තම් 

හයණඹ ළනත් නිර්තේල යරහ ිනතඵනහ. භවය 

ආඹතනලි්ද තර්ඛීඹ අභහතාහංලඹ  ඹන නිරධහරි්ද  ඒ 

අභහතාහංලතඹ්ද ඳඩි තනහ. මිලිඹන නඹයි දලභ ණනක් 

ඳඩි තරහ ිනතඵනහ, තර්ඛීඹ අභහතාහංලඹ  ඹපු නිරධහරි්ද . 

ඒ ළන තොඹහ ඵළී භක් නළවළ. ඒ හතේභ තභුරභහ කිේහ හතේ 

විණනඹ වහ තඳෞේලි විණන ආඹතන දහරහ විණනඹ්ද 

ශ යුුරයි.  

තම් යතට් ඳශහත් බහ ක්රසභඹ ක්රිකඹහත්භ තනහ. අතප් යතට් 

ඳශහත් බහර පුනයහර්තන විඹදභ විතයක් රුපිඹල් තෝටි 

1307 1308 



ඳහර්ලිතම්්දුර 

10,000  ළඩි තනහ. පුනයහර්තන විඹදභ විතයක් රුපිඹල් 

තෝටි 11,000ක් ඳභණ තනහ. මරධන විඹදභ ිනතඵ්දත්ද 

රුපිඹල්  තෝටි 2,000ක් හතේ ප්ර භහණඹකුයි. තම් තත්ත්ඹ ුරශ 

ඳශහත් බහර  තම් යජතඹ්ද නිසි ප්ර ිනඳහදන රඵහ දු්දත්ද 

නළත්නම් ඳශහත් බහ සුදු අලිඹ්ද ඵ  ඳත් තනහ. දළන භත් 

ඒහ සුදු අලිඹ්ද ඵ  ඳත් තරහ ිනතඵනහ. තම් ඳශහත් බහ නිසි 

ඳරිදි ක්රිකඹහත්භ තනොවුණහ නම් ඒ ිනතඵන ඵයත් අනිහර්ඹතඹ්දභ 

 තම් යතට් ජනතහ භත  ළත නහ.  තම් යතට් මරා ඳහරනඹ තම් 

විධිඹ  යතන ගිතඹොත් ඉතහභත්භ අභහරු තත්ත්ඹක් ඉදිරිතේීර 

ජනතහ  ඇින තනහ. තම් මරා ඳහරනඹ වරිභ විනඹක් ඇුර 

ශ යුුරයි. භක් නිහද එතේ තනොීපරීභ ුරළි්ද ජනතහ  තභයි තම් 

ප්ර ලසනඹ සිඹල්රභ එන සත්ද. ජනතහ ඵතර්ද ලිඳ  ළත න 

තත්ත්ඹක් ඇින තනහ. අතප් යතට්භ ංාහ තල්න අනු වතය 

තදතනකු ඉ්දන ඳවුරක් ජීත් ත්දන 2005 ීර අලා තරහ 

ිනබුතණ් රුපිඹල් 25,000යි. අද තන තො  ඒ රුපිඹල් 48,000 

දක්හ ළඩි තරහ ිනතඵනහ. අම්භයි, තහත්තයි, දුයි, පුතයි ඉ්දන 

ඳවුර -වතය තදතනකු ඉ්දන ඳවුර- තහත්තහ විතයක් රුපිඹල් 

48,000ක් වම්ඵ යනහද? තොතවොභද යතට් ජනතහ ජීත් 

ත්දත්ද? අතප් යතට් ජනතහත්ද සිඹඹ  90ක් වළභ භහතේභ 

ණඹ න තත්ත්ඹක් ිනතඵනහ. අතප් යතට් සිඹඹ  10ක් ඳභණයි 

කිසිභ ප්ර ලසනඹක් නළුර ජීත් ත්දත්ද. සිඹඹ  දවඹක් කිේහභ 

රක් 20ක් විතය තභයි එතවභ ජීත් ත්දත්ද. භළක්තඩොනල්ඩ් 

ිනතඵනහ. තක්එෂසසී ිනතඵනහ. ඒහ  තනඟ ඹනහ අපි 

දකිනහ. වළඵළයි අතප් යතට් ජනතහත්ද සිඹඹ  5 , 10  

ඳභණ ඒ කිඹ්දත්ද රක් 5 , 10  ඳභණ ඒහ ය්දන 

පුළු්ද. අතනක් අඹ  ජීත් වීතම් ලක්ිනඹත් නළින වී ිනතඵන 

තත්ත්ඹක් ිනතඵනහ.  

අතප් යතට් ජනතහ සිඹඹ  දවතඹ්ද දවඹ තො සර  

තඵදුතොත් ඳශමුළනි සිඹඹ  දවඹ  භහඹ  ආදහඹභ 

ිනතඵ්දත්ද  රුපිඹල් 8,000යි. තදළනි සිඹඹ  දවඹ  රුපිඹල් 

12,000යි. ුර්දළනි සිඹඹ  දවඹ  ිනතඵ්දත්ද රුපිඹල් 16,000යි. 

වතයළනි සිඹඹ  දවඹ  ිනතඵ්දත්ද රුපිඹල් 20,000යි. එතතො  

සිඹඹ  40ක් තන ල් රුපිඹල් 20,000 ආදහඹභකුයි රඵ්දත්ද. 

එතතො  ඉුරරු සිඹඹ  10  රුපිඹල් 24,000යි. ඔතවොභ ගිහිල්රහ 

සිඹඹ  80ක්, 90ක් ඹන ල් රුපිඹල් 30,000 , 35,000  ළඩිඹ 

ආදහඹභක් රළතඵ්දත්ද නළවළ. ඒ විධිඹ  ආදහඹභක් රළතඵ්දත්ද 

නළින තත්ත්ඹක් ුරශ භභ මුලි්ද කිේහ හතේ තභළනි ආඹතන 

15කි්ද විතයක් තෝටි 14,000ක් -අතප් යතට් ආදහඹතභ්ද සිඹඹ  

15ක්- තම් විධිඹ  ූෂණඹ  රක් තනහ නම් තම් යතට් ඉදිරි 

අනහතඹ ළන ප්ර ලසන ඇින ත්දන පුළු්ද. ඒ නිහ භභ අතප් 

COPE එතක් බහඳිනුරභහත්ද ඉල්රහ සිටිනහ, ඉදිරිතේීර තම් 

COPE එතක් තෞයඹ ිනඹහතන තම් COPE   එත්ද තොඹන 

සිඹ දභ තේල් පිළිඵ ඳසුවිඳයභක් යරහ ජනතහ  තම්හ 

තඳ්දහ තද්දන කිඹරහ. ජනතහ  තඳ්දහ ීරරහ විතයක් භදි. ඒ 

ආඹතනලි්ද සිදුන විනහලඹ අභ කිරීභ වහ ඹම් කිසි ක්රිකඹහ 

භහර්ඹක් ්දනහ තරත් භභ එුරභහත්ද ඉල්රහ සිටිනහ. 

විතලේතඹ්දභ අතප් යතට් ජනතහ තම් යජඹ  ඡ්දදඹ තද්දත්ද 

තභ්දතේ  ජීන තත්ත්ඹ ඉවශ නංහ ්දන යි. ඳසු ගිඹ 

භළිනයණතේීර ඉතහ විලහර ඡ්දද ප්ර භහණඹකි්ද ඵරඹ රඵහ දු්දනහ. 

නමුත් ජනතහ ඵරතඳොතයොත්ුර න ඒ ජීන තත්ත්ඹ 

රළතඵනහද කිඹන එ ප්ර ලසනඹක්.  

භවය වි  අතප් ඳක්තේ ිනතඵන ඹම් ඹම් දුර්රතහ නිහ තම් 

තත්ත්ඹ උදහ තනහ ඇින. ඒ තතේ තතත්, තවො  භත 

ිනඹහ ්දන, වළභ දහ භ ජනතහ  තම් දු විඳි්දන අඳවසු න ඵ. 

දළ්ද ඉදිරි දිනර තඳොදු යහජා භණ්ඩරයීඹ නහඹ මුළු ඳළළත් 

තනහ.  තඳොදු යහජා භණ්ඩරයීඹ නහඹ මුළු ඳළළත්වීභ 

ුරළි්ද තම් යතට් මුදල් තෝටි ීපඹක් නම්  නිරුතණ් නහසින 

තනහද කිඹන එ ඵර්දන පුළු්ද.  භහ ඊ තේ දළක්හ චීනතඹ්ද 

ඵස 100ක් තනළවිත් ිනතඵනහ. ත අවුරුේදක් තදක් ගිඹහභ 

තභොද ත්දත්ද? චීනතේ ඵඩුර වළටි ද්දනහත්ද? [ඵහධහ 

කිරීභක්]  ඔඵුරභහ ද්දනහත්ද, චීන තේ ඵඩුර වළටි. තොතවොභ 

වුණත්  තම් විධිඹ  තම් යතට් මුදල් විඹදම් තශොත් තම් යතට් 

ජනතහ  ඉතහ විලහර ප්ර ලසනඹක් ඇින නහ.  

වළඵළයි මරහනහරඪ රු භ්දත්රීජුරභනි, භහ එ හයණඹක් 

කිඹ්දන ළභළිනයි.  1976 ීරත් තම් යතට් ඳළළත්වුණහ තනොඵළඳි 

ජහතීත්දතේ මුළු.  තම් හතේ මුදල් ප්ර ලසනඹක් ිනබිඹීර, ඒ 

තරහතේ ඒ මුළු ඳළළත් වුණහ. වළඵළයි, ඊ  ඳසතේ 1977 ීර  

වතඹ්ද ඳව ඵරඹක් එක් එක්ත් ජහින ඳක්ඹ ඵරඹ  

ආහ.  [ඵහධහ කිරීම්] ඒ හතේ තම් තහතේත් තඳොදු යහජා 

භණ්ඩරයීඹ නහඹ මුළු  ඳසතේ රඵන අවුරුේතේ අය 1977 

වුණු තේභ තනහ. -චීනතඹනුයි අතප් ය   ඵණ්ඩහයනහඹ 

අනුසභයණ ජහතා්දතය ම්භ්දත්රැණ ලහරහ රඵහ දු්දත්ද.-  

එක්ත් ජහින ඳක්ඹ  අනිහර්ඹතඹ්දභ ඵරඹ රඵහ ළනීභ 

වහ තම් මුළු- [ඵහධහ කිරීභක්] ඳක්තේ ඒ ළඩ ටි තව  

අනිේදහ තේවි. තම් භහඹ ඇුරශත ඳක්තේ ඒ ළඩ  යුුර ටි 

ඉය යරහ අපි අනිහර්ඹතඹ්දභ 2014 තර්ීර ඵරඹ රඵහ 

ළනීභ වහ න ළඩ පිළිතශ ක්රිකඹහත්භ යනහ. ඒ වහ 

අඳ  තම් COPE එ වයවහ එන හර්තහ  ඉතහ ළදත් නහ. 

තම් COPE එ හර්තහ භ  තන ගිහි්ද තඳ්දනුහභ 

ජනතහ  තම් යතට් ිනතඵන තත්ත්ඹ දළන ්දන පුළු්ද. ඊතේ 

තඳතර්දහ භහ එක්තයහ සථහනඹ ථහ ය ය ඉ්දන වි  ආණ්ඩු 

ඳක්තේ ඳශහත් බහ භ්දත්රීජයඹකු  එතළන  ඳළමිණිඹහ. භහ තම් 

යතට් මරා තත්ත්ඹ ළන කිඹේීර එුරභහ භ  ඳළත්ත  ථහ 

යරහ කිඹනහ, "භ්දත්රීජුරභහ, තම් විසතය ටික් තොශර 

 ව්ද යරහ  ම්ර මිනිසසු්ද  තද්දන තෝ.  එතතො  තම් 

ම්ර මිනිසසු ය්දත්ද තභොද කිඹරහ ඵරහ ්දන පුළු්ද." 

කිඹරහ. යතට් ජනතහ තභ ද්දත්ද නළවළ, තම් යතට් මරා 

තත්ත්ඹ කුභක්ද කිඹරහ. තම් COPE එතක් හර්තහ ජනතහ 

අතය  ගිතඹොත් තභොද ත්දත්ද?  ඒ ජනතහ අතය  තන 

ඹන එ අතප් යුුරභ;  විඳක්තේ යුුරභ.  ඒ වරිඹ  ගිතඹොත්  

භහ ලි්ද කිේහ හතේ 1976 තනොඵළඳී ජහතීත්දතේ මුළු  ඳසු 

1977 එක්ත් ජහින ඳක්ඹ ඵරඹ  ආහ  හතේ, 2013 

තනොළම්ඵර් භහතේ තඳොදු යහජා භණ්ඩරයීඹ නහඹ මුළු  

ඳසු 2014 එක්ත් ජහින ඳක් ඵරඹක් රඵහ ්දන පුළු්ද. ඒ 

ඵ ප්ර හල යමි්ද තභභ අසථහ රඵහ ීරභ පිළිඵ සුරිනඹ පුද 

යමි්ද භහ නිවඬ නහ.  

 
[අ.බහ. 5.05] 

 

රු නවි්ද දිහනහඹ භවතහ (යහජා ශභනහයණ 
ප්ර ිනංසයණ අභහතාුරභහ) 
(ஶண்புஷகு நவீன் ெஷழஶநஶக்க - அசஶங்க பகஶகத்துல 

ரசஸகப்பு அகச்சர் ) 

(The Hon. Navin Dissanayake - Minister of Public 

Management Reforms) 

මරහනහරඪ රු භ්දත්රීජුරභනි, තභභ අසථහ රඵහ ීරභ ළන 

භහතේ සුරිනඹ ප්ර හල යනහ. විතලේතඹ්දභ භහතේ මිත්රැ රු 

අතලෝක් අත්ලසිංව භ්දත්රීජුරභහතේ ථහත්ද ඳසු චන 

සල්ඳඹක් ථහ කිරීභ  රළබීභ ළන භහ ්දතතෝ නහ. 

එුරභහතේ ථහ වයඵය තේලනඹක්. නමුත් COPE  හර්තහ  

ඩහ එුරභහ යතට් ආර්ථි තත්ත්ඹ ළනයි ථහ තශේ. නමුත් 

එුරභහ ඒ දකින ළු ිකත්රැඹ නම් අපි දකි්දත්ද නළවළ.   එුරභහ 

තනොතඹකුත් ංාහ තල්න ඉදිරිඳත් ශහ. නමුත් අතප්  භවහ 

බහණ්ඩහහයඹතේ ඳභණක් තනොතයි, ආසිඹහනු ංර්ධන 

ඵළංකුතේ,  IMF එතක්, තරෝ ඵළංකුතේ ඒ දත්ත භඟ ඵළ දතොත් 

අඳතේ ආර්ථිඹ ර්ධනඹ න ආර්ථිඹක්, නළඟිටින ආර්ථිඹක් 

ඵ තඳතනනහ.  සිඹඹ  වඹ, වත ර්ධනඹක් රඵහ ්දනහ 

ආර්ථිඹක්. ඉින්ද එුරභහ ඉදිරිඳත් යන තම් දත්ත ළන අඳ  
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[රු අතලෝක් අත්ලසිංව  භවතහ] 
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ප්ර ලසනඹක් නළවළ. ඒ දත්ත රංහ යජතේ දත්ත තනොතයි.  ඒ දත්ත 

ජහතා්දතය ංවිධහන පිළි්දනහ දත්ත. එභ නිහ ආර්ථිතේ ඹම් 

කිසි ළ  ද ිනබුණත් ර්ධන තේඹ ඉතහභත් උස භට් භ තඵහ 

්දනහ නිහ තම් යතට් ංර්ධනඹ  කිසිභ ළ  දක් ත්දත්ද 

නළවළ කිඹරයි යජඹක් ලතඹ්ද අඳ හිත්දත්ද. ඒ හතේභ එුරභහ 

ංාහ තල්න ඉදිරිඳත් යරහ කිේහ අය තනහ, තම් 

තනහ කිඹරහ. භහ භතක් ය්දන ළභළිනයි, UNDP එතක් 

භහන ංර්ධන හර්තහ; Human Development Report එ. 

මී  භහඹ  ඳභණ තඳය එඹ ඉදිරිඳත් වුණහ.  එභ හර්තහ  

අනු ඵළ දතොත් ඉතහභත් උස භහන ම්ඳත් ංර්ධනඹක් තම් 

යතට් ිනතඵනහ. විතලේතඹ්දභ අධාහඳනඹ වහ තෞා ඳළත්තත්ද.  

භහ හිතන විධිඹ  තම් ඳක් තදභ ශ ංර්ධන ළඩ නිහ තභයි 

තම් තම් ජඹග්රාවණ රළබී ිනතඵ්දත්ද. ඉින්ද ඒ හතේභ අතප් යතට් 

ජනතහ භළිනයණලි්ද ඉතහභත් උස, විශිස  ජඹග්රාවණ තම් 

යජඹ  රඵහ ීර ිනතඵනහ. ඒ ළනත් අඳ  තර් ය්දන  පුළු්ද. 

ඇයි තම් සිඹඹ  50ක්, 55ක්, 60ක් රළතඵ්දත්ද කිඹරහ. රු 

අතලෝ අත්ලසිංව භ්දත්රීජුරභනි, ඔඵුරභහතේ දිසත්රිාක්තේ අපි රළබ 

ජඹග්රාවණඹ සිඹඹ  55ත්, සිඹඹ  60ත් අතය ප්ර ිනලතඹක්. ඔඵුරභහ 

ද්දනහ ඳඬුසනුය ආනතේ එක්ත් ජහින ඳක්තේ හර්තහ 

තභොක්ද කිඹරහ. 4,000යි: 41,000යි. ඔඵුරභහතේ දිසත්රිාක් 

නහඹඹහතේ ආනඹ සිඹඹ  18  ළටුණහ. දහත් ත්දත්ද 

නළින තේල් තම්හ. [ඵහධහ කිරීභක්]  රු අකිර වියහේ හරිඹම් 

භ්දත්රීජුරභහතේ, -දිසත්රිාක් නහඹඹහතේ- ආනඹ  තභොද වුතණ්? 

විතලේතඹ්දභ තම් තචෝදනහ, තම් ළු ිකත්රැඹ, ඔඵුරභ්දරහ ඉදිරිඳත් 

යන ළයදි ිකත්රැඹ ජනතහ පිළි්දත්ද නළවළ. ඒ භභ ඳළවළදිලි 

කි යුුරයි. තභොද, භභ ඳක් තදතක්භ සිටි පුේරතඹක් ලතඹ්ද 

ඒ තවො  ද්දනහ. ඒ නිහ ඔඵුරභ්දරහතේ අඩු ඳහඩුම් ටි 

වදහ තන අතප් අඩු ඳහඩු ළන ථහ ය්දන.  

මරහනහරඪ රු භ්දත්රීජුරභනි, ඒ හතේභ භභ COPE 

හර්තහ ළන ථහ ය්දන  ලි්ද තත් හයණඹක් ළන 

කිඹ්දන  ළභළිනයි. රු භංර භයවීය භ්දත්රීජුරභහතේ ථහ 

ළන. එුරභහ හිතනහ ඇින තම් යතට් ජනතහ නත් ජනතහක් 

කිඹරහ. විතලේතඹ්දභ අද රඳහහිනිඹ ව handphone  හතේ 

තහක්ණඹ්ද ිනතඵනහ. අද තම් යතට් සිඹ ද තදනහභ දළක්හ 

භහතය තභොනහද වුතණ් කිඹරහ. එුරභහ අද තම් බහ  ඇවිල්රහ 

කිී  යහජ භතවේ්දද්රය්ද  භවත්භඹහ  ඉතහභත් ළත ප්ර වහයඹක් එල්ර 

ශහ. භභ අව්දන  ළභළිනයි, රු භංර භයවීය භ්දත්රීජුරභහතේ  

 
[මරහනතේ අණ ඳරිදි ඉත් යන රීර.] 
[அக்கஷஶசனக் கட்டகரப்படி அகற்மப்பட்டுள்ரது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

භළයඹ්ද ත් ව්දන  ඒ තඳො ද ටි දු්දත්ද කිී  යහජ භතවේ්දද්රයද 

කිඹරහ. තම් COPE හර්තහ ළන ථහ යන අසථහතේීර තම් 

හතේ අභත තචෝදනහ ඉදිරිඳත් යන එ ළයදියි කිඹරහ භභ 

හිතනහ. 

ඒ හතේභ විතලේතඹ්දභ, ශභනහයණ ඳළත්තත්ද ඹම් කිසි 

 ීපභක් ිනතඵන අභහතායතඹක් ලතඹ්ද තභභ COPE 

හර්තහ ළන භහතේ ප්ර ංලහ ව රුත්ඹ රු ඩිේ ගුණතේය 

අභහතායඹහ  ප්ර හල ය්දන  ළභළිනයි.  ළඵළවි්දභ තම් 

අඳක්ඳහතීත හර්තහක්. ළඵළවි්දභ.  

භ  භතයි එක්ත් ජහින ඳක්තේ සි  17 තදතනකු තම් 

යජඹ  ආහ  ඳසු, -රු විතේදහ යහජඳක් භ්දත්රීජුරභහ භතේ 

මිත්රැතඹක්- රු විතේදහ යහජඳක් භ්දත්රීජුරභහතේ හර්තහතේ 

ඉතහභත් ළයදි විධිඹ  රු රු ජඹසරිඹ භ්දත්රීජුරභහ යි, මිලි්දද 

තභොයතොඩ භවත්භඹහ යි ඹම් කිසි ප්ර වහය එල්ර යරහ ිනබුණහ. 

අපි ඒ අසථහතේීර ඒ තවශහ දළක්හ. එළනි හර්තහක් 

තනොතයි තම්. තම් ළඵළවි්දභ අඳක්ඳහතීත හර්තහක්. තම් 

හර්තහතේ කිසිභ තදඹක් වංරහ නළවළ. තම් හර්තහ කිඹපු වළභ 

රහංීපඹ ළසිතඹකුභ  ඹම් කිසි චකිතඹක්  ඇින තනහ තභළනි 

යහජා ආඹතනද අතප් යතට් ිනතඵ්දත්ද කිඹරහ. ඒ අපි 

පිළි්දනහ.  

අ පි අිනරු ජනහධිඳිනුරභහ භඟ ඹම් කිසි ංහදඹක් ඇින ය 

තන ිනතඵනහ තම් ආඹතන ම්ඵ්දධ. තභොද, 

ඳහර්ලිතම්්දුරතේ ීපභ තභයි, -අඳ සිඹ ද තදනහතේභ ීපභ - 

තම් මුදල් ඳහරනඹ. ඒ අතප් අතත් ිනතඵ්දත්ද. මුදල් ඳහරනඹ 

කිඹ්දත්ද, තම් ආඹතන ඳහරනඹ කිරීතම් අයිිනඹත් අතප් අතත් 

ිනබිඹ යුුරයි.  

අතප් රු සුනිල් වඳු්දතනත්ින භ්දත්රීජුරභහ ඹම් කිසි ළදත් 

රුණු ටික් ප්ර හල ශහ. ජඹර්ධන භවත්භඹහතේ හරතේත්, 

තප්ර ේභදහ භවත්භඹහතේ හරතේත්, ඩී.බී. විතේුරං 

ජනහධිඳිනුරභහතේ හරතේත්, ච්දද්රිඒහ ඵණ්ඩහයනහඹ 

ජනහධිඳිනනිඹතේ හරතේත්,  දළ්ද අිනරු භහි්දද යහජඳක් 

භළිනුරභහතේ හරතේත් COPE හර්තහ ඉදිරිඳත් තරහ ිනතඵනහ. 

ඒ හතේභ යනිල් වික්රසභසිංව භවත්භඹහ අභළින තරහ ඉ්දන වි ත් 

COPE හර්තහ ඉදිරිඳත් තරහ ිනතඵනහ. 

But, now we work according to the Constitution, the 

regulations and the laws. So, we come here, we talk on 

this, but after that nothing much happens. Therefore, we 

need to formulate some kind of regulation or authority to 

give COPE some teeth to go into this Report because 

what we do here is, we just come here, talk and then go 

home.  

එභ නිහ තභඹ ථහ  ඳභණක් සීභහ තනොව හර්තහක් ඵ  

ඳත් ය ත යුුරයි මරහනහරඪ රු භ්දත්රීජුරභනි. එභ නිහ 

තභඹ, COPE එ  මී  ඩහ ඵරතර රඵහ ීරභ , එතවභ නළත්නම් 

ආණ්ඩුක්රසභ ාසථහත්ද ඹම් කිසි තනසම් ඇින කිරීභ , 

එතවභ නළත්නම් legislation, තභභ COPE එ  ඳහර්ලිතම්්දුර 

ඳනතක් වයවහ මී  ඩහ ඵරතර රඵහ ීරභ  උිකත හරඹක් කිඹහ 

භහ සිතනහ.  

මරහනහරඪ රු භ්දත්රීජුරභනි, ඒ හතේභ තම් හර්තහතේ 

අඳ  තනොතඹකුත් විතලේ අං දළ ්දන  පුළු්ද. තභළනි 

හර්තහක් ආහ  ඳසු තේලඳහරනායි්ද  ඵණින, තචෝදනහ 

යන ආල්ඳඹක් භහජත තරහ ිනතඵනහ. නමුත් ඉතහභත් 

මලි ශභනහයණ අං තභභ ආඹතනර සිටින භවය 

භවත්රු්ද ඉස  යරහ නළවළ කිඹන ඵ ඳළවළදිලි කි යුුරයි.   

හභහනා මුඳහය මිිනඹ වුණත් හර්ක  හර්තහක් - 

Annual Report එක්- ඉදිරිඳත් ශ යුුරයි. තභභ COPE 

හර්තහත්ද තවළි තරහ ිනතඵනහ 2009ීර  ආඹතන 31ක් 

හර්ක  හර්තහ ඉදිරිඳත් යරහ නළවළ කිඹරහ.  

2010 ීර ඒ ප්ර භහණඹ 40  ළඩි නහ. එභ නිහ තම් ඹන භඟ 

- trend එ - තවො නළවළ. විතලේතඹ්ද අපි තම් ළන 

ළරකිල්රක් දළක්විඹ යුුරයි. තභොද, තේලඳහරන අධිහරිතඹ්ද 

තභභ ආඹතනර  ඳත් යරහ ිනතඵන නිරධහරි්ද  අභතය එභ 

ආඹතනරභ ඳවශ ඉරහ ඉවශ  ඳළමිණි ශභනහයණ 

තේතේ භවත්රු්ද ඉ්දනහ. Annual  Report එක්ත් බහය 

තද්දන ඕනෆඹ කිඹන ඒ තීතයණ ඔවු්ද ්දත්ද නළත්තත් ඇයි? භභ 

තම් ප්ර ලසන විිතයි අව්දත්ද. හභහනාතඹ්ද භහභ Annual  

Report එක් වදන එ; එභ හර්තහ රඵහ තදන එ; Financial 

Report එ රඵහ තදන එ ඉතහභත්භ තරතවසි, ඳවසු, යර 

තදඹක්. නමුත් තම් තභතළන ත්දත්ද නළවළ. ඒ නිහ තම්හ 

ළන අපි අ දතත්ද සිිනඹ යුුරයි. 

තම් COPE හර්තහත්ද ළදත් තඹෝජනහ ඉදිරිඳත් තරහ 

ිනතඵනහ. භසතඹක් ලතඹ්ද ත්තතොත් යහජා තේඹ්ද   
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ඳහර්ලිතම්්දුර 

රළතඵන ඳඩි නඩි භදි කිඹරහ අපි ද්දනහ. විතලේතඹ්දභ audit 

යන භවත්රු්ද අද අඳ  කිේහ, ඔවු්ද  භහඹ  

රළතඵ්දත්ද රුපිඹල් 45,000යි කිඹරහ. නමුත් භභ හිත්දත්ද  

තඳෞේලි අංලතේ ඒ හතේ රැකිඹහක් යන තතනකු  

භහඹ  රුපිඹල් රක්ඹ  ළඩිඹ වම්ඵ ය්දන පුළු්ද. ඒ 

හතේභ තඳෞේලි ආඹතනර accountant භවත්රු රුපිඹල් 

රක් ුරනක් වතයක් වම්ඵ යනහ. නමුත් යජතේ ආඹතනර 

එළනි මුදල් තවීභක් සිේධ ය්දත්ද නළවළ. දක් යජතේ 

තේඹ්ද තම් ආඹතනර සිටි්දත්ද ඇයි කිඹන ප්ර ලසනඹ තම් 

අසථහතේ භහ භුර ය්දන අලායි.  

ඒ හතේභ මරා ශභනහයණඹ ආඹතනඹ  අතාලාභ 

තදඹක් කිඹරහ අපි ද්දනහ. භභ හිත්දත්ද අතප් අත්ලසිංව 

භ්දත්රීජුරභහ තම් ළන; ආදහඹම් වහ විඹදම් ළන ථහ ශහ. 

There has to be some planning on income and 

expenditure. You cannot spend more than your earning. 

These are very basic management techniques, which 

some of these institutions have forgotten or have laid by, 

or they are not committing their human resource planning 

to these aspects of management. Therefore, I would urge 

this House, both the Government and the Opposition, to 

get together to strengthen these public institutions because 

if these public institutions fail, in a sense, the whole 

community and the whole country collapses.  

එභ නිහ අඳ ශ යුුර ්දත්ද දිගි්ද දි භ තම් COPE 

හර්තහ තභභ රු බහ  ඉදිරිඳත් කිරීභ ඳභණක් තනොතයි. 

අිනරු ජනහධිඳිනුරභහ වහ ළබිනට් භණ්ඩරඹ භඟ හච්ඡහ ය 

මී  ඩහ පුළුල් ංහදඹ  අපි ඹහ යුුරයි. තභොද, අ්දිනභ  යහජා 

තේඹ්ද ලතඹ්ද; ජනතහ නිතඹෝජිතඹ්ද ලතඹ්ද අපි මී  

ඩහ තභභ ආඹතන ළන  කි යුුරයි.  

අඳතේ තභභ හර්තහතේ ව්ද එ උදහවයණඹක් ළන  භභ 

කිඹ්දන ළභළිනයි. තභභ හර්තහතේ තඹෝජනහ විලහර ප්ර භහණඹක් 

ිනබුණත් මලි තදඹක් උදහවයණඹක් ලතඹ්ද භභ කිඹ්දනම්. 

තම් National Lotteries Board එ  ම්ඵ්දධ තදඹක්.  

In Page 47 of this COPE  Report, it states, I quote:  

“The Committee was seriously concerned that the 

printing of a portion of lottery tickets had been offered to 

the same private firm since 1995  without calling for a 

new tender  after the termination of the agreement entered 

into in the year 1995 for 3 years.” 

1995 ර්තේ ඉරහ ඒ ආඹතනඹ lottery tender එ ළහ 

නළවළ. නිය්දතයතඹ්දභ එභ  යුත්ත ඳයණ භහභ  රඵහ 

තදනහ. ඒ හතේ මලි තේල්රත්  ීපභ ඒ ආඹතන බහය 

්දත්ද නළවළ. ත ්දඩයඹක් කිඹන එ අවුරුේතද්ද අවුරුේද 

ළවිඹ යුුරයි. Lottery tickets මුද්රයණඹ කිරීභ වහ එභ 

භහභ  1995 ඉරහ ත ්දඩයඹ රඵහ තදනහ. ඒ ළන අපි 

තභොක්ද හිත්දන ඕනෆ. එතළනි්ද ඹම් කිසි ංචහක් තවෝ 

ූෂණඹක් තනහ කිඹන එ තනොතයිද අපි හිත්දන ඕනෆ. භභ 

හිත්දත්ද භ්දත්රීජරු ලතඹ්ද; විතලේතඹ්දභ ජනතහතේ ඡ්දදඹ 

රඵහ ්දනහ පුේරඹ්ද ලතඹ්ද අපි තම් ළන අ දතත්ද සිිනඹ 

යුුරයි.  

 මරහනහරඪ රු භ්දත්රීජුරභනි, ඒ හතේභ අපි තම් 

අසථහතේීර Ceylon Electricity Board එ ළන ව Ceylon 

Petroleum Corporation එ ළන ථහ ය්දන ඕනෆ. 

විතලේතඹ්දභ Ceylon Petroleum Corporation එතක් - CPC 

එතක් - හර්තහ අනු Ceylon Petroleum Corporation එ 

Ceylon Electricity Board එ  රඵහ තදන තතල්ර  තවීම් 

තනොයන නිහ විලහර ලතඹ්ද තතල් භහභ ඳහඩු රඵන ඵ 

ඳළවළදිලි ඔප්පු තරහ ිනතඵනහ.  

Interrelationship between organizations is also very 

important. Surely, the CPC and the CEB, being the two 

largest institutions in this country, they must have a very 

formal and business-like relationship. If you are 

supplying raw materials to another company, surely, the 

other company has an obligation to pay you after a 

certain period of time. But, here, sometimes payments are 

going on for, at least, seven to eight years.  

ඉින්ද තභළනි හයණහ, තම් මලි ශභනහයණ හයණහ 

ම්ඵ්දධත් ආඹතන අතය එඟතහක් නළවළ. තම් ළන ථහ 

ය්දන භභ COPE එතක් නළවළ. නමුත් COPE එතක් සිටින සිඹ ද 

තදනහභ තම් ළන අ දින්ද සිිනඹ යුුරයි. ඒ හතේභ COPE එතක් 

තභභ හර්තහ අනු තනොතඹකුත් නිරීක්ණ ඉදිරිඳත් යරහ 

ිනතඵන ඵ අපි දකිනහ. තඵොතවෝ අසථහර නිරීක්ණඹ 

අ්ද ත්දත්ද COPE එතක් බහඳිනුරභහ ඹම් කිසි 

නිතඹෝඹක් ීරතභ්ද. නිතඹෝඹ දු්දනහ  ඳසුත්  කිසිභ තදඹක් 

ත්දත්ද නළවළ. නිතඹෝර  ඳභණක් COPE එ සීභහ තරහ 

ිනතඵනහ. ඒ නහටුදහඹයි. ඒයි භභ ඉංග්රීාසිතඹ්ද කිේතේ 

තම් COPE එ මී  ඩහ ලක්ිනභත් ශ යුුරයි කිඹරහ. නළත්නම් 

අපි ත අවුරුදු තදකි්ද ඇවිල්රහ නළතත් තම් විධිඹ භ ථහ 

යන එ ඳභණයි ත්දත්ද. එභ නිහ හර්ඹඹ්ද ළන ඳභණක්,  

රුණු ඳභණක් තොඹන මිටුක් තනොවී  implement ය්දන 

පුළු්ද, ක්රිකඹහය ී  ඹම් කිසි අදවස වහ තඹෝජනහ ඉදිරිඳත් ය්දන 

පුළු්ද හතහයණඹක් අපි ඇින ශ යුුරයි. 

ආණ්ඩුක්රසභ ාසථහ අනු, ඒ නීින-රීින අනු තභභ COPE 

එ වහ Public Accounts Committee එ ඳත් ය ිනතඵනහ. 

අඳ  ඳළවළදිලි තඳතනනහ, තම් යතට් ඹම් කිසි ප්ර ණතහ 

කිහිඳඹක් ිනතඵන ඵ. නමුත් භවය යජතේ ආඹතනර 

ශභනහයණඹ ඩහ ළටිරහ. ඒ අපි පිළිත යුුරයි. එභ ඩහ 

ළටීභ නළළත්වීභ  අපි ක්ණි ක්රිකඹහ භහර්  ත යුුරයි. භභ 

තඹෝජනහ යන එ රුණක් තභයි, විතලේතඹ්දභ වළභ 

ආඹතනඹ භ සහධීන ශභනහයණ විතලේාතඹක්  

independent Board Member තතනක් වළටිඹ  ඳත් ශ යුුරයි 

කිඹන එ. තේලඳහරන අධිහරිතේ ඇභිනරු්ද   සුදුසුම් 

ිනතඵන බහඳිනරු වහ විධහඹ අධාක්රු ඳත් ය්දන ඹම් 

කිසි අභිභතඹක් ිනබිඹ යුුරයි. ඊ  අභතය අඩු ණත්ද ඒ Board 

එතක් සහධීන ශභනහයණ විතලේාතඹක් සිටිඹ යුුරයි. තම් 

අදවස වහ ම්ඵ්දධ යහජී විතේසිංව භළිනුරභහත් භභත් දළ්ද 

ජනහධිඳිනුරභහත් භඟ හච්ඡහ ය තන ඹනහ. 

මරහනහරඪ රු භ්දත්රීජුරභනි, ඒ හතේභ භභ තඹෝජනහ 

යනහ පුළු්ද නම් තභභ COPE හර්තහ අ්දතර්ජහරඹ  ඇුරළු 

ය්දන කිඹහ. තභොද, අද තඵොතවෝ පිරිසර  අ්දතර්ජහර 

ඳවසුභ ිනතඵනහ. අ්දතර්ජහරඹ වයවහ තභභ COPE හර්තහ 

ජනතහ  රඵහ තදන එ ඉතහභත් ළදත් තදඹක් වළටිඹ  භහ 

දකිනහ. තභොද, තභභ හර්තහ අදත් තව ත් හච්ඡහ ශ ඳසු 

නළතත් අභත තයි කිඹහ භ  තඳොඩි ළඹක් ිනතඵනහ.   

විතලේතඹ්දභ තම් අදවස ඉදිරිඳත් යමි්ද, යහජා අංලතේ 

ශභනහයණඹ ම්ඵ්දධ ඹම් කිසි  ීපභක් දයන 
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[රු නවි්ද දිහනහඹ  භවතහ] 
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පුේරතඹක් ලතඹ්ද භහ ප්ර හර්ථනහ යනහ, සිඹ ද තදනහභ අත් 

ළල් ඵළතන ජනහධිඳිනුරභහ වහ විධහඹඹ, ඳහර්ලිතම්්දුර, ඒ 

හතේභ අධියණඹ ඹන අංල ුරනභ එුර තරහ අතප් යතට් යහජා 

ආඹතන මී  ඩහ  ීපභක් ඇින, හිත  එඟ ළඩ ය්දන 

පුළු්ද, මරා ශභනහයණඹ  ප්ර මුත්ඹ රඵහ තදන,  ංචහ, 

ූෂණඹ අඩු ආඹතන විධිඹ  දියුණු ය්දන වළකි තේහ කිඹහ. 

තඵොතවොභ සුරිනයි. 

 
[අ.බහ. 5.21] 

 
රු අරු්දදි ප්ර නහ්දදු භවතහ 
(ஶண்புஷகு அருந்ெஷக்க பர்னஶந்து ) 

(The Hon. Arundika Fernando) 

මරහනහරඪ රු භ්දත්රීජුරභනි, අද දින ශ්රීා රංහ ප්ර ජහතහ්දත්රිා 

භහජහීර ජනයජතේ වත්ළනි ඳහර්ලිතම්්දුරතේ තඳොදු ාහඳහය 

පිළිඵ හය බහතේ තදළනි හර්තහ පිළිඵ විහදඹක් 

ඳළළත්තන තම් තරහතේීර විතලේතඹ්දභ තම් ම්ඵ්දධ ළඩ 

 යුුර ශ තඳොදු ාහඳහය හය බහතේ බහඳින රු ඩිේ 

ගුණතේය භළිනුරභහ  ව ඒ වහ තතව භව්දසි ව 

සිඹ දතදනහ භ මුලි්දභ අතප් අං සුරිනඹ පුද ය්දන  ඕනෆ. 

තම් ඉතහභත් අභහරු හර්ඹඹක් මරහනහරඪ රු 

භ්දත්රීජුරභනි. ඉතහභත් තටි හරඹක් ුරශීර අතප් යතට් යහජා අංල 

ණනහක් ත්දරහ ඒහතේ ිනතඵන අඩු ඳහඩු, ඒහතේ ිනතඵන 

ඹම් ඹම් ඳසු ඵෆම්, එතවභ නළත්නම් ඒහතේ ිනතඵන ූෂණ, ංචහ 

පිළිඵ හච්ඡහ යරහ ඒ පිළිඵ ඹම් නිර්තේල රඵහ ීරරහ 

තභළනි හර්තහක් ඉදිරිඳත් යන එ ඉතහභත් අභහරු හර්ඹඹක් 

කිඹහයි භභ හිත්දත්ද. 

මරහනහරඪ රු භ්දත්රීජුරභනි, වත්න ඳහර්ලිතම්්දුර ළසි 

හයඹ ආයම්බ කිරීතභ්ද ඳසු  2010 ජනි භහතේ 8න දහ තභයි 

තඳොදු ාහඳහය පිළිඵ හය බහතේ ළඩ  යුුර ආයම්බ තශේ. 

2010, 2011 ර්ඹ්දහි යහජා ආඹතන 229 විභර්ලන  යුුර 

අ්ද යරහ එභ මිටුතේ ඳශමු හර්තහ 2011 තදළම්ඵර් 

භහතේ 1න දහ ඉදිරිඳත් ය ිනතඵනහ. අද න වි  එභ මිටුතේ  

තදන හර්තහ ඉදිරිඳත් ය  ිනතඵනහ. තම් මිටු  2012, 2013 

ර්ඹ්දහිීර යහජා ආඹතන 244 විභර්ලන  යුුර ය 

ිනතඵනහ. 2012 ඔක්තතෝඵර් භහතේ 25න දහ දක්හ ආඹතන 

32 අ්දතර් හර්තහකුත් ඉදිරිඳත් ය ිනතඵනහ.  

මරහනහරඪ රු භ්දත්රීජුරභනි,  නවි්ද දිහනහඹ භළිනුරභහ 

ව්ද ශ හයණඹ භඟ භභ එඟ තනහ. විතලේතඹ්දභ 

යහජා ආඹතන ළරකිඹ යුුර ප්ර භහණඹ හර්ක  හර්තහ ඉදිරිඳත් 

ය නළවළ කිඹහ තඳොදු ාහඳහය පිළිඵ හය බහ හර්තහතේ 

ව්ද නහ. ඒ ළන අපි නහටු තනහ. ඒ ඉතහභත් 

තේදජන තත්ත්ඹක්. විතලේතඹ්දභ 2009 ීර හර්ක  හර්තහ 

ඉදිරිඳත් ය තනොභළින ආඹතන  31ක් ද 2010 ීර ආඹතන 30ක් ද 

ිනබුණහ.  අඩුභ ණත්ද අද අපි තම් ඳහර්ලිතම්්දුර ුරශ හච්ඡහ 

ශහ  ඳසුත්,  ඉදිරි හරතේීරත් තභ්දතේ ීපභ, තභ්දතේ 

යුුරභ තත්රුම් අයතන තම් ආඹතන හර්ක  හර්තහ ඉදිරිඳත් 

යයි කිඹහ භභ හිතනහ. තම්හ ඳහර්ලිතම්්දුර  ඉදිරිඳත් ශහභ 

තභයි ඒහ ළන  අතප් භවජන නිතඹෝජිතඹ්ද දළන ්දත්ද; ඒ 

හතේභ අතනකුත් යහජා නිරධහරි්ද, තඳොදු භවජනතහ දළන 

්දත්ද. අද න වි  නවීන තහක්ණඹ උඳතඹෝගී ය තන 

භවය ආඹතන හර්ක  හර්තහ සීඩී ඳ ඹ  ්දන පුළු්ද 

තත්ත්ඹ  දියුණු තරහ ිනතඵනහ. අනික් ආඹතනර  අඩුභ 

ණත්ද අින්ද ලිඹරහ තවෝ හර්ක  හර්තහ මුද්රයණඹ යරහ 

එ්දන ඵළරි නම් ළඩක් නළවළ. තභොක්ද ඒ අඹතේ ීපභ? ඒ 

නිහ ඒ යහජා ආඹතන ම්ඵ්දධතඹ්ද ඹම් කිසි ක්රිකඹහ භහර්ඹක් 

්දන ඕනෆඹ කිඹහ භහ හිතනහ.  

මරහනහරඪ රු භ්දත්රීජුරභනි, තම් අසථහ තේීර එ 

හයණඹක් කිඹ්දන ඕනෆ. ඇත්ත භ අපි දළක්හ ඩිේ ගුණතේය 

භළිනුරභහ  ලි්ද විජඹදහ යහජඳක් භළිනුරභහ තම් මිටුතේ 

බහඳිනුරභහ තර  යුුර ශ හරඹ. එුරභහ ඉදිරිඳත් ශ 

හර්තහ ම්පර්ණතඹ්දභ ඒඳහර්ලසවීඹ හර්තහකුයි. භවය 

තරහ  තභ්දතේ ඹටි අයමුණු ඉටු ය ්දන ඉදිරිඳත් ශ 

හර්තහක් තයි. එතවභ නළත්නම් තභ්දතේ හිත  එඟ නළින 

තේල් තභයි ඒ හර්තහතේ ිනබුතණ්. ඒ හර්තහ වරිඹ  

තඳෞේලි විතේචනඹක් හතයි. ඒහ අපි ප්ර ිනක්තේඳ යනහ. 

ඒ අින්ද දළ්ද ඉදිරිඳත් යන හර්තහ ම්ඵ්දධ තඳොදු ාහඳහය 

පිළිඵ හය බහ  සුරිනඹ හිමි ්දන ඕනෆ.  

මුරහනහරඪ රු භ්දත්රීජුරභනි, ඒ හතේභ තභයි ය  තම් 

හර්තහ ස ය්දන ළඩිතඹ්දභ දහඹ ්දත්ද 

විණහධිඳිනයඹහ ඇුරළු යජතේ විණහධිඳින 

තදඳහර්තතම්්දුරයි.  ඒ තදඳහර්තතම්්දුර ව එහි ළඩ යන අඹ 

ලක්ිනභත් ය්දන ඕනෆ. ඕනෆභ යහජා ආඹතනඹ හරඹක් ළඩ 

ය තන ඹන වි  හභහනාතඹ්ද කිඹනහ, අද audit එත්ද 

ඳළනරහ කිඹහ. ඒ කිඹ්දත්ද audit එ  බඹයි. වළඵළයි, audit එ 

කිඹ්දත්ද එඳහය  ඩහතන ඳනින වමුදහක්ත් එතවභ 

නළත්නම් තවොය ණ්ඩහඹභක් තදය  ඇුරළු තනහ හතේ 

තදය ිනතඵන තේ තවොයම් ය තන ඹ්දන හතේ, එතවභ 

නළත්නම් දඩඹම් ඵල්තරෝ ඇවිත් තභොක් තවෝ දඩඹම් ය තන 

ඹ්දන හතේ ත්දන ඵළවළ.  එතවභ තභයි භවය අඹතේ හිත්ර 

ිනතඵ්දත්ද. යහජා අංලතේ භවය අඹ audit එ දකි්දත්ද 

එතවභයි. වළඵළයි, ඊ  එවහ  ඹ්දන ඕනෆ. ඒ ආඹතනඹ  ගිහි්ද ඒ 

ආඹතනඹ  භඟ තඳ්දන -භහර්තෝඳතේලඹ තදන-, ඹම් කිසි 

ළරැේදක් අත ඳසුවීභක් තරහ ිනතඵනහ නම් ඒහ නිළයදි ය 

තන  ඒ  ළඩ  යුුර වරි භහර්තේ ය තන ඹ්දන 

භහර්තෝඳතේල තදන ආඹතනඹක් තභයි විණහධිඳින 

තදඳහර්තතම්්දුර - Auditor-General's Department එ. ඒ 

විධිඹ  පිළි්දන  යහජා අංලඹ සදහනම් ්දන ඕනෆ. Audit එ 

ඳළ්දනහ කිඹහ, එතවභ නළත්නම් audit එ  බතේ නළත්නම් 

COPE  එ  බතේ  ළඩ ය්දන තනොතයි. 

එ ඳළත්තකි්ද තම් COPE හර්තහ ඉදිරිඳත් ය්දත්ද 

ළරැේදක් ය ිනතඵනහ නම් දඬුම් ීරභ  ්දන  ඕනෆ. වළඵළයි 

අතනක් ඳළත්තත්ද, එඹ තභ්දතේ ඉදිරි භන වහ 

භහර්තෝඳතේලඹක් ්දන  ඕනෆ. ඒ යහජා අංලඹ පිළි්දන  

ඕනෆ.  

මරහනහරඪ රු භ්දත්රීජුරභනි, අතප් යතට් යහජා අංලඹ ළන 

තභත් ෆීනභ  ඳත් ්දන  ඵළවළ. හුඟක් යජතේ නිරධහරි්ද 

තභ්ද  රළතඵන ළටුඳ  රිරන ඳරිදි යහජා තේතේ 

නිඹළතශනහ. තොඩක් තදනකු  එහි සුරිනඹ හිමි තනහ. වළඵළයි 

අද තඵොතවෝ දුය  ංචහ, ූෂණඹ, නහසිනඹ දකි්දන ිනතඵනහ. 

මුදල්ලි්ද විතයක්  තනොතයි. හරඹත් ඒ විධිඹ  නහසින 

යනහ. යහජා අංලතේ තදඳහර්තතම්්දුර  ගිහිල්රහ ඵර්දන. 

යහජා අංලතේ භවය අඹ උතේ  ළඩ  එ්දත්ද ඳයක්කු තරහයි. 

එතවභ නළත්නම් ළඩ  ආහ  ඳසතේ ඳත්තය තඳොත් කිඹ කිඹහ 

ඉ්දනහ. එතවභත් නළත්නම් උතේ ආවහය තේර අය්දන 

ෆතවන තේරහක් මිඩංගු යරහ, ඳළඹක් තදක් ළඩ යරහ, 

ආතඹත් දිහ ආවහයඹ  ගිහිල්රහ  ුරන වතය න තො  

ඹ්දන රළවළසින තනහ. මරහනහරඪ රු භ්දත්රීජුරභනි, ඒත් 

ඇත්ත භ හරඹ, මුදර නහසින කිරීභක් නහ. එ ඳළත්තකි්ද 

යහජා අංලඹත් තභ්දතේ ීපම් ඉටු ය්දන ඕනෆ. අතනක් 

හයණහ තභයි අතප් යතට් ිනතඵන මරාභඹ තත්ත්ඹ. අතප් ය  

දරිද්රයතහ ිනතඵන ය ක්. වළඵළයි අපි විතලේතඹ්ද යහජා අංලතේ 

ළටුප් -පුළු පුළු්ද විධිඹ - ළඩි කිරීභ පිළිඵත්, ඒ අඹ  

රළතඵ්දන  ිනතඵ්දනහ ව ීරභනහ පිළිඵත් මී  ඩහ ළරකිලිභත් 

ත්දන ඕනෆ.  
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ඳහර්ලිතම්්දුර 

මරහනහරඪ රු භ්දත්රීජුරභනි, තම් හර්තහතේ ව්ද යහජා 

ආඹතන එකි්ද එ ළන ථහ ය්දන භහ ඹ්දත්ද නළවළ. භවය 

යහජා ආඹතන අිනදළළ්දත තර මුදල් නහසින ය ිනතඵනහ; 

අිනදළළ්දත ූෂණ යරහ ිනතඵනහ; අිනදළළ්දත ංචහ යරහ 

ිනතඵනහ. ඒහ තඳොදු භව ජනතහතේ මුදල්. තම් යහජා ආඹතන 

සිඹල්රභ ඹළතඳ්දත්ද තොතවොභද? යහජා ආඹතන මිර ීර 

ළනීභක් යන තො  වරි, යහජා ආඹතනඹක් ඳත්හ තන ඹන 

 තො  වරි ඒ තේල් ය්දත්ද අහිං තඳොදු භව ජනතහතේ 

මුදල්ලිනුයි. ඒ නිහ අඳ කිඹ්දත්ද තම්හ වරිඹ  ඳහවිච්ික තශේ 

නළත්නම් ඳර තදනහ කිඹරහයි. ඉතහභ නි්දදිත විධිඹ  ළඩ යපු 

භවය ආඹතන ළන තම් හර්තහතේ ිනතඵනහ. ඒ ආඹතන 

ම්ඵ්දධතඹ්ද ක්රිකඹහ ය්දන , ලක්ිනභත් තර ක්රිකඹහ ය්දන  

මී  ඩහ තවො ක්රසභතේදඹක් ළත්දන ඕනෆ කිඹරහයි භභ 

හිත්දත්ද. 

මරහනහරඪ රු භ්දත්රීජුරභනි, විණහධිඳින 

තදඳහර්තතම්්දුරතේ නිතඹෝජා නිරධහරි්ද  ව හර්ඹ 

භණ්ඩරඹ , ඒ හතේභ භවහ බහණ්ඩහහයතේ නිරධහරි්ද , 

විතලේතඹ්දභ යහජා ාහඹ තදඳහර්තතම්්දුර, ජහින අඹ ළඹ 

තදඳහර්තතම්්දුර ආදි ඒහ , ඒ හතේභ තඳොදු ාහඳහය පිළිඵ 

හය බහතේ ඉ්දනහ හභහජිඹ්ද  තම් තරහතේ භතේ සුරිනඹ 

විතලේතඹ්ද පුද ය්දන  ඕනෆ. භවය තරහ  ඒ අඹ දළඩි 

ළඩ  යුුර ශත් තඳොදු ාහඳහය පිළිඵ හය බහතේ ළඩ 

 යුුරරීර ඒ අඹ දළක්ව ංඹභඹ තනුත්ද, ඒ අඹතේ ඒ විනඹ 

තනුත්ද ඒ අඹ ත්, ඒ වහ ක්රිකඹ දහඹ ව ෆභ යහජා 

නිරධහරිඹකු භත් අතප් තෞයඹ හිමි ්දන  ඕනෆ.  

මරහනහරඪ රු භ්දත්රීජුරභනි, භභ භතේ ථහ අ්ද 

ය්දන  භත්තත්ද එ තදඹක් කිඹ්දන ඕනෆ. විඳක්තේ 

ඳහර්ලිතම්්දුර භ්දත්රීජ භංර භයවීය මී  ඉසය තරහ ථහ ශහ. 

භහ හිතන වළටිඹ  භංර භයවීය තභයි තම් යතට් තේලඳහරනතේ 

තරොකුභ කුභ්දත්රැණහයඹහ. අතප් ඳළත්තත් ඉ්දන තො  එ එ 

කුභ්දත්රැණ යරහ, භවය තරහ  ගිහිල්රහ යහජා නහඹඹහ  

තක්ශහම් කිඹරහ, එතවභ නළත්නම් ඳක්ඹ බි්දන පිල් වදහ 

තන ළඩ  යුුර ශ තතනක් තභයි භංර භයවීය. දළ්ද 

ඒභ තභයි භංර භයවීය විඳක්ඹ  ගිහිල්රහත් ය්දත්ද. 

මරහනහරඪ රු භ්දත්රීජුරභනි, තළි්ද කිඹ්දන ඕනෆ ඳසු ගිඹ දහ 

භහතය සිදු වුණු ඳවය ීරභ පිටු ඳ යහජා ආයක් අංලතේ 

නිරධහරි්ද නළින ඵ; ජනහධිඳින ආයක් අංලතේ නිරධහරි්ද 

නළින ඵ. භංර භයවීය භළිනුරභහ තම්  ර රළවළසින තරහයි 

සිටිතේ. ප්ර හතේය ඹ ංවිධහඹරු්ද ඳහ තනිහිල්රහ ිනතඵනහ. 

අතප් ඳළත්තත් අඹත් ගිහිල්රහ ිනතඵනහ. අතප් ඳළත්තත් -ඹම 

ඳශහතත්, වරහත- ඳශහත් බහ භ්දත්රීජයඹකුත් ණ්ඩහඹභක් 

අයතන ගිහිල්රහ ිනතඵනහ. භභ ඔහුත් දළක්හ. ඒ විධිඹ  

ල්ලි ණ්ඩහඹම් ත්දනහ තන, ඒ අඹත් එක්රහ ර 

රළවළසින තරහ, ඒ අඹ ආයුධලි්ද ්දනේධ යරහ තභයි 

එමි්ද ිනබ ඳහ භන  ළහුතේ. අපි ඒ දළක්හ. වළඵළයි එතළනීර 

යජඹ  තචෝදනහක් ඉදිරිඳත් යනහ ඒ ඳහ භන ආපු වභත්රීජ 

ගුණයත්න ණ්ඩහඹභ. නමුත්, ඒ අඹ ත් කිඹ්දන ඕනෆ 

තදුර්දදහවක් ව නිේීර භවය වි  තඳොලිසිඹ  ඳහරනඹ ය්දන 

ඵළරි ඵ. භවය තරහ  තඳොලිසිඹ අයණ තනහ. වළඵළයි, අපි 

ඳළවළදිලිභ දළක්හ භංර භයවීය එක් සිටිතේ ඒ අඹතේ 

භළයඹ්ද ඵ. අපි ඒ ඳවය ීරභ නි්දදිතයි කිඹරහ තවශහ දකිනහ. 

ඕනෆභ තනකු  ප්ර ජහත්දත්රැහදි තම් ය  ුරශ ථහ ය්දන, තම් 

ය  ුරශ ඇවිදි්දන, තම් ය  ුරශ උේතකෝණඹ ය්දන අයිිනඹ 

අිනරු ජනහධිඳිනුරභහ ීරරහ ිනතඵනහ. තභ්දතේ ඳක්ඹ ුරශ 

ප්ර ජහත්දත්රැහදඹ නළත්නම්, තභ්දතේ ඳක්තේ නහඹඹහ -යනිල් 

වික්රසභසිංව- ප්ර ජහත්දතහදඹ තද්දත්ද නළත්නම්, ප්ර ජහත්දත්රැහදඹ 

ඉල්රහතන ඳහය  ඵළවළරහ ඳහ භනක් ඹ්දන අයිිනඹ ිනතඵනහ. 

ඒ අසථහ අිනරු ජනහධිඳිනුරභහ  ඕනෆභ ඳක්ඹ  ීරරහ 

ිනතඵනහ. යනිල් වික්රසභසිංවතේ එක්ත් ජහින ඳක්තේ අඹ  

විතයක් තනොතයි. ඕනෆභ තනකු  එතවභ ය්දන පුළු්ද. 

ජනතහ විමුක්ින තඳයමුණ ත් පුළු්ද, උුරතර් ඳක්ර ත් 

පුළු්ද, ඕනෆභ තනකු  පුළු්ද. ඒ නිදව ීරරහ ිනතඵනහ. 

යුේධතඹ්ද ඳසතේ ඒ නිදව තතත් ිනතඵනහ. වළඵළයි ඒ 

නිදව අයුුර විධිඹ  ඳහවිච්ික යනහ  තභයි අපි භවය 

තරහ  විරුේධ ්දත්ද.  

මරහනහරඪ රු භ්දත්රීජුරභනි, අපි ඒ සිේධිඹ ඳළවළදිලිභ 
දළක්හ. ඒ ම්ඵ්දධ රඳ යහමු ඳළවළදිලිභ ිනබුණහ.             

වභත්රීජ ගුණයත්න භළිනුරභහතේ පිඹහ තඩි තළබුහ  ඳසතේ ඒ අඹ 

දුපු වළටිත් අපි දළක්හ. භංර භයවීය භළිනුරභහතේ තල්ම් බිභ 

ළටිරහ හිටිඹහ. ඒ තල්ම්  තභයි -අය දම් ඳහ  ර්ට් එක් ඇරහ 

හි පු- ඳවය දු්දත්ද. ඒ තල්ම් තභයි බිභ ළටිරහ හිටිතේ. 

තභොද, කුර හනු  ගිහිල්රහ කුර හනුත්ද ්දන ඵළරි 

තරහ ළටිරහ ඉ්දන තො  තභයි භංර භයවීයතේ තල්ම් ගුටි 

ෆතේ.  

අද තභතළන  ඇවිල්රහ කිඹනහ, ඒහ  ම්ඵ්දධ නළවළ 

කිඹරහ.   

 
[මරහනතේ අණ ඳරිදි ඉත් යන රීර.] 
[அக்கஷஶசனக் கட்டகரப்படி அகற்மப்பட்டுள்ரது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

කිඹ්දත්ද වළභ දහභත් ඔඹ විධිඹ  කුභ්දත්රැණඹ ශ තතනක්. 

භවය තරහ  තභ්දතේ ළඩ  යුුර ය්දන නි්දදිත  
 

[මරහනතේ අණ ඳරිදි ඉත් යන රීර.] 
[அக்கஷஶசனக் கட்டகரப்படி அகற்மப்பட்டுள்ரது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

විධිඹ  ඵරඹ ඳහවිච්ික ශ තතනක්. ඇභිනම් යේීරත් 

එතවභයි. අතප් ඳක්ඹ ුරශ ඉ්දන තො ත් එතවභයි. අද තම් ය  

ුරශ, ජනතහ ුරශ යනිල් වික්රසභසිංව භළිනුරභහතේ ප්ර ිනරඳඹ 

ම්පර්ණතඹ්දභ බිඳිරහ ිනතඵනහ නම්, ඒ  ඳශමුත්දභ  

කිඹ්දන ඕනෆ එුරභහ ශඟ ඉ්දන භංර භයවීයයි. ඒහ එඹහතේ 

තවො plans.  

මරහනහරඪ රු භ්දත්රීජුරභනි, එුරභහ ඊතේ තඳතර්දහ ''ඳච 

ල්ලිඹ'' කිඹරහ එක් වදහ තන ිනතඵනහ.  ම්ර වදහ තන 

ිනතඵනහ, ''්දනිතේදන ඵශහඹ'' කිඹරහ එක්. ඒ තභො ද? 

ජනහධිඳිනුරභහ  විරුේධ, ජනහධිඳිනුරභහතේ තවෝදයඹ්ද  

විරුේධ, දරු්ද ඇුරළු ඳවු තල් අඹ  විරුේධ තඵොරු ප්ර චහයඹ 

ය්දනයි. ම්ර තඵොරු ප්ර චහයඹ ය්දන. ඹම ඳශහතතත් 
එතවභ  ය්දන ගිඹහ. ඳ ්ද ත්තහ ඒ තේ ය්දන. ඒහ භංර 

භයවීයතේ ඇ තේ තල්ර ිනතඵ්දත්ද. ඒත් ඹම ඳශහත් බහ 

භළිනයණතඹ්ද අපි  දළළ්දත ජඹග්රාවණඹක් අයතන ිනතඵනහ.  

භංර භයවීය කිඹ්දත්ද තම් යටි්ද පිටුවල් ය්දන ඕනෆ 

තතනක්. එච්චය  නි්දදිත 
 
[මරහනතේ අණ ඳරිදි ඉත් යන රීර.] 
[அக்கஷஶசனக் கட்டகரப்படி அகற்மப்பட்டுள்ரது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

තතනක්. දළ්ද තභතළන  ඇවිල්රහ තෝලහබඹ යහජඳක් 

භළිනුරභහ යි, අිනරු ජනහධිඳිනුරභහ යි ඳවය වනහ. එදහ 

තභොක්ද වුතණ් කිඹරහ ඳළවළදිලි තම් යතට් ජනතහ දළක්හ. 

එතළන ්දනේධ අංලතේ අඹ හිටිතේ නළවළ. එක්ත් ජහින 

ඳක්තේ හි පු ප්ර හතේය ඹ බහ භ්දත්රීජරු, ංවිධහඹරු තඳො ද 

අයතන, කුරුඳු තඳො ද අයතන එතවභ තභයි ඒ ළඩ යුුර 

තශේ. ඒ සිදුවීභ අපි ඉතහභ ඳළවළදිලිභ තවශහ දකිනහ. 

විතලේතඹ්දභ ඔඵුරභ්දරහ  "සිය" ගු්ද විදුලිඹත් එක් ප්ර ලසන 
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[රු අරු්දදි ප්ර නහ්දදු  භවතහ] 
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ිනතඵනහ නම්, රඳහහිනිඹත් එක් ප්ර ලසන ිනතඵනහ නම් ඒහ 

හච්ඡහ යරහ විහ ්දන. ඒ අඹ  විරුේධ ළඩ යුුර යන 

ආහයඹත් ඉතහභ නි්දදිතයි.  

මරහනහරඪ රු භ්දත්රීජුරභනි, තඳොදු ාහඳහය පිළිඵ හය 

බහ හර්තහ පිළිඵ විහද යන අසථහතේ අපි ඒහ ළන ථහ 

ය්දන ආතේ නළවළ. අපි ථහ ය්දන  ආතේ තඳොදු ාහඳහය 

පිළිඵ හය බහත්ද විභර්ලනඹ යන  ආඹතනර ිනතඵන 

ප්ර ලසන, ළ  ද; ඒහ නියහයණඹ යන වළටි. වළඵළයි තභතළන  

ඇවිල්රහ නි්දදිත විධිඹ  අිනරු ජනහධිඳිනුරභහ , එතවභ 

නළත්නම් යහජා ආයක් තල්ම්ුරභහ  ඵණින එ අපි 

ඳළවළදිලිභ තවශහ දකිනහ. එුරභහතේ තයදි ළරවිරහ ිනතඵ්දත්ද. 

ඇත්තභ කිඹනහ නම් එුරභහතේ නිරුත එළිඹ  ඇවිල්රහ 

ිනතඵ්දත්ද. එුරභහත් එක්  යුුර යනහ නම් යනිල් 

වික්රසභසිංව භළිනුරභහ ත් අනිහර්ඹතඹ්දභ තදවිඹ්දතේභ පිහි යි. 

ඒ කිඹමි්ද, විතලේතඹ්දභ තම් හර්තහ ඉදිරිඳත් ය්දන 

වතඹෝඹ දළක්වහ ව සිඹ දභ යහජා නිරධහරි්ද  නළත තහක් 

සුරින්දත නහ.  

මරහනහරඪ රු භ්දත්රීජුරභනි,  තම් හර්තහතේ නිර්තේල 

ප්ර හතඹෝගි ක්රිකඹහ  නංන ළඩ පිළිතශක් ය  ුරශ ඇින 

ත්දන ඕනළ. භ  තම් අසථහ රඵහ දු්දනහ  විතලේතඹ්දභ 

ඔඵුරභහ  සුරින්දත තමි්ද භතේ චන සල්ඳඹ අ්ද 

යනහ.  

 
මරහනහරඪ භ්දත්රීජුරභහ 
(ெகயகெஶங்கும்  உரப்பஷனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

මීශඟ  රු ජත් පුසඳකුභහය අභහතාුරභහ.  

ඊ  ප්ර ථභ වුරු තවෝ රු භ්දත්රීජයතඹක් මරහනඹ වහ 

රු උදිත් තරොකුඵණ්ඩහය භ්දත්රීජුරභහතේ නභ තඹෝජනහ ය්දන. 

 
රු ඒ.පී. ජත් පුසඳකුභහය භවතහ  
(ஶண்புஷகு  .பீ. ஜகத் புஷ்பகுஶ) 

(The Hon. A.P. Jagath Pushpakumara) 

මරහනහරඪ රු භ්දත්රීජුරභනි, "රු උදිත් තරොකුඵණ්ඩහය 

භ්දත්රීජුරභහ දළ්ද මරහනඹ ත යුුරඹ"යි භහ තඹෝජනහ යනහ. 

 
ප්ර ලසනඹ විභන රදි්ද, බහ ම්භත විඹ. 
லஷனஶ லஷடுக்கப்பட்டு  ற்ரக்தகஶள்ரப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
අනුරරු  රු ජහන ඵණ්ඩහය භවතහ මරහනතඹ්ද ඉත් 

වුතඹ්ද, රු උදිත් තරොකුඵණ්ඩහය භවතහ මුරහනහරඪ විඹ. 
அென் பஷமகு, ஶண்புஷகு ஜஶனக பண்டஶ அலர்கள் 

அக்கஷஶசனத்ெஷனஷன்ர அகயரல, ஶண்புஷகு உெஷத் தயஶக்குபண்டஶ 

அலர்கள்  ெகயக லகஷத்ெஶர்கள். 

Whereupon THE HON. JANAKA BANDARA left the Chair and 

THE HON. UDITH LOKUBANDARA took the Chair. 

 
[අ.බහ. 5.36] 

 
රු ඒ.පී. ජත් පුසඳකුභහය භවතහ (තඳොල් ංර්ධන වහ 
ජනතහ ුර ංර්ධන අභහතාුරභහ) 
(ஶண்புஷகு .பீ. ஜகத் புஷ்பகுஶ - தெங்கு அபஷலஷருத்ெஷ, 

க்கள் ரெஶட்ட அபஷலஷருத்ெஷ அகச்சர்) 

(The Hon. A.P. Jagath Pushpakumara - Minister of Coconut 

Development and Janata Estate Development) 

මරහනහරඪ රු භ්දත්රීජුරභනි, අද දතේ හච්ඡහ  

බහජනඹ යන තඳොදු ාහඳහය පිළිඵ හය බහතේ තදළනි 

හර්තහ අතප් හය බහතේ බහඳින රු තජාසල අභහතා ඩිේ 

ගුණතේය භළිනුරභහ ජලි භහතේ 23ළනි දහ ඳහර්ලිතම්්දුර  

ඉදිරිඳත් ශහ. ඒ ඉදිරිඳත් ශ හර්තහ පිළිඵ ල් තළබීතම් 

විහදඹක් වළටිඹ  ංහදඹ  බහජන  ය්දනයි තීතයණඹ වුතණ්.  

අද යතට් විලහර ලතඹ්ද COPE හර්තහ ළන ථහ යනහ. 

COPE හර්තහ ළන විතලේතඹ්ද ථහ යන තො , තම්   

ඉදිරිඳත් ශ හර්තහ ම්ඵ්දධ, COPE මිටුතේ බහඳිනුරභහ 

වළටිඹ  රු ඩිේ ගුණතේය භළිනුරභහ ඉටු ශ හර්ඹ බහයඹ 

ම්ඵ්දධ, එුරභහතේ සහධීනත්ඹ ම්ඵ්දධ හතේත් 

විතයෝධතහක් නළවළ. විඳක්තේත්, ආණ්ඩු ඳක්තඹත් සිඹ ද 

තදනහතේභ එඟතහ වතේ එුරභහ තඵොතවොභ සහධීන, 

වරිඹහහය තභ්දතේ හර්ඹ බහයඹ ඉස  ශහ කිඹන එයි.   

මී  තඳය විණහධිඳිනුරභහතේ ළටුප් නිලසචඹ කිරීභ ම්ඵ්දධ 

හච්ඡහතේීරත් ඒ ඵ ඳළවළදිලි ව්ද වුණහ.  

ඒ හතේභ COPE හර්තහ ළන ව්ද යන තො  ඹභක් 

කිඹ්දන ඕනෆ. ඒ හර්තහතේ ඹම් ඹම් අඩු ඳහඩුම්, ඳහඩු, අරහබ 

නළත්නම් විතේචන ළන ථහ යනහ. තම් ථහ යන භවය 

ආඹතනර ඒ සිදුවීම් තරහ ිනතඵ්දත්ද අවුරුදු වත  අ   

තඳයයි. එතවභ නළත්නම් අවුරුදු දවඹ  තදොශව  තඳයයි. ඒහ 

හර්ඹ  ව්දර ඇවිල්රහ දිගි්ද දි භ හච්ඡහ  රක් 

තනහ. භවය තරහ  ඒහතේ විතේචන ර්තභහන ආණ්ඩු 

ඳළත්ත  තභයි එ්දත්ද. භවය වි  තම්හ ආණ්ඩු ුරන වතය 

හරර ඒහ. භවය හයණහ ිනතඵනහ 1997 ර්තේ වුණු 

ඒහ. භවය හයණහ ිනතඵනහ, 2000 ර්තේ සිදු වුණ ඒහ. 

භවය හයණහ ිනතඵනහ, 2001 ර්තේ සිදු වුණු ඒහ; 2002 

ර්තේ සිදු වුණු ඒහ; 2004 ර්තේ සිදු වුණු ඒහ; 2005 

ර්තේ සිදු වුණු ඒහ. භවය තරහ  භතඹක් තොඩ  

නළ තඟ්දත්ද, තම් ගිඹ අවුරුේතේ සිදු වීභක්, තම් ම්ඵ්දධ 

යජඹ තභොනහද ය්දත්ද කිඹරයි. තම්හ ම්ඵ්දධතඹ්ද 

ජනතහ ුරශ ඳළවළදිලි ළ ීනභක් ඇින ත්දන ඕනෆ, තම්හ ර් 

ණනහක් ිනබුණ ඒහ, ර්තභහන තත්ත්ඹ අනු තම් හර්ඹ 

හධන හර්තහ ඉදිරිඳත් ශත්, ඒහතේ ිනතඵ්දත්ද ඒ ඒ 

හනුර ිනබුණ තත්ත්ඹ්ද කිඹරහ. ඒ ම්ඵ්දධතඹ්ද අපි 

තඳතර්දහ COPE එතක්  හච්ඡහතේීර ඳළවළදිලි ව්ද ශහ.  

වළභ සිේධිඹක් ම්ඵ්දධතඹ්දභ හච්ඡහ  බහජන යන තො  

ඒ සිදුවීභ සිදු ව ර්ඹ ඳළවළදිලි ව්ද ය්දන කිේහ. තභොද, 

තම්හ පුත්ඳත්ර , ජනභහධාඹ  ඹන තො , ඹම් ඹම් හද 

විහද ඹන තො  විඳක්තේ රු භ්දත්රීජුරභ්දරහ කිඹනහ තෝප් 

හර්තහ  තභොනහද ය්දත්ද කිඹරහ. භවය තරහ  ඒ 

රුණු ඉදිරිඳත් යන භවය භ්දත්රීජුරභ්දරහ ද්දත්ද නළවළ, ඒහ 

ඒ භ්දත්රීජුරභ්දරහ ආණ්ඩුතේ ඉ්දන හරතේ සිදු වුණ සිදුවීම් 

කිඹරහ.  

තම් තටි හරඹ ුරශ අතප් බහඳිනුරභහ සිදුවීම් 13ක් 

ම්ඵ්දධ  අල්රස තවෝ ූෂණ තචෝදනහ විභර්ලන තොමි්ද 

බහ   හර්තහ ශහ. වළඵළයි, ඒ ම්ඵ්දධතඹ්ද අල්රස තවෝ 

ූෂණ තචෝදනහ විභර්ලන තොමි්ද බහ ත් පිඹය ම්ඵ්දධ  

- ඒ සහධීන තොමි්ද බහක් වළටිඹ  එුරභහ  බහඳිනුරභහ 

ළ්දන ඵරඹක් නළවළ.  - අධාක් ජනයහල් නළත ළරහ 

එුරභහත්ද  තතොයුරරු විභසුහභ ඒ තචෝදනහ 10ක් නහථ 

ය්දන තවේුර නළවළ. වළඵළයි ආඹතන ුරන තචෝදනහ නහථ 

ය්දන රුණු ිනතඵනහ. ඒහ  විරුේධ නඩු ඳය්දන 

 යුුර ය ිනතඵනහ. මරහනහරඪ රු භ්දත්රීජුරභනි, තභතවභ 

සිදුවීභක් රංහ ඉිනවහතේ දහත් සිදු තරහ නළවළ.  

ඊශඟ , අපි ත් ළඩ පිළිතශල් එකි්ද එ නිමු. රු 

බහඳිනුරභහ  අනු මිටු ුරන  තම් විභර්ලන බහය දු්දනහ. අතප් 

රු සුසිල් තප්ර ේභජඹ්දත ඇභිනුරභහතේ නහඹත්තඹ්ද එ 

මිටුක් ඳත් ශහ. ඒ හතේභ රු ර්දත අරගිඹ්දන 

නිතඹෝජා අභහතාුරභහතේ නහඹත්තඹ්ද එ මිටුක් ඳත් 

ශහ. ඒ හතේභ එක්ත් ජහින ඳක්ඹ නිතඹෝජනඹ යන රු 
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ඳහර්ලිතම්්දුර 

රු ජඹසරිඹ භළිනුරභහතේ  -එුරභහ හි පු අභහතායතඹක්; 

ඳක්තේ නහඹත්ඹ ත් සුදුසු තතනක්-  නහඹත්තඹ්ද එ 

මිටුක් ඳත් ශහ. ඒ විධිඹ   ඳක් විඳක් තේදතඹ්ද තතොය 

තම් ආඹතන ණනහභ විභර්ලනඹ ය්දන  යුුර ශහ. ඒ 

 යුුර ශ ආහයඹ භභ කිඹ්දනම්.  

මරහනහරඪ රු භ්දත්රීජුරභනි, අවුරුේද  ිනතඵ්දත්ද දස 

365යි. එ අවුරුේදක් ුරශ හය 245ක් මිටු රැස තරහ තම් 

ආඹතන ළරහ විභර්ලනඹ  බහජන ය ිනතඵනහ. ඒ හතේභ 

තම් තෝප් මිටුතේ තල්ම්ුරභහ ඇුරළු හර්ඹ භණ්ඩරඹ - වහඹ 

හර්ඹ භණ්ඩරඹ දවඹ  එතොශව  ඩහ නළවළ.- තොයි තයම් 

ළඳවීභක් ශහද කිඹන එත් අපි ළරකිල්ර  බහජන ය්දන 

ඕනෆ. ඒ ම්ඵ්දධතඹ්ද ඳහර්ලිතම්්දුරතේ භව තල්ම්ුරභහතේ 

උඳතදස ඳරිදි ඳත් ශ COPE එතක්  තල්ම්ුරභහ ඇුරළු හර්ඹ 
භණ්ඩරඹ  අපි විතලේ තෞයඹක් රඵහ තද්දන ඕනෆ. ඒ හතේභ 

විණහධිඳිනුරභහ ඇුරළු හර්ඹ භණ්ඩරඹ ළනත් කිඹ්දන ඕනෆ. 

වළභ ආඹතනඹ භ විණන අධිහරියතඹක් ඳත් ය 

ිනතඵනහ.  

ඒහ ඳරීක්ණඹ යරහ, ඒ ඳරීක්හ යන හර්තහ තනළල්රහ, 

විණන විභසුම් ඹරහ, ඒ ළන හර්තහ තනළල්රහ, නළත 

ඳහර්ලිතම්්දුර ත් ඒ හර්තහ තනළල්රහ තම් ආඹතන වරිඹහහය 
තොඩ නඟ්දන විණහධිඳිනුරභහ ඇුරළු හර්ඹ භණ්ඩරඹ විලහර 

ළඳ කිරීභක් ය ිනතඵනහ. තම් ළඩ පිළිතතශේීර 

විණහධිඳිනුරභහ ඇුරළු හර්ඹ භණ්ඩරඹ රඵහ තදන වහඹ අඳ  

දහත් අභත ය්දන ඵළවළ. තම් හර්තහ පිළිඵ ළබිනට් 

භණ්ඩරතේ හච්ඡහ ශහ. අතප් බහඳිනුරභහ තම් හර්තහ 

ළබිනට් භණ්ඩරඹ  ඉදිරිඳත් යරහ, අිනරු ජනහධිඳිනුරභහතේ 

අධහනඹ  තඹොමු ය, තම්හ ළන වරිඹහහය තවොඹහ ඵරහ ඒ 

ආඹතන නිසි භඟ  තන  යුුර ය්දන අලා පිඹය ්දන 

කිඹරහ සිඹ දභ ළබිනට් අභහතාරු්ද  ව අභහතාහංල 

තල්ම්රු ළරහ අභහතාහංලර තල්ම්ුරභ්දරහ ත් උඳතදස 

දු්දනහ. විතලේතඹ්ද මුදල් අභහතාහංලතේ තල්ම්ුරභහ ළරහ 

තම් හයණඹ ම්ඵ්දධතඹ්ද එුරභහත් දළනුත් ශහ. තඳොදු 

ාහඳහය පිළිඵ හය බහතේ බහඳිනුරභහ ්දත්ද රු ඩිේ 

ගුණතේය භළිනුරභහයි. එුරභහ COPE  එතක් බහඳිනුරභහ වළටිඹ  

 යුුර ශහ ඳභණක් තනො, තම්  යුුර විභර්ලනඹ  බහජනඹ 

යන ආහයඹ ම්ඵ්දධත් ය  පුයහ ිනතඵන විවිධ  

දිසත්රිාක්ර  ගිහිල්රහ ජනතහ දළනුත් ශහ. ඒ හතේභ 

ඳහර්ලිතම්්දුර  යුුර පිළිඵ රු ඇභිනුරමිඹතේ ආයහධනඹ 

අනු, ඳහර්ලිතම්්දුර භ්දත්රීජරු්දතේ වහඹ හර්ඹ භණ්ඩරඹ ඒ 

දළනුත් යන සථහනර  ගිහිල්රහ, තම්හ ක්රිකඹහත්භ ය්දත්ද 

තොතවොභද කිඹන හයණඹ පිළිඵ දළනුත් කිරීතම්  යුුර සිදු 

ශහ.  

මරහනහරඪ රු භ්දත්රීජුරභනි, ඒ අනු ාහඳහරි භට් මි්ද 

ඳත්හතන ඹන හණිජ ආඹතන 74ක් ිනතඵනහ. තම් ආඹතන 

74්ද, 14ක් තභයි ඹම් ආහයඹ  ඳහඩු  දු්දත්ද. වළඵළයි 

තවො ආඹතන 60 ළන ථහ ය්දත්ද නළවළ. තම් COPE එතක් 

හර්තහ අනු ඒ ආඹතන ළන හච්ඡහ  බහජනඹ ්දත්ද 

නළවළ. විතලේතඹ්දභ අඳ ඒ හයණඹ සිහිඳත් ය්දන ඕනෆ. අඩු 

ඳහඩු වුණ ආඹතන   යුුර ය්දත්ද තොතවොභද කිඹන 

හයණඹ ම්ඵ්දධ විතලේ අධහනඹක් තඹොමු ය්දන ඕනෆ.  

සුනිල් වඳු්දතනත්ින භ්දත්රීජුරභහ අතප් මිටුතේ හභහජිතඹකු 

වළටිඹ  කිේහ, භවය ආඹතනර  අනුඵේධ ආඹතන අඩු 

ණත්ද අධාක් භණ්ඩරර තතොයුරරු දු්දත්ද නළවළ කිඹරහ. 

නමුත් අඳ ඒ  තතොයුරරු රඵහ තද්දන කිඹරහ නිතඹෝ ශහ. එුරභහ 

කිේහ, LTL ආඹතනඹ ම්ඵ්දධ. තම් න වි  එහි අධාක් 

භණ්ඩර හර්තහ අඳ  එරහ ිනතඵනහ. හභහජිතඹෝ වළටිඹ  

අඳ  එහි පි ඳත් රළබිරහ ිනතඵනහ; ඒ හර්තහ එරහ ිනතඵනහ. 

රු සුනිල් වඳු්දතනත්ින භ්දත්රීජුරභහ කිඹන ආහයතේ  

තත්ත්ඹක් ිනබුණහ. ඒ තඵොතවොභ වරි. නමුත් ර්තභහන මිටු 

වළටිඹ  අඳ ඒහ  දළඩි තීත්දදු අයතන, ඒ පිළිඵ දළනුත් යරහ 

අලා  යුුර කිරීභ නිහ තභයි අඳ  ඒ තතොයුරරු රඵහ ්දන 

වළකිඹහ රළබුතණ් කිඹන හයණඹ භහ විතලේතඹ්දභ භතක් 

ය්දන ළභළිනයි.  

මරහනහරඪ රු භ්දත්රීජුරභනි,  ීපතභ්ද සීමිත භහම්, 

ක්රසතභෝඳහයි තශ ාහඹ, නිඹහභන ව අධීක්ණ ආඹතන, 

විලසවිදාහර ව තනත් පුහුණු ආඹතන, තනත් ංර්ධන ව 

රහබ වහ තනොඳත්න ආඹතන පිළිඵ  තභය හර්තහතේ 
ඳළවළදිලි අඳ ව්ද ය ින තඵනහ. උදහවයණඹක් වළටිඹ  

කිේතොත් තනත් ංර්ධන ව රහබ වහ තනොඳත්න 

ආඹතන ත්තහභ ඒහතඹ්ද අඳ  රහබඹක් ඵරහතඳොතයොත්ුර 

්දන ඵළවළ. ඒ ජනතහ  වනඹක් රළතඵන ආඹතන 

ංර්ධනඹ ව රහබ වහ තනොඳත්න ආඹතන. අනික් 

ඳළත්තත්ද ත්තහභ රහබඹභ වහ, රහබ රළබීතම් 

ඵරහතඳොතයොත්ුරත්ද ක්රිකඹහත්භ යන ආඹතන වළටිඹ  ත්ද 

ත්ද ලතඹ්ද ඒ ආඹතනර  තනභ ංතක්තඹකි්ද වඳු්දහ 

ීරරහ තඳ්ද්දන වළකිඹහ රළබුණහ. නමුත්  භ  භත වළටිඹ  

තනදහ හර්තහර ඒ හතේ තත්ත්ඹ්ද ිනබුතණ් නළවළ.  

2010 ර්තේීර අරහබ රළබ නමුත් ඩහ තවො මරා හර්ඹ 

හධනඹක් ප්ර   යමි්ද 2011 ර්තේීර රහබ රඵන තත්ත්ඹ  

ඳත් ව ආඹතන ංාහක් ිනතඵනහ. 

සීභහහිත රංහතේ එක්ත් ප්ර ිත්ින ඳත්රැ භහභ 2010 

ර්තේ රළබ ඳහඩු අභ ය තන 2011 ර්තේ රහබඹක් 

රඵන තත්ත්ඹ  තනළවිත් ිනතඵනහ. වී අතශවි භණ්ඩරඹ රහබ 

රඵන ආඹතනඹක් වළටිඹ  තනොතයි අඳ බහවිත ය්දත්ද. තොවි 

ජනතහතේ අසළ්දන රළබුණහභ තම් අසළ්දන  හධහයණ 

මිරක් රඵහ ්දන නිඹහභනඹ යන ආඹතනඹක් වළටිඹ  තභයි වී 

අතශවි භණ්ඩරඹ අපි ර්දත්ද. වී අතශවි භණ්ඩරඹ 2011 

ර්ඹ න තො  රහබ රඵන ආඹතනඹක් ඵ  ඳත් තරහ 

ිනතඵනහ.  

ඊශඟ , ශ්රීා රංහ ජු ංසථහත් ඒ ආහයඹ  රහබ රඵන 

ආඹතනඹක් ඵ  ඳරිර්තනඹ තරහ ිනතඵනහ. ශ්රීා රංහ යහඹ 

අධිහරිඹ 2010 ර්තේ ඳහඩුක් රළබුහ. නමුත් 2011 ර්තේ 

රහබ රඵන තත්ත්ඹ  හර්තහ යරහ ිනතඵනහ. තඳය ර් වහ 

ං්දදනහත්භ ඵරන තො  ශ්රීා රංහ තත් භණ්ඩරඹ, ඒ 

හතේභ නහරි ංර්ධන අධිහරිඹ රහබ රඵන තත්ත්ඹ  ඳත් 

තරහ ිනතඵනහ.  

මරහනහරඪ රු භ්දත්රීජුරභනි, ඒ හතේභ අනික් ඳළත්තත්ද 

2010 ර්ඹ වහ න ශ 2011 ර්තේීර රහබඹ ඉවශ ගිඹ 

තවෝ අරහබඹ ඳවත ළටුණු ආඹතන කිහිඳඹක් භහ ව්ද 

ය්දනම්. සීභහහිත ගු්ද තතොටුතඳොශ වහ ගු්ද තේහ                    

ශ්රීා රංහ) භහභ රහබඹ ළඩි ය තන ිනතඵනහ. ඒ හතේභ             

ශ්රීා රංහ ආයුර්තේද ඖධ ංසථහ, රංහ ඵළංකු, ශ්රීා රංහ භව 

ඵළංකු, සීභහහිත රංහ තඳොතවොය භහභ, ංර්ධන තරොතරැයි 

භණ්ඩරඹ, නිහ ංර්ධන මරා ංසථහ ඵළංකු, ඒ හතේභ 

ආණ්ඩුතේ තවොයණෆ ආීර තනොතඹක් ආහයඹ  විරුේධ ඳක්තඹ්ද 

තචෝදනහ රඵන සහධීන රඳහහිනි තේඹ ව රක්වඬ 

තර්ඩිතඹෝ, ශ්රීා රංහ රඳහහිනි ංසථහ, ව ව ග්රාළෂයිට් ළනි 

ආඹතන තම් මිටු හර්තහ අනු විතලේතඹ්දභ රහබඹ ළඩි ය 

ත් ආඹතන වළටිඹ  ව්ද ය්දන ළභළිනයි.  

භහ විඹ බහය ඇභිනයඹහ වළටිඹ   යුුර යන තඳොල් 

ංර්ධන වහ ජනතහ ුර ංර්ධන අභහතාහංලඹ ඹ තත් ඳිනන 

සීභහහිත කුරුණෆර ළවිලි භහභ රහබඹ ළඩි ය තන 

ිනතඵනහ. තම් ළවිලි භහභ 1992 ර්තේීර ප්ර හතේය ඹ ුර 

භහම් ඵ  ඳරිර්තනඹ ශහ. ඒහතේ ශභනහයණඹ 

තඳෞේලි ආඹතනර  ඳයහ ිනබුණහ. ශභනහයණඹ 

1321 1322 

[රු ඒ.පී. ජත් පුසඳකුභහය  භවතහ] 



2013  ඔක්තතෝඵර්  10 

තඳෞේලි අංලඹ  ඳළර ුර 2005 ර්තේීර නළත යජඹ  

ඳයහ ත්තහ. යජඹ  ඳයහ ළනීභ  තඳය ඒ ුරර ම්රු 

ආයවුල් ිනබුණහ; ඹටි හක් තශේ නළවළ; ඒහ  තඳොතවොය 

දළම්තම් නළවළ; ස ටි ඳහ විකුණුහ. ඒ තත්ත්ඹ යි ිනබුතණ්. 

ඒ ුර යජඹ  ඳයහ ත්තහ  ඳසතේ ඒ සර  නළත තඳොතවොය 

තඹීරභ, එහි ිනතඵන ම්පර්ණ ඳරිණත තත්ත්ඹ  ඳත් වුණු ස 

වළතය්දන අනික් ස ළපීභ නතය කිරීභ ආදිඹ නිහ මරහනහරඪ 

රු භ්දත්රීජුරභනි, සීභහහිත කුරුණෆර ළවිලි භහභ 2010 

ර්තේීර රළබ රුපිඹල් මිලිඹන 154ක් ව රහබඹ, 2011 ර්තේීර 

රුපිඹල් මිලිඹන 225 දක්හ ළඩි ය්දන වළකිඹහ රළබී 

ිනතඵනහ. ඒහ ඳහඩු රළබ ආඹතනයි. තඵොතවෝ අඹ කිඹ්දත්ද, 

යහජා අංලඹ  ාහඳහරි  යුුර ය්දන ඵළවළ, තම්හ 

වරිඹහහය හර්ඹක්භ ක්රිකඹහත්භ ය්දන පුළු්ද 

තඳෞේලි අංලඹ  කිඹරහයි. යහජා අංලඹ  ාහඳහරි  යුුර 

ය්දන පුළු්ද කිඹන එ අපි ඔප්පු යරහ තඳ්දහ ිනතඵනහ, 

රුපිඹල් මිලිඹන 154 සි  රුපිඹල් මිලිඹන 225 දක්හ අතප් රහබඹ 

ළඩි කිරීතභ්ද. ඒ අනු භවහ  බහණ්ඩහහයඹ  රහබහංල රඵහ 

තද්දන අඳ  වළකිඹහ රළබී ිනතඵනහ. ඒ හතේභ සීභහහිත 

රංහ තඳොසතප්ට් ආඹතනඹත් රහබඹ ළඩි ය තන ිනතඵනහ. 

භහ තම් ආඹතන කිහිඳඹක් ම්ඵ්දධතඹ්ද ව්ද තශේ තම් 

ආහයඹ  විවිධ ආඹතනලි්ද අපි රළබ රහබ තත්ත්ඹ්ද 

තඳ්ද්දනයි. 

සහධීන රඳහහිනී තේඹ ව  රක්වඬ තර්ඩිතඹෝ  මිලිඹන 

495 සි  මිලිඹන 682 දක්හ රහබ රඵහ ිනතඵනහඹ කිඹන එත් 

භහ භතක් ය්දන   ඕනෆ.    ඒ හතේභ  ශ්රීා රංහ රඳහහිනී 

ංසථහ මිලිඹන 42 සි   මිලිඹන 172 දක්හ  රහබඹ ළඩි ය 

තන ිනතඵනහ. අඳ තම් හයණහ ම්ඵ්දධ භතක් තශේ,  තම්  

ආඹතන තඵොතවොභ හර්ඹක්භ ්දන  තවේුරක් තරහ 

ිනතඵ්දත්ද තම් COPE   එ තොඹහ ඵරහ  යුුර යපු නිහඹ 

කිඹන එ  භතක් ය්දන යි.  

මරහනහරඪ රු භ්දත්රීජුරභනි, ඒ හතේභ ඉතහභත් ළදත්  

හයණහක් කිඹ්දන   ඕනෆ. ඳහඩු රළබ ආඹතන තභොනහ ද?  තම් 

ඳහඩු රළබු අඹතනර ඳහඩු සිදු වී ිනතඵ්දත්ද කුභන ආයඹ  ද?  

විතලේතඹ්ද   රංහ  විදුලිඵර භණ්ඩරතඹ්ද ඳහඩු  සිදු වුණහ.  ඒ 

හතේභ  නිජ තතල් ංසථහ ත්ද ඳහඩු සිදු වුණහ.  භභ තම් 

ම්ඵ්දධ  නිජ තතල් විඹ බහය    හි පු අභහතා රු සුසිල් 

තප්ර ේභජඹ්දත  භළිනුරභහ 2013 ජලි භ 10 න ඵදහදහ 

ඳහර්ලිතම්්දුරතේ ශ ථහත්ද තො ක් වළ්දහඩ් 

හර්තහත්ද උපු හතන ව්ද ය්දන  ළභිනයි. එදින   

වළ්දහඩ් හර්තහතේ තීතරු 240 හි තභ තේ ව්ද යනහ: 

" අද හර්තහ අයතන ඵළ දතොත්, නිජ තතල් නීිනත ංසථහතේ 

තභඳභණ ප්ර භහණඹ අරහබඹක් සිදු තරහ ිනතඵනහ. රංහ  විදුලි ඵර  

භණඩරතේ තභතයම්  ප්ර භහණඹ අරහබඹක් සිදු තරහ ිනතඵනහ  ආීර 

ලතඹ්ද  ව්ද තනහ. තම් යහජා ප්ර ිනඳත්ිනඹත් භඟ ඹම් 

ආහයඹ ම්ඵ්දධතහක් ිනතඵනහ. උදහවයණඹක්  වළටිඹ  නිජ 

තතල් නීිනත ංසථහත්ද තතල් ආනඹනඹ යනහ, තඵොයතතල් 

ආනඹනඹ යනහ. පිරිඳවදු ශ තතල් ආනඹනඹ යනහ. තඵොය තතල් 

ආනඹන යරහ ය්දත්ද  පිහිඳවදු භගි්ද පිරිඳවදු යරහ  එයි්ද ඇින 

්දනහ ව පිරිඳවදු තතල්, තඳට්රාල්, ඩීල්,ගු්දඹහනහ තතල්,භමිතතල්, 

නළෂසතහ ව ෆස වහ බහවිතහ  කිරීභයි.  භභ හිතන වළටිඹ   ද  ෆස 

ත ෝද  75ක් ඳභණ එනහ. ඒහ ලිතට්රාෝ ව  රහෂස   කිඹන භහම් තද    

තදනහ.  තම් ආීර ලතඹ්ද ාහඳහයඹක් යනහ. Iranian Light Crude 

Oil ලි්ද  නම්, පිරිඳවදු යරහ ්දන පුළු්ද ්දත්ද සිඹඹ  40යි. ඉිනරි 

සිඹඹ  60 නිමි තතල් වළටිඹ   -පිරිඳවදු ශ තතල් වළටිඹ - විිත 
තතශතඳො තශ්ද  ත ්දඩර් ඳටිඳහටිඹ අනු ආනඹනඹ ය්දන  නිජ 

තතල් ංථහ  සිදු තනහ. "  

තභ්දන තම් තභයි  ඉතහභත් ළදත්  හයණහ. ත දුය ත් 

එහි තභතේ ව්ද තනහ: 

"උදහවයණඹක් වළටිඹ  පිරිඳවදු ශ ඩීල් ී  යඹක් තනළත් යහතඹ්ද 

තොඩ ඵහනහ. අපි සිඹ දභ  මිර ණනඹ යරහ  ත්තහභ තතල් ී  යඹක් 

රුපිඹල් 110ක් තනහ කිඹරහ හිතනහ නම්, එතළන සි  එුර න tax 
එ රුපිඹල් 25යි, ගුදම් හසුර,  යහඹ හසුර සිඹල්රභ  එුරතරහ 

තභයි අහන ලතඹ්ද තතශතඳොශ  එනවි  එහි මිර තීතයණඹ 

්දත්ද. 

අද තඳට්රාල් ී  යඹ මිර රුපිඹල්157යි. ඒ විචරනඹ නහ. අපි හිතමු 
ආනඹනඹ යන ඩීල් ී  ර් එක් තොඩ ඵහන අසථහතේ රුපිඹල් 

110ක් නම් ඒ  tax  එ  එුර තරහ  රුපිඹල් 121ක්  නහ. විඹළි 
හරගුණඹක් ආහභ  විදුලි ඵරහහයර   තතල් නිකුත් ය්දන   සිදු 
තනහ.  රුපිල් 121  මිර  තතල් ී  ර්  එක් ණනඹ යරහ  
විදුලිඵර ක්තේත්රැඹ   දු්දතනොත්, අද ඩීල්  බහවිත යරහ ජනනඹ යන  

විදුලි  ඒඹ  පිිළඹ රුපිඹල් 40ක් තනහ නම්,  ණනඹ යරහ 
ඵළ දහභ  ඩීල්ලි්ද විදුලි ඒඹක් ජනනඹ  කිරීතම් පිරිළඹ  ඊ  ඩහ 
විලහර ප්ර භහණඹක් තනහ. අපි එභ ණන රුපිඹල් 120ක් කිඹරහ 
ත්තතොත් හභහනාතඹ්ද  ඩීල් ී  යඹ   විදුලි ඒ 4යි නිසඳහදනඹ 
ය්දන  පුළු්ද. එතවභ නම් එතළනීර විදුලි ඒඹක් නිසඳහදනඹ කිරීභ 
වහ ඉ්දධනර  ඹන මිර රුපිඹල් 30ක් තනහ. එතතො   අතනක් 
හසුර භඟ එුර වුණහභ  රුපිඹල් 40 ඉක්භහ ඹනහ. වළඵළයි,  දළ්ද 
යජතේ ප්ර ිනඳත්ින අනු  ඳශමුන ඒ 30 ඳහරිතබෝගිඹ්ද   
විකුණ්දත්ද ීපඹ  ද?  ඒඹක් රුපිල් 3.60 ඵළගිනුයි. විදුලි ඒඹ   
රුපිඹල් 40  පිරිළඹක් ඹනහ.  නමුත් ඳශමුන ඒ 30  
ඳහරිතබෝගිඹහ  තද්දත්ද  රුපිඹල්3.60 ඵළගිනුයි. " 

ජනතහතේ සුඵ සිේධිඹ තනුත්ද අඳ භවය තරහ  

්දනහ තීතයණ, ජනතහතේ සුඵසිේධිඹ තනුත්ද ්දනහ  යහජා 

ප්ර ිනඳත්ින -  වන මිර  ඩීල් ටික් තද්දන, වන මිර  විදුලි 

බිර අඩු යරහ තද්දන ්දනහ තීත්දදු- නිහත්  විලහර ලතඹ්ද ඒ 

ආඹතනර   ඒ ඳහඩු දයහ ්දන  සිේධ තනහ. ඒ ළනත් අඳ 

විතලේතඹ්ද ළරකිල්ර දළක්විඹ යුුරඹ කිඹන එ තම් 

අසථහතේීර  භභ ව්ද ය්දන  ළභිනයි, මරහනහරඪ රු 

භ්දත්රීජුරභනි. 

මරහනහරඪ රු භ්දත්රීජුරභනි, තම් හයණඹත් භහ භතක් 

ය්දන ඕනෆ. තම්  භතේ අභහතාහංලඹ  උදහවයණඹ  

්දනම්.  තම් ආඹතනර ත යුුර ක්රිකඹහ භහර් අඳ  තඳ්දහ 

දු්දනහ  ඳසතේ, ඒහතේ  ජඹග්රාවණ රඵහ ්දන අඳ  වළකිඹහ 

රළබුණහ. 2004 සි  2011 දක්හභ භවය ආඹතනර හර්ක  

හර්තහ  ඉදිරිඳත් ය ිනබුතණ් නළවළ.  එතතො  අඳ ඔවු්ද උන්දදු 

ය්දන ඕනෆ. තම් පිළිඵ COPE එත්ද තවොඹහ ඵළ දහ; 

ප්ර ලසන ශහ. COPE එත්ද ප්ර ලසන ශ නිහ තභයි ඒ තත්ත්ඹ  

ආතේ. මරහනහරඪ රු භ්දත්රීජුරභනි, භතේ අභහතාහංලඹ ඹ තත් 

ිනතඵන ආඹතන ඳව හර්ක  හ ර්තහ ඉදිරිඳත් ශ යුුර 

ිනබුණහ. ඉ්ද ආඹතන තද හර්ක  හර්තහ 2004 තර් සි    

ඉදිරිඳත් ය ිනබුතණ් නළවළ. නමුත් භභ අද ්දතතෝත්ද ප්ර හල 

ය්දන ළභළිනයි, තම් න වි  භභ ඒ ව්ද යපු ආඹතන 

තදතක් 2012 ර්තේ හර්ක  හර්තහ ඳහර්ලිතම්්දුර  ඉදිරිඳත් 

ය්දනත්, එ ආඹතනඹ -කුරුණෆර ළවිලි භහතම්- 

හර්තහ ළබිනට් භණ්ඩරඹ  ඉදිරිඳත් යරහ එහි අනුභළිනඹ 

්දනත් වළකි වුණු ඵ.  ඒ හතේභ වරහත ළවිලි භහතම් 

2012 තර් හර්ක  හර්තහ අද දිනතේ ළබිනට් භණ්ඩරඹ 

විසි්ද අනුභත ශහ. දළ්ද අඳ  ත ආඹතන ුරන ඳභණයි 

හර්ක  හර්තහ ඉදිරිඳත් ය්දන ිනතඵ්දත්ද. ඒ තඳොල් ංර්ධන 

අධිහරිඹ, තඳොල් ඳර්තේණ භණ්ඩරඹ ව තඳොල් හ කිරීතම් 

භණ්ඩරඹ ඹන ආඹතන ුරත්ද හර්ක  හර්තහ ුරනයි.  

විණහධිඳිනුරභහතේ ම්පර්ණ හර්තහ රද වහභ ඒහ ඉදිරිඳත් 

ය්දන අඳ ඵරහතඳොතයොත්ුරත්ද ඉ්දනහ. විණහධිඳින 

තදඳහර්තතම්්දුරතේ හර්තහ එන ුරරු අතප් හර්ක  හර්තහ 

ඔක්තොභ සදහනම් ය ිනතඵනහ.    

මරහනහරඪ රු භ්දත්රීජුරභනි, භභ තම් ව්ද තශේ  

COPE එ වරිඹහහය ක්රිකඹහත්භ වීතම් ප්ර ිනපරඹක්. භභ 

උදහවයණඹ  ත්තත් තඳොල් ංර්ධන වහ ජනතහ ුර ංර්ධන 

අභහතාහංලඹයි. 2004 සි  2011 න ුරරු  තනොරළබුණු හර්ක  

හර්තහ දළ්ද අඳ ඉදිරිඳත් ය ිනතඵනහ. 2012 තර් හ ර්ක  

හර්තහ තදක් තම්  න වි  ළබිනට් භණ්ඩරඹ  ඉදිරිඳත් යරහ 

ඳහර්ලිතම්්දුර  තේ්දන  යුුර සදහනම් ය ිනතඵනහ.  

1323 1324 



ඳහර්ලිතම්්දුර 

විණහධිඳිනුරභහතේ හර්තහ ටි රළබුණු වහභ තසු ආඹතන 

ුරත්ද හර්තහ ඉදිරිඳත් ය්දනත් අඳ සදහනමි්ද ඉ්දත්ද.  ගිණුම් 

හර්තහ අවුරුදු ණනක් ප්ර භහදයි, තම් විධිඹ   යුුර ය්දන 

ඵළවළ කිඹ කිඹහ විතේචනඹ යනහ  ඩහ අඳ සිඹ ද තදනහභ ඒ 

ආඹතනර  දළඩි ඵරඳෆම් ය්දන ඕනෆ, තම් ආඹතනතේ 

ංයුක්ත ළරළසභ අඳ  අලායි, ක්රසතභෝඳහඹ ළරළසභ අලායි, 

හර්ක  හර්තහ අවල් දිනඹ  අලායි කිඹරහ. ඒ විධිඹ  

අධහනඹ තඹොමු යරහ වරිඹහහය  යුුර කිරීභ නිහ තභයි  

එභ ආඹතනලි්ද ඒ හර්තහ රඵහ ්දන අඳ  වළකිඹහ රළබුතණ්.  

තඳොදු ාහඳහය පිළිඵ හය බහතේ බහඳින රු ඩිේ 

ගුණතේය භළිනුරභහ ඇුරළු අනිකුත් හභහජිඹ්ද තම්  යුුර 

වරිඹ  යනහ කිඹරහ තරොකු විලසහඹක්  ඇින වුණු නිහයි ඒ 

තේල් සිේධ ්දත්ද කිඹන එ තම් අසථහතේීර භහ විතලේතඹ්ද 

භතක් යනහ.  

භවය හරර තඵොතවොභ ආ්දතදෝරනඹ  රක් වුණු  COPE 

හර්තහ ිනබුණහ. භ  භතයි, මී  අවුරුදු වතය , ඳව  තඳය 

COPE හර්තහ ඉදිරිඳත් ශ  ආහයඹ. භව ය අඹ තභ තභ්දතේ 

තඳෞේලි ප්ර ිනරඳඹ තොඩනඟහ ්දන, COPE හර්තහ 

ඳහර්ලිතම්්දුර  ඉදිරිඳත් ය්දන තඳය පුත් ඳත්ර  ඒ ළන 

interview  එක් දු්දනහ. විචක්ණය ී , බුේධිභත්, ඳරිණත 

නහඹතඹක් වළටිඹ  රු ඩිේ ගුණතේය භළිනුරභහ තම් 

හර්තහර ිනතඵන තතොයුරරු දහත් පුත් ඳත්ර  ප්ර හල 

තශේ නළවළ.  තම් තටුම්ඳත් අඳ  ආහ  ඳසතේ, ඒ තටුම්ඳත් 

ටි අයතන ගිහි්ද කිඹ්දන තඳය ඳක් විඳක් තේදඹකි්ද 

තතොය අතප් මිටුතේ හභහජිඹ්ද සිඹ ද තදනහභ සතේච්ඡහත්ද 

කිේහ, "තම් ිනඹහ ්දන, අඳ එක්ත් අයතන ඹ්දත්ද 

නළවළ" කිඹරහ. තම් හර්තහ ඉදිරිඳත් න ුරරු කිසිභ 

හභහජිතඹක් තම් අවුරුේතේ ඉදිරිඳත් යපු මිටු හර්තහ 

ම්ඵ්දධ චනඹක්ත් ථහ තශේ නළවළ; භහධාඹ  කිසි තදඹක් 

තවළි තශේ නළවළ. ඒ ළන අඳ එුරභ්දරහ  සුරින්දත තනහ. 

තම් තභයි අතප් මිටුතේ බහඳින රු ඩිේ ගුණතේය භළිනුරභහ 

ුරශ ිනතඵන විචක්ණය ලිත්ඹ; ඳරිණතබහඹ.  තම් තභයි 

අලා ්දත්ද. තම්  හර්තහ වදහතන මිටුතේ බහඳිනුරභහ 

වළටිඹ  එුරභහ ඒත්ද ජනප්රි ඹ ත්දන උත්හව ශහ නම් 

තභොද ්දත්ද? වරිඹ  ඹභක් යන තො  ඉත්ලභ ඒ 

නහඹත්ඹ  ඒ ජනප්රි ඹතහ ඇින තනහ කිඹන එ තම් 

අසථහතේ භභ ව්ද ය්දන ළභළිනයි.  

තභභ හර්තහත්ද භවය ආඹතන ළන තීත්දදු ්දන 

අධහනඹ තඹොමු ය ිනතඵනහ.  ඒහ තදුය ත් ඳත්හ තන 

ඹහතභ්ද පරදහයිතහක් ිනතඵනහද, නළේද කිඹන හයණඹ 

ම්ඵ්දධ අධහනඹ තඹොමු ය ිනතඵනහ.ජනතහ තඳොතවොය 

ාහඹ ළනි ආඹතන දළන භත් ඈය ය්දන යජඹ තීත්දදු ය 

ිනතඵනහ. 

එභ ආඹතන පිළිඵ  විතලේ අධහනඹ තඹොමු ය්දන  

වළකිඹහ රළබුතණ්, තඵොතවොභ ඳයතතය  ගිහිල්රහ ඒ ළන තොඹහ 

ඵරහ, යජඹ  හර්තහ කිරීතම් වළකිඹහ රළබුණු නිහඹ කිඹන එත් 

භතක් ය්දන  ළභළිනයි.  

මරහනහරඪ රු භ්දත්රීජුරභනි, ඒ හතේභ අුරටුදහඹ 

විණන භත ඉදිරිඳත් වුණු ආඹතන ම්ඵ්දධත් තම් හර්තහතේ 

ව්ද තරහ ිනතඵනහ. තභහි ව්ද තරහ ිනතඵන ආහයඹ   

විණන ර්ඹ 2010, ශ්රීා රංහ ික ර්භ ඳර්තේණ ප්ර ිනඳත්ින 

බහ අුරටුදහඹ විණන භත ඉදිරිඳත් තරහ ිනතඵන 

ආඹතනඹක්. තොශම විලසවිදාහරඹ  අනුඵේධ තේය ඹ වදා 

විදාහඹතනඹ,  ජහින පුසතහර වහ ප්ර තල්න තේහ භණ්ඩරඹ,  

ශ්රීා රංහ විිත විලසවිදාහරඹ  ළනි ආඹතන ම්ඵ්දධතඹනුත්  

අුරටුදහඹ විණන භත ඉදිරිඳත් තරහ ිනතඵනහ.  එභ 

ආඹතනර ප්ර ධහනී්ද, ඒ ආඹතනර ණ්ද ීරතම් නිරධහරි්ද  තම් 

තත්ත්ඹ ළන විතලේ ළරකිල්රක්  දක්හ,  ඒ ආඹතන දළ්දත් 

නිළයදි තත්ත්ඹ  තනළල්රහ  යුුර කිරීතම් ීපභ තතයහි  

අධහනඹ තඹොමු ශ යුුර ඵ භහ විතලේතඹ්දභ තම් අසථහතේ ීර 

ව්ද ය්දන  ළභළිනයි.  

අතප් එ භ්දත්රීජුරතභක් ඇහුහ, යහඹ වදරහ යක්හල් ීපඹක් 

දු්දනහද කිඹරහ. එභ භ්දත්රීජුරභහ  භහ ව්ද ය්දන  ඕනෆ,  ඹම් 

ාහඳහයඹක් ම්ඵ්දධතඹ්ද ආතඹෝජනඹක් ශ භ්දභ, එයි්ද 

යක්හල් ටික් දු්දනහ කිඹරහ එභ ාහඳහයඹ හර්ථ ්දත්ද 

නළින ඵ. ාහඳහයඹ දියුණු ත්දන, දියුණු ත්දන තභයි ඒ  

අලා භහන ම්ඳත ළඩි ය ්දන  පුළු්ද ්දත්ද.  මුල් 

අවුරුේතේ වම්ඵ්දතතො  යහඹ  ඳළමිණි නළේ ණන  ඩහ ඊශඟ 

අවුරුේතේ එභ ප්ර භහණඹ ළඩි තරහ ිනතඵනහ.  තම් අවුරුේතේ එභ 

ප්ර භහණඹ තත් ළඩි තරහ ිනතඵනහ.  එතතො  ඒ ළඩි න 

ආහයඹ  මික් අනලා ආහයඹ  තේඹ්ද ඵහ 

ත්තතොත් ඒ ආඹතනඹ ඩහ ළත නහ.  ඒ නිහ තභභ ආඹතන 

ම්ඵ්දධ  විතලේතඹ්දභ ළරකිලිභත් තරහ, ඒ ආඹතන දියුණු 

න ආහයඹ   යුුර ශ යුුර ඵ භහ සිහිඳත් ය්දන 

ළභළිනයි.  රැකිඹහ රඵහ ීරතම් ඵරහතඳොතයොත්ුරත්දභ තනොතයි, 

එතවභ නළත්නම් යජතේ රැකිඹහ අසථහ ටික් ළඩි ය ්දන 

තනොතයි,  ඊ  ඩහ ූෂයදර්ය  ල්ඳනහ ය ඵරහ, එභ ආඹතන 

සථහය භට් භ  තනල්රහ, විතලේතඹ්දභ ඒ ආඹතන දියුණු න 

ආහයඹ   යුුර ය්දන  අධහනඹ තඹොමු ශ යුුරයි කිඹරහ 

භහ විලසහ යනහ.   

තම් වහ භහමී ඵරන වි  තත් එළනි  ආඹතන  

ණනහක් ිනතඵනහ. 2010 ර්ඹ වහ න ර, 2011 

ර්තේ රහබඹ අඩු වුණු ආඹතනත් ිනතඵනහ. එක් තභයි ශ්රීා 

රංහ ආ තඹෝජන භණ්ඩරඹ. ඒ හතේභ භධාභ ඉංජිත්දරු 

උඳතේල හර්ඹහංලඹ,  සීභහහිත වරහත ළවිලි භහභ ළනි 

ආඹතන. භභ  ව්ද ය්දන  ඕනෆ,  එක් ඳළත්තකි්ද ත්තහභ   

ඒ ඒ ප්ර තේල අනුත් භවය ආඹතනලි්ද රළතඵන රහබඹ තනස 

තන ඵ.   කුරුණෆර ප්ර තේලතඹ්ද රළතඵන අසළ්දන වරහත 

ප්ර තේලතඹ්ද රළතඵ්දත්ද නළවළ. ඒ විතයක් තනොතයි. 2010 

ර්තේ තඳොල් තඩිඹ මිර  රුපිඹල් 50 , 60   ඉවශ ගිඹහ. 

නමුත් 2011 ර්තේ ීර තඳොල් තඩිඹ මිර  රුපිඹල් 20ක්, 22ක් 

හතේ මිර යි ිනබුතණ්.  අසළ්දන වළටිඹ  ත්තහභ ළඩි 

තරහ ිනතඵනහ. මරාභඹ ලතඹ්ද ත්තතොත් ඒ තත්ත්ඹ 

තනස තරහ ිනතඵනහ. එතතො  අපි තම් රහබඹ ළනභ 

ඵර්දත්ද නළින,  ආඹතනඹක් වළටිඹ  එභ ආඹතනතේ 

පරදහයිතහ ළනත් අපි ල්ඳනහ ය්දන  ඕනෆ, මරහනහරඪ 

රු භ්දත්රීජුරභනි, එතතො   2010 ර්ඹ  ඩහ 2011 ර්තේ 

වරහත ළවිලි භහතම් තඳොල් නිසඳහදනඹ ළඩි තරහ 

ිනතඵනහ.  2010 ීර නිසඳහදනඹ යපු තඳොල් ප්ර භහණඹ  ඩහ 

2011 ර්තේ නිසඳහදනඹ යපු තඳොල් ප්ර භහණඹ ළඩි තරහ 

ිනතඵනහ. නමුත් 2010 ර්තේ මිරත් එක් ඵරනතො  2011 

ර්තේ ීර එයි්ද සිඹඹ  50 ප්ර භහණඹකි්ද මිර අඩු තරහ 

ිනතඵනහ. එතතො  ආඹතනඹ හර්ඹක්භතහ පිළිඵ 

මුදලි්ද විතයක් භළනීභ, මුදලි්ද විතයක් විග්රාව කිරීභ ශ 

තනොවළකියි. උදහවයණඹක් වළටිඹ යි භහ තම් ආඹතනඹ ළන 

ව්ද තශේ.   

2010 ර්ඹ  ඩහ 2011 ර්තේ මිර අඩු තරහ ිනතඵනහ 

කිඹන එ කිේහභ භවය ආඹතනර  අහධහයණඹක් තනහ.  

භවය වි  හිතනහ, "අපි තභච්චය භව්දසි තරහ, තභච්චය 

අසළ්දන ළඩි ය ත්තත්, තම් හර්තහර ව්ද ්දත්ද තම් 

ආහයඹ යි" කිඹරහ. ඒ නිහ ඉදිරිතේීර අපි තම් හතේ තේල් 

ම්ඵ්දධ COPE එතක්ීර හච්ඡහ ය්දන ඵරහතඳොතයොත්ුර 

1325 1326 

[රු ඒ.පී. ජත් පුසඳකුභහය  භවතහ] 
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තනහ.   මරාභඹ ලතඹ්ද -මුදලි්ද ණන ඵරරහ- තම් අඹ   

ළඩි වුණත් අඩු වුණත්, ආඹතනඹ ඳළත්තත්ද ත්තහභ අපි 

ඵරහතඳොතයොත්ුර න ඉරක්ඹ යහ ඹෆතම්ීර  ඊ  ඩහ හර්ථ 

 යුුර යරහ ිනතඵනහ කිඹන එ විතලේතඹ්දභ ඳවින්ද තවෝ 

ව්ද ය තඳ්දහ ීරභ  අධහනඹ තඹොමු ය්දන අඳ 

ඵරහතඳොතයොත්ුර නහ.  

මරහනහරඪ රු භ්දත්රීජුරභනි, අතප් විණහධිඳිනුරභහතේ 

ළටුඳ නිලසචඹ කිරීභ ම්ඵ්දධ මී  ලි්ද තම් උත්තරීතය 

බහතේ හච්ඡහ   බහජනඹ වුණහ. ඒ ම්ඵ්දධ අතප් මිටුතේ 

සිඹ දභ තදනහතේ අධහනඹ තඹොමු තරහ ිනතඵනහ. මරහනහරඪ 

රු භ්දත්රීජුරභනි, නළතත් ඒ ම්ඵ්දධ අධහනඹ තඹොමු 

ය්දන ඕනෆ. තභොද, එුරභහ  විණහධිඳිනුරභහ වළටිඹ  

 යුුර යන තො  එුරභහ  තනුරතය්ද ඳවශ ඉ්දන භවය 

නිරධහරි්ද භවය වි  එුරභහ  ළඩිඹ ළඩි ළටුඳක් ්දනහ. ඒ 

තනුරය  ිනතඵන අභිභහනඹ ිනතඹ්දන ඕනෆ. භයවීය භවත්තඹහ 

කිඹන එ තනොතයි ප්ර ලසනඹ. අපි ල්ඳනහ ය්දන ඕනෆ, 

භයවීය භවත්තඹහ ළන තනොතයි ; තම් යතට් විණහධිඳිනුරභහ 

ළනයි.  විණහධිඳිනුරභහ ඹ තත් සිටින -ඹ තත් කිේහ  ඒ 

තනුරය භභ ඳවත් යරහ ර්දත්ද නළවළ-  ඳවශ තශ්රවේණිර 

ඉ්දන අඹ -තනුරයක් නළින භභ තම් කිඹ්දත්ද- එුරභහ  ඩහ 

තනුරතය්ද ඳවශ ඉ්දන අඹ එුරභහ  ඩහ ළඩි ළටුඳක් ්දන 

තො  එුරභහ තේඹ ය්දත්ද එතයම් තිප්ිනභත් තනොතයි. 

ඕනෆභ තතනක් එතවභයි. ඒ නිහ විතලේතඹ්දභ ඒ ම්ඵ්දධ 

අතප් තම් උත්තරීතය බහතේ විතලේ අධහනඹ තඹොමු ය්දන 

ඕනෆ.  

මරහනහරඪ රු භ්දත්රීජුරභනි, ඒ හතේභ භවය හයණහ 

ම්ඵ්දධ -අතප් ඉයහ්ද වික්රසභයත්න භ්දත්රීජුරභහ ද්දනහ- සථහය 

නිතඹෝ ංතලෝධනඹ  දළ්ද හරඹ එශඹිරහ ිනතඵනහ. ඒ නිහ 

සථහය  නිතඹෝ ංතලෝධනඹ ම්ඵ්දධ අපි සිඹ ද තදනහතේභ -

තම් බහතේභ- විතලේ අධහනඹ තඹොමු ශ යුුර හරඹ දළ්ද එශම 

ිනතඵන ඵළවි්ද ඒ ම්ඵ්දධත් විතලේතඹ්දභ ඔඵුරභහතේ 

අධහනඹ තඹොමු යනහ. ඒ ම්ඵ්දධ අපි විතලේ අධහනඹ 

තඹොමු යරහ ංතලෝධනඹ ශ යුුර සථහය නිතඹෝ ම්ඵ්දධ 

 යුුර ය්දන ඕනෆ කිඹන එ තම් අසථහතේ ීර විතලේතඹ්ද 

ව්ද ය්දන  ඕනෆ.  

මරහනහරුඪ රු භ්දත්රීජුරභනි, අද විරුේධ ඳහර්ලසතේ රු 

භංර භයවීය භළිනුරභහ ථහක් ශහ. භහත් අවතන සිටිඹහ.  

COPE  එ ළන කිසිභ තදඹක් කිේතේ නළවළ. එුරභහතේ දළඩි 

තේදනහක් ිනබුණහ. තඵොතවොභ හධහයණයි. එුරභහතේ හිතත්ුර, 

එුරභහතේ තල්ම්ුරභහ, විතලේතඹ්ද අය 'මීය' කිඹන තරුණ 

දරුහ අත් අඩංගු  අයතන ිනතඵනහ. එතවභ ත්දද,  එයහ්ද 

වික්රසභයත්න භළිනුරභනි? එුරභහතේ තල්ම් තතනක් අත් 

අඩංගු  අයතන ිනතඵනහ ත්දද? 

 
රු ඉයහ්ද වික්රසභයත්න භවතහ 
(ஶண்புஷகு இஶன் லஷக்கஷத்ன) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

භභ ද්දත්ද නළවළ.  
 

රු ඒ.පී. ජත් පුසඳකුභහය භවතහ  
(ஶண்புஷகு  .பீ. ஜகத் புஷ்பகுஶ) 

(The Hon. A.P. Jagath Pushpakumara) 

භභ ඳත්තතර් දළක්හ. මීය කිඹන තල්ම්ුරභහ අත් අඩංගු  

ළනීභ ම්ඵ්දධ, ඒ හතේභ එුරභහතේ හිතත්ුර අත් අඩංගු  

ළනීභ ම්ඵ්දධ එුරභහ තඵොතවොභ තේදනහත්ද ථහ ශහ. 

ඒ  හධහයණ තවේුර ිනතඵනහ. එුරභහ භහධා ආඹතනර  

තචෝදනහ ශහ. ඒ තඳෞේලි භහධා ආඹතන තම් COPE එතක් 

අධීක්ණඹ  බහජනඹ ්දත්ද නළවළ. “සිය” නහළිහ ළන 

ථහ ශහ. “සිය” නහළිහ COPE  එ  එ්දත්ද නළවළ. 

යජතේ බහණ්ඩහහයතඹ්ද මුදල් තඹොදපු භහධා නහළිහ විතයයි 

තම් COPE  එ  එ්දත්ද. ඒ ළන එුරභහ ව්ද තශේ නළවළ. 

එුරභහ කිේහ,  "භතේ හිතත්ුර, භතේ මිත්රැතඹෝ, භතේ ශඟ ඉ්දන 

අඹ"  කිඹරහ.  "ඒ අඹ භතේ ශඟ නළින නිහ ඳහළුක් දළතනනහ" 

හතේ කිඹන එ තභයි එුරභහ ථහ යන තො  කිේතේ. එතවභ 

භ  දළනුණහ.  එුරභහ ථහ යන තො   තඵොතවොභ තේදනහත්ද 

ථහ ශහ. තම් ළන යජඹ  ඇඟිල්ර දික් යරහ ළඩක් ත්දත්ද 

නළවළ. වුරුත් ඒ ඳළවළදිලි ද්දනහ. ඒ ඳක්ඹ ුරශභ 

ණ්ඩහඹම් තද තභයි ඒ සිේධිඹ ඇින වුතණ්. භභ පුත් ඳත්ර 

ිනතඵනහ දළක්හ, එ ණ්ඩහඹභක් තදවිනුය සි  ඳහ භනක් 

ඹනහ කිඹරහ. ඒ ින ණනක් භහධාඹ වයවහ ප්ර චහයඹ ශහ.  

 
රු ඉයහ්ද වික්රසභයත්න භවතහ 
(ஶண்புஷகு இஶன் லஷக்கஷத்ன) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

ඳක්තඹ්ද පි  අඹ.  

 
රු ඒ.පී. ජත් පුසඳකුභහය භවතහ  
(ஶண்புஷகு  .பீ. ஜகத் புஷ்பகுஶ) 

(The Hon. A.P. Jagath Pushpakumara) 

භභ ද්දත්ද නළවළ. භභ ද්දත්ද ඒ අඹ එක්ත් ජහින 

ඳක්තේ භ්දත්රීජරු්දඹ කිඹහයි.  ඒ අඹ එක්ත් ජහින ඳක්තඹ්ද 

ඳත් තරහ සිටින  භ්දත්රීජරු්ද ත්දද? වභත්රීජ ගුණයත්න  

භවත්භඹහ එක්ත් ජහින ඳක්තඹ්ද ත්දද තය තශේ? [ඵහධහ 

කිරීභක්] ඒ හතේභ  ශියහල් රක්ිනර. භ්දත්රීජුරභනි, භභ තම් ථහ  

ය්දත්ද  තය ශ ඳක්ඹ ළන ත්ද.   

 
රු ඉයහ්ද වික්රසභයත්න භවතහ 
(ஶண்புஷகு இஶன் லஷக்கஷத்ன) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

හි පු අඹ.  

 
රු ඒ.පී. ජත් පුසඳකුභහය භවතහ  
(ஶண்புஷகு  .பீ. ஜகத் புஷ்பகுஶ) 

(The Hon. A.P. Jagath Pushpakumara) 

හිටිඹහඹ කිඹ්දත්ද, ඒ අඹ  එක්ත් ජහින ඳක්තේ 

භ්දත්රීජරු ත්ද. එතවභ  නළත්නම් තන ඳක්ඹ අඹද?  

 
රු ඉයහ්ද වික්රසභයත්න භවතහ 
(ஶண்புஷகு இஶன் லஷக்கஷத்ன) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

භවය අඹ තම් ඳළත්තත්ද ඔඹ ඳළත්ත ත්  ඇවිල්රහ ිනතඵනහ 

ත්ද.  හි පු අඹ.  

 
රු ඒ.පී. ජත් පුසඳකුභහය භවතහ  
(ஶண்புஷகு  .பீ. ஜகத் புஷ்பகுஶ) 

(The Hon. A.P. Jagath Pushpakumara) 

ඉ්දනහ. භභ ද්දනහ. තම් ඳළත්තත්ද ඔඹ ඳළත්ත ත් ආහ. 

ඔඵුරභහ  කිේහ  හතේ  තම්  ඳළත්තත්ද ඔඹ  ඳළත්ත  ආපු  භ්දත්රීජ 

තතනක් තභයි  තම් ථහ තශේ.  ඒ ළන ත්ද භභ දළ්ද ථහ 

ය්දත්ද.  තම් ඳළත්තත්ද ඔඵුරභ්දරහතේ ඳළත්ත  ඇවිල්රහ,  

ඉයහ්ද  වික්රසභයත්න භ්දත්රීජුරභහ ළනි එක්ත් ජහින ඳක්තේ  

ප්ර වීන, තජාසල භ්දත්රීජුරභ්දරහ සිටිඹීර,  ඔඵුරභහ ත් ඩහ  තප්ළි 

තද  ඉසයව තප්ළිතේ -මුල්භ තඳතශේ-  ඉරහ ථහ ශ 

භ්දත්රීජයතඹක්  ළනයි භභ තම් ථහ තශේ.  තම් ඳළත්ත  එනහ  

හතේභ ඔඹ  ඳළත්ත ත් ඇවිල්රහ ථහ කිරීභ ම්ඵ්දධතඹනුයි 

භතේ අධහනඹ තඹොමු තශේ. එුරභහ අද තඵොතවොභ වයතඹනුයි 

ථහ තශේ. වළඵළයි ඒ  වයඹ හ ළනද? තභ්දතේභ ඳක්තේ 

අඹ ළන ත්ද වයඹ ප්ර හල තශේ. වරිඹ  තම් ඳවය ීරභ  

ආණ්ඩු  ම්ඵ්දධ වුණහ හතේ තභයි එුරභහ ථහ තශේ.  භභ  

තම් ළන ඳත්තයලි්ද දළක්හ. කුරුඳු තඳො ද අතත් ිනඹහ තන 

හිටිතේ වුද? ඒ මික් තඳොල් ඉයටු අයතන ආතේ නළවළ ත්ද. 
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ඳහර්ලිතම්්දුර 

ඳත්තයර රසණ පි්දතූය ිනබුණහ. තඳොුර ටි ්දන ඒ කුරුඳු 

තඳො ද  තවොඳි්ද රැවළරහ ිනබුණහ. ඒ තඳො ද අයතන සදහනම් තභයි 

ඇවිල්රහ ිනබුතණ්. ඊශඟ    භහධාලි්ද  විවිධ අඹ තචෝදනහ ශහ, 

වර්භ්ද ගුණයත්න කිඹන භවත්භඹහ ජනහධිඳිනුරභහතේ 

උඳතේලතඹක්ඹ කිඹහ. භභ තඵොතවොභ  ීපතභ්ද කිඹනහ, 

වර්භ්ද ගුණයත්න කිඹන භවත්භඹහ ජනහධිඳිනුරභහතේ 

උඳතේලතඹක් වළටිඹ  තම් නතතක්  කිසිභ අසථහ ඳත්  

යරහ නළවළ කිඹහ.  එුරභහ එළනි තනුරයක් දය්දත්ද නළවළ කිඹන 

එ භභ  ීපතභ්ද කිඹනහ. අතප් ඳළත්තත් ඉරහ ගිඹ ඒ රු 

භ්දත්රීජුරභහ අතප් ඇභිනයතඹක්  වළටිඹ  හිටිඹහ.  එුරභහ තඵොතවොභ 

හරඹක්  අතප් ඳක්තේ භහධා අංලඹ බහය  යුුර ශහ.  භහධා 

ඇභිනයතඹක්  වළටිඹ  හිටි එුරභහ භහධා විතේචනඹ කිරීභ ළන 

අපි  නහටු ත්දන ඕනෆ. තභොද, එුරභහ හි පු භහධා 

ඇභිනයතඹක්. එළනි විතේචනඹක් කිරීභ  එුරභහ  ිනතඵන 

තේදනහත් හධහයණයි කිඹහ භහ ල්ඳනහ  යනහ.  

 

රු  ඉයහ්ද වික්රසභයත්න  භ්දත්රීජුරභනි, භතේ ශඟ හි පු තල්ම් 

තතනක්, භහ ණනක් අත් අඩංගුතේ ඉ්දනතො , ිනඹක් 

තදක් නළින තන තො   භ  වුණත් වරි දුක්, තේදනහක් 

දළතනනහ. භතේ තඳෞේලි හිතතතකු , භ  තශ්දුර 

ඉ්දන තතනකු , භ  තත් ටි  ෆභ ටි තනළල්රහ  තදන 

තතනකු  එතවභ තදඹක් වුණහභ තේදනහක් දළතනනහ. 

නළත්නම්  ත තනත් තනත්  උදේ ඳදේ ිනතඵනහත්ද. නිම් 

ල්ඳනහ ය ඵර්දන. එතවභ තතනක්, ඒ ඵළඳිඹක් ිනතඵන 

තතනක් ශඟ නළින  වුණහභ තඵොතවොභ  තේදනහක් දළතනනහ.  

එුරභහ  ඒ ළන  හධහයණ තේදනහක් ිනතඵනහ.  අපි ඒ ළන 

තර්  ය්දන අලා  නළවළ.  ඒ තේදනහ පි  ය්දන තම් 

උත්තරීතය බහතේීර  COPE   හර්තහ හච්ඡහ යන අසථහ   

ප්ර තඹෝජනඹ  ත්ත එයි අඳ  ිනතඵන ප්ර ලසනඹ. ඒ තන  

තළනීර  ප්ර ිත්ින හච්ඡහක් ඳත්හ කිේහ නම් භක් නළවළ.  

ඒ  භහතය සිදුවීභ  අතප් යජඹ තවෝ අතප් ඳක්ඹ කිසිභ  

ම්ඵ්දධතහක් නළවළ. ඒ ඒ ඳක්ඹ ඇුරතශේ ිනතඵන අබා්දතය 

ළටුභක්ඹ  කිඹන එ  විතලේතඹ්ද ව්ද  ය්දන ඕනෆ.  තම් 

ම්ඵ්දධතඹ්ද රු හසුතේ නහනහඹක්හය   ඇභිනුරභහ කිේහ 

හතේ  ඒත්ද තඳණුත්ද "පුහුල් තවොයහ තය්ද  දළත්ද " හතේ 

තදඹකුයි.  එුරභහ ඒ චනතඹ්දභ කිේහ.  ඒ  ළරැේද ව්දන  

හ   වරි තචෝදනහ යරහ  යුුර කිරීභක් හතේ තභයි අඳ  

තත් රුතණ්. භභ හිත්දත්ද නළවළ, එුරභහ එතවභ ශහඹ කිඹහ.  

නමුත් භ  තඳනුතණ්  ඒ හතේ තත්ත්ඹකුයි.  ඒ ළන භභ මී  

ඩහ ථහ ය්දන ඵරහතඳොතයොත්ුර ත්දත්ද නළවළ.    

මරහනහරඪ රු භ්දත්රීජුරභනි, විතලේතඹ්දභ, අතප් COPE 

එතක් බහඳින ලතඹ්ද  යුුර යන,  අතප් තජාසලඹකු න 

ීරර්ක හී න තේලඳහරන අත් දළීපම් ිනතඵන, හභහංශි 

තේලඳහරනතේ නියත තමි්ද,  එක්ත් ජනතහ නිදවස ්දධහනඹ 

ලක්ිනභත් යමි්ද, ශ්රීා රංහ  නිදවස  ඳක්ඹත් භඟ එුර තරහ  

අතප් යජඹ ඉදිරිඹ  තන ඹන අතප් තජාසල අභහතා රු ඩිේ 

ගුණතේය ඇභිනුරභහ , ඒ හතේභ COPE එතක් සිඹ දභ   

හභහජි භවත්භ භවත්මී්ද   තභහිීර අතප් සුරිනඹ ඳශ යනහ.    

 
රු අල්වහේ ඒ.එච්.එම්. අසර් භවතහ 
(ஶண்புஷகு அல்வஶஜ் .ச்.ம். அஸ்லர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

රු ඇභිනුරභහ, ඒ හතේභ වළ්දහඩ් හර්ඹ භණ්ඩරඹත් තම් 

මිටුතේ හර්ඹ  ව්ද ස කිරීතම් හර්ඹඹ තභ්දතේ ය  

අයතන හුඟහක් අඳවසුම් භළද වුණත් ඒ  යුුර  ශහ. රු 

ඇභිනුරභනි, ඒ නිහ  වළ්දහඩ් හර්ඹ භණ්ඩරඹ තනුතනුත් 

තමු්දනහ්දතේතේත් භතේත් සුරිනඹ  ඳශ ය්දන  ඕනෆ.   

රු ඒ.පී. ජත් පුසඳකුභහය භවතහ  
(ஶண்புஷகு  .பீ. ஜகத் புஷ்பகுஶ) 

(The Hon. A.P. Jagath Pushpakumara) 

තම් COPE  හර්තහ ළන ථහ යනතො  

විණහධිඳිනුරභහ ඇුරළු භසත හර්ඹ භණ්ඩරඹත් අඳ  

අභත ය්දන ඵළවළ.  ඒ හර්ඹ  භණ්ඩරඹ ඉතහභත් අඩු 

ඳවසුම් භධාතේ තභයි ඒ අඹතේ  යුුර තශේ. භෆතීර   

අිනරු ජනහධිඳිනුරභහ එුරභ්දරහ   හර්ඹහර තොඩනළඟිල්රක්  

ඳහ අභිනතඹ්ද රඵහ දු්දනහ.  අවුරුදු ණනහක් ිනසතේ  ඒ 

ළන හතේත් අධහනඹක් තඹොමු වුතණ් නළවළ. විතලේතඹ්දභ ඒ 

හර්ඹ භණ්ඩරතේ සිඹ ද තදනහ භත්, ඒ හතේභ  COPE එතක් 

හර්ඹ භණ්ඩරඹ ත් -තඳොදු ාහඳහය පිළිඵ හය බහතේ  

තල්ම්ුරභහ ඇුරළු හර්ඹ භණ්ඩරඹ ත්- ඳහර්ලිතම්්දුරතේ භව 

තල්ම්ුරභහ, ඒ මිටුතේ හච්ඡහ න තේල් විලහර ළඳ 

කිරීභක් ය  ව්ද  ය ්දනහ වළ්දහඩ්  තදඳහර්තතම්්දුරතේ  

හර්ඹ භණ්ඩරඹ ඇුරළු  සිඹ ද තදනහ භ අතප් සුරිනඹ ඳශ 

යනහ.   

ඒ හතේභ වහඹ හර්ඹ භණ්ඩරඹත් අඳ  අභත ය්දන 

ඵළවළ. තම් වහ ම්ඵ්දධ වුණු සිඹ ද තදනහ භ භතේ තෞයඹ ව 

සුරිනඹ ප්ර හල යනහ.  

මරහනහරඪ රු භ්දත්රීජුරභනි, ඒ හතේභ අභහතාහංල 

තල්ම්රු අඳ  අභත ය්දන ඵළවළ. අඳ  නිම් හර්තහ 

වද්දන ඵළවළ. එුරභ්දරහ සිඹ ද තදනහභ වබහගි වුණහ. ඒ හතේභ 

ජනහධිඳින තල්ම්ුරභහ ඳහ වබහගි වුණහ. මුදල් අභහතාහංලතේ 

තල්ම්ුරභහ වබහගි වුණහ. ඒ හතේභ ඒ ඒ ආඹතනර ප්ර ධහනී්ද, 

බහඳිනුරභ්දරහ, අධාක් භණ්ඩරතේ සිඹ ද තදනහ වබහගි 

තරහ තම් ළඩ පිළිතශ  උදේ ශහ. මුදල් අභහතාහංලතේ යහජා 

ාහඳහය තදඳහර්තතම්්දුරතේ නිරධහරි්ද තම් හය බහ  

වබහගි වුණහ. ආයක් තල්ම් තෝලහබඹ යහජඳක් භළිනුරභහ 

තභ්දතේ අභහතාහංලඹ තනුත්ද වළකි ෆභ අසථහභ 

වබහගි තරහ  රුණු අඩු ඳහඩු තඳ්දරහ තදමි්ද  අධහනඹ 

තඹොමු ශහ. ඒ සිඹ දභ නිරධහරි්ද ත් නම් ව්ද ශ ව 

තනොශ සිඹ ද තදනහ ත් සුරිනඹ ඳශ යන අතය, තම් 

ඳහර්ලිතම්්දුර  ඉදිරිඳත් යන තෝප් හර්තහ  අදහශ සිඹ දභ  

තතොයුරරු වරිඹහහය ජනතහ  රඵහ තද්දන  යුුර යන 

අතප් භහධාතේීර හිතුර්ද ත් සුරිනඹ ඳශ යමි්ද භභ නිවඬ 

තනහ. තඵොතවොභ සුරිනයි.  

 
මරහනහරඪ භ්දත්රීජුරභහ 
(ெகயகெஶங்கும்  உரப்பஷனர் அலர்கள்) 

(The Presiding Member) 

දළ්ද තේරහ ඳසරු 6.21යි. විහදඹ තව  දිනඹ දක්හ ල් 

තඵනහ. 

 
ප්ර ලසනඹ විභන රදි්ද, බහ ම්භත විඹ. 
லஷனஶ லஷடுக்கப்பட்டு  ற்ரக்தகஶள்ரப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
 
ඳහර්ලිතම්්දුර ඊ  අනුකූර අ. බහ. 6.21 , 2013, ඔක්තතෝඵර් 

11 න  සිකුයහදහ අ.බහ.1.30 න තතක් ල් ගිතේඹ. 

அென்படி பஷ.ப. 6.21 ைஷக்கு பஶஶளுன்மம், 2013 எக்ரஶபர் 11, 

தலள்ரஷக்கஷறக  பஷ.ப. 1.30 ைஷலக எத்ெஷகலக்கப்பட்டது. 

Adjourned accordingly at 6.21 p.m . until  1.30 p.m  on Friday, 

11th October, 2013. 

1329 1330 

[රු ඒ.පී. ජත් පුසඳකුභහය  භවතහ] 



 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

දහඹ මුදල් : ඳහර්ලිතම්්දුර විහද හර්තහර හර්ක  දහඹ මිර රු. 2178කි. පි ඳතක් ත්දහ ළනීභ අලා  
නම් හසුර රු. 18.15කි. තළඳළල් හසුර රු. 2.50කි. තොශම 6, කිරුශඳන, ඳහභංඩ ඳහය, අං 102, 
පිඹසිරි තොඩනළගිල්තල් යජතේ  ප්ර හලන  හර්ඹහංලතේ  අධිහරී  තත  ෆභ  ර්ඹභ  තනොළම්ඵර්           
30 දහ   ප්ර ථභ දහඹ  මුදල් තහ ඉදිරි ර්තේ දහඹත්ඹ රඵහ තන විහද හර්තහ රඵහත වළකිඹ.  

නිඹමිත දිතන්ද ඳසු  එනු රඵන දහඹ ඉල් දම් ඳත් බහය නු තනොරළත්ල. 
 
 
 
 
 
 
 
 

சந்ெஶ ; வன்சஶட் அெஷகஶ அமஷக்ககஷன் லருடஶந்ெ சந்ெஶ ரூபஶ 2,178. வன்சஶட் ெனஷப்பஷெஷ ரூபஶ 18.15. ெபஶற் 

தசயவு ரூபஶ 2.50. லருடஶந்ெ சந்ெஶ பற்பைஶக அத்ெஷட்சகர், அசஶங்க தலரஷபட்டலுலயகம், இய. 102, 

பஷசஷமஷ கட்டிடம், பஶன்ககட வீெஷ, கஷருரப்பகன, தகஶளம்பு 6 ன்ம லஷயஶசத்ெஷற்கு அநப்பஷ பஷெஷககரப்  

தபற்ரக்தகஶள்ரயஶம். எவ்ரலஶஶண்டும் நலம்பர் 30 ஆந் ரெெஷக்கு பன் சந்ெஶப்பைம்  

அநப்பப்பட ரலண்டும். பஷந்ெஷக் கஷகடக்கும் சந்ெஶ லஷண்ைப்பங்கள்  

ற்ரக்தகஶள்ரப்படஶட்டஶ. 
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ප්ර ලසනර  හික ිළිතුරරු 
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අ. බහ. 1.30  ඳහර්ලිතේන්ුර රැස විඹ.  

ථහනහඹුරභහ [රු චභල් යහජඳක් භවතහ] මූරහනහරඪ විඹ. 

தரரளுன்நம் தற.த. 1.30 றக்குக் கூடிது.  

சதரரகர்  அர்கள்  [ரண்னறகு சல் ரஜதக்ஷ] மனம 

கறத்ரர்கள். 

The Parliament met at 1.30 p.m.,  

MR. SPEAKER [THE  HON. CHAMAL RAJAPAKSA] in the Chair. 

 

 
 

 

ලිිළ තල්නහදිඹ ිළිතළන්වීභ 
சர்ப்தறக்கப்தட்ட தத்றங்கள் 

PAPERS PRESENTED 

 
රු දිතන්ස ගුණර්ධන භවතහ (ජරේඳහදන වහ 
ජරහඳවන අභහතාුරභහ ව ණණ්ඩු ඳහර්ලසත  ප්ර ධහන 
ංවිධහඹුරභහ) 
(ரண்னறகு றரணஷ் குர்ண - லர்ங்கல், டிகரன 

மப்ன அமச்சமெம் அசரங்கத் ப்தறன் முற்ரகரனரசரனும்)  

(The Hon. Dinesh Gunawardena - Minister of Water Supply 

and Drainage and Chief  Government Whip) 

රු ථහනහඹුරභරී, අග්රාහභහතාුරභහ ව බු ධ ලහන වහ 

ණමි  යුුර අභහතාුරභහ තුවතන්, 2011 ර්ඹ වහ 

භහර් ංර්ධන අධිහරිත  හර්ෂි හර්තහ භභ ඉදිරිඳත් යමි.  

තභභ හර්තහ යහඹ වහ භවහභහර්  යුුර ිළිතඵ උඳත ල 

හය බහ  තඹොමු ශ යුුර ඹළයි භභ තඹෝජනහ යමි. 

 
ප්ර ලසනඹ විභන රදින්, බහ ේභත විඹ. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்மைக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 

  (i)  2012 ර්ඹ වහ තොශම දිසත්රි.ක් තල්ේ හර්ඹහරත  
හර්ෂි හර්ඹ හධන හර්තහ වහ ගිුේ හර්තහ;  

  (ii) 2012 ර්ඹ වහ භන්නහයභ දිසත්රි.ක් තල්ේ හර්ඹහරත  
හර්ඹ හධන හර්තහ ව හර්ෂි ගිුේ; ව 

  (iii) 2012 ර්ඹ වහ භහතතල් දිසත්රි.ක් තල්ේ හර්ඹහරත  
හර්ෂි හර්ඹ හධන වහ ගිුේ හර්තහ. - [යහජා 
ඳරිඳහරන වහ සත ල  යුුර අභහතා රු ඩ්ලලින.ඩී.තේ. 
තතනවියත්න භවතහ තුව  රු දිතන්ස ගුණර්ධන 
භවතහ ] 

 
බහතේඹ භත තිබිඹ යුුරඹයි රීතඹෝ යන රදී. 
சதரனடத்றல் இமெக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 

2012 ර්ඹ වහ ඳශු ේඳත් වහ ග්රාහමීය ඹ ප්ර ජහ ංර්ධන අභහතාහංලත  

හර්ඹ හධන හර්තහ.-[ඳශු ේඳත් වහ ග්රාහමීය ඹ ප්ර ජහ ංර්ධන අභහතා 
රු ණරුමුන් තතොණ්ඩභන් භවතහ තුව  රු දිතන්ස ගුණර්ධන 

භවතහ] 

 
බහතේඹ භත තිබිඹ යුුරඹයි රීතඹෝ යන රදී. 
சதரனடத்றல் இமெக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 

 
රු දිතන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்னறகு  றரணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු ථහනහඹුරභරී, ශභහ ංර්ධන වහ හන්තහ  යුුර 

අභහතාුරභහ තුවතන්, 2010 ර්ඹ වහ ජහති ශභහ 

ණයක් අධිහරිත  හර්ෂි හර්තහ භභ ඉදිරිඳත් යමි.  

තභභ හර්තහ ශභහ ංර්ධන වහ හන්තහ  යුුර ිළිතඵ 

උඳත ල හය බහ  තඹොමු ශ යුුර ඹළයි භභ තඹෝජනහ 

යමි. 
 

ප්ර ලසනඹ විභන රදින්, බහ ේභත විඹ. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்மைக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
රු දිතන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்னறகு  றரணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු ථහනහඹුරභරී, ඳරිය වහ පුනර්ජනනීඹ ඵරලක්ති 

අභහතාුරභහ තුවතන්, 2011 ර්ඹ වහ මුද්රීයඹ ඳරිය 

ණයක්ණ අධිහරිත  හර්ෂි හර්තහ භභ ඉදිරිඳත් යමි. 

තභභ හර්තහ ඳරිය වහ පුනර්ජනනීඹ ඵරලක්ති  යුුර 

ිළිතඵ උඳත ල හය බහ  තඹොමු ශ යුුර ඹළයි භභ 

තඹෝජනහ යමි. 
  
ප්ර ලසනඹ විභන රදින්, බහ ේභත විඹ. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்மைக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
රු දිතන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்னறகு  றரணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු ථහනහඹුරභරී, ත ශීඹ වදා අභහතාුරභහ 

තුවතන්, 2011 ර්ඹ වහ ශ්රී  රංහ ණයුර්තනද ඖධ 

ංසථහතන හර්ෂි හර්තහ භභ ඉදිරිඳත් යමි.  

තභභ හර්තහ ත ශීඹ වදා  යුුර ිළිතඵ උඳත ල 

හය බහ  තඹොමු ශ යුුර ඹළයි භභ තඹෝජනහ යමි. 

 
ප්ර ලසනඹ විභන රදින්, බහ ේභත විඹ. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்மைக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 
රු දිතන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்னறகு  றரணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු ථහනහඹුරභරී, ේරු වහ ේරු ඵතහ 

අභහතාුරභහ තුවතන්, 2010 ව 2011 ර් වහ ේරු 

තදඳහර්තතේන්ුරතන හර්ෂි හර්තහ භභ ඉදිරිඳත් යමි. 

තභභ හර්තහ ේරු වහ ේරු ඵතහ  යුුර ිළිතඵ 

උඳත ල හය බහ  තඹොමු ශ යුුර ඹළයි භභ තඹෝජනහ 

යමි. 
 
ප්ර ලසනඹ විභන රදින්, බහ ේභත විඹ. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்மைக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

1331 1332 



ඳහර්ලිතේන්ුර 

 

2011 ර්ඹ වහ ෘෂිර්භ තදඳහර්තතේන්ුරතන හර්ෂි හර්ඹ හධන 

හර්තහ.- [ෘෂිර්භ අභහතා රු භිනන්ද ඹහඳහ අත්ලර්ධන භවතහ 

තුව   රු දිතන්ස ගුණර්ධන භවතහ]  

 
බහතේඹ භත තිබිඹ යුුරඹයි රීතඹෝ යන රදී. 
சதரனடத்றல் இமெக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 

 
උඳත ල හය බහ හර්තහ 

ஆரனரசமணக் குள அநறக்மககள் 
CONSULTATIVE COMMITTEE REPORTS 

 
ථහනහඹුරභහ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ධීය වහ ජරජ ේඳත් ංර්ධන  යුුර ිළිතඵ උඳත ල 

හය බහතන හර්තහ ිළිතළන්වීභ, ධීය වහ ජරජ ේඳත් 

ංර්ධන  යුුර ිළිතඵ උඳත ල හය බහතන බහඳති රු 

(වදා) යහජිත තේනහයත්න භවතහ - ඳළමිණ නළත. 

 
රු රක්සභන් තතනවියත්න භවතහ (සීරී ර්භහන්ත 
ංර්ධන  අභහතාුරභහ) 
(ரண்னறகு னக்ஷ்ன் தசதணறத்ண - சலணறக் மகத்தரறல் 

அதறறமெத்ற அமச்சர்) 

(The Hon. Lakshman  Senewiratne - Minister of Sugar 

Industry Development) 

රු ථහනහඹුරභරී, තහක්ණ වහ ඳර්ත ණ  යුුර 

ිළිතඵ උඳත ල හය බහතන බහඳතිුරභහ තුවතන් භභ 

ඳවත වන් හර්තහ ේඵන්ධතඹන් තහක්ණ වහ ඳර්ත ණ 

 යුුර ිළිතඵ උඳත ල හය බහතන හර්තහ ඉදිරිඳත් 

යමි. 
 

(i) 2010 ර්ඹ වහ ජහති විදාහ වහ තහක්ණ තොමින් 
බහතන හර්ෂි හර්තහ; ව 

(ii) 2010 ර්ඹ වහ අුවකරතහ තක්තේරු ිළිතඵ ශ්රී  රංහ 
ප්ර තීතතන භණ්ඩරත  හර්ෂි හර්තහ.  

 
බහතේඹ භත තිබිඹ යුුරඹයි රීතඹෝ යන රදී. 
சதரனடத்றல் இமெக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 
 

රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ரண்னறகு ற கமெரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
 

නළඟී සිටිත ඹ. 
ளந்ரர். 

rose. 
 

 

ථහනහඹුරභහ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

රු යවි රුණහනහඹ භන්ත්රීaුරභහතප ප්ර ලසනඹ තභොක්ද? 
 

රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ரண்னறகு ற கமெரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
රු ථහනහඹුරභරී, දළන් 2011 ව 2012 ර් වහ 

හර්තහ තොඩක් disc form  එතන් ඉදිරිඳත් යරහ තිතඵනහ. 

රු ථහනහඹුරභරී, තේතක් hard copy එ අඳ  library  

එතන් න්න  පුළුන්ද? ඒහ library  එ  දළේභහ  ඳසුද 

table යන්තන් රු ථහනහඹුරභරී, එතවභ නළත්නේ තේ 

discs විතයක් table යනහද? 

 
ථහනහඹුරභහ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

තදභ  එය. 

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ரண்னறகு ற கமெரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
අඩුභ ණතන් ඒ ණඹතනත - 
 

ථහනහඹුරභහ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ඔඵුරභහ  එක් ඕනෆද, පුසතහරත  තිතඵනහ. 
 

රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ரண்னறகு ற கமெரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඔන. රුණහය SriLankan Airlines  ණඹතනඹ ේඵන්ධඹ 

hard copy එ තභවහ  තන්හ න්න පුළුන් නේ තවොයි. 
 

ථහනහඹුරභහ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

තවොයි, තදන්නේ. 
 
 

තඳත්ේ 
னுக்கள் 
PETITIONS 

 

ථහනහඹුරභහ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

රු (භවහචහර්ඹ) තිස විතහයණ භවතහ - ඳළමිණ නළත. 

රු භිනන්ද ඹහඳහ අත්ලර්ධන භවතහ - ඳළමිණ නළත. 

රු ඳහඨලී චේිළ යණ භවතහ - ඳළමිණ නළත. 

රු රක්සභන් ඹහඳහ අත්ලර්ධන භවතහ - ඳළමිණ නළත. 

රු රන්ත අරගිඹන්න භවතහ - ඳළමිණ නළත. 

රු නත් ජඹසරිඹ භවතහ - ඳළමිණ නළත. 

 
රු හුතනයිස ෂහරක් භවතහ 
(ரண்னறகு யளமணஸ் தரமக்) 

(The  Hon. Hunais Farook) 

Hon. Speaker, I present the following petitions: 

(1)   A petition from Mrs. A. Ummu Safeena of 

46/21D, Asiri Mawatha, Kalubowila, Dehiwala; 

and  

(2)   A petition from Mrs. U.L.M. Hamza of  BT/BC/

Rahumaniya Maha Vidyalaya, Eravur.  
 
ඉදිරිඳත් යන රද තඳත්ේ භවජන තඳත්ේ ිළිතඵ හය 

බහ  ඳළරිඹ යුුර ඹයි රීතඹෝ යන  රදී. 
சர்ப்தறக்கப்தட்ட னுக்கமபப் ததரதுனுக் குளவுக்குச் சரட்டக் 

கட்டமபறடப்தட்டது. 

Petitions ordered to be referred to the Committee on Public 

Petitions. 

1333 1334 

[රු  දිතන්ස ගුණර්ධන  භවතහ] 
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ප්ර ලසනර  හික ිළිතුරරු 
றணரக்களுக்கு ரய்மூன றமடகள் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 

 

එේ. තේ. තභන්ඩිස  භවතහතප අනය ඳදිංිකඹ: 
අධියණ තීතන්දු 

றமெ.ம்.ரஜ. தண்டிஸின் அத்துலநற 

குடிறமெப்ன : லறன்நத் லர்ப்ன 
 UNAUTHORIZED OCCUPANCY OF MR.  M.J. MENDIS : 

COURT RULING  
 

2459/’12 

1. රු බු ධි ඳතියණ භවතහ 
(ரண்னறகு னத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

අධාහඳන අභහතාුරභහතන් සස ප්ර ලසනඹ - (3) : 

(අ) (i) තන්ඳති තවන්රි සටීල් ඕල්ට්ුරභහ විසින් 1890 
දී ණයේබ ශ භවුවය ශ්රී  යහහුර විදාහරඹ  
අුවඵ ධ තේර්භ ඳහරක් ඳත්හ තන 
තොස සති ඵත්; 

 (ii) ර් 1962 දී ඉවත ඳහර යජඹ  ඳයහ ළනීතභන් 
ඳසු එින තේර්භ ඳහතල් තේඹ ශ ඊ. 
ළකුශහර නභළත්තිඹ  ඳහතරින ත ඳශලින් 
ඉත් න තර භධාභ ඳශහත් අධාහඳන 
අධාක්යඹහතප අං භඳහ/යහ.ඳ.ච./293 දයන 
1965.07.26 දිනළති ලිිළතඹන් දන්හ තිබ ඵත්; 

 (iii) ළකුශහර නභළත්තිඹ ඒ අුව  යුුර තනොශ 
අතය සඹතන් ඳසු එේ. තේ. තභන්ඩිස 
නභළත්තතකු එින අනයතඹන් ඳදිංික සිටින 
ඵත්; 

 (iv) ඔහු  එතයින භධාභ ඳශහත් අධාහඳන 
අධාක්ුරභහ විසින් ඳළර අං 75269 දයන 
නඩුතන 1988.03.08 දිනළති තීතන්දු භඟින් ඳහල් 
භූමිතඹන් ඉත් න තර ය සති රීතඹෝඹ 
අුව ඔහු තභතතක්  යුුර ය තනොභළති ඵත්; 

 එුරභහ දන්තනිනද? 

(ණ) (i) ඳහල් භූමිඹ ුරශ අනය ඳදිංිකරුකු සිටීභ 
ඳහල් ඳරිඳහරනඹ  විලහර ඵහධහක් ඵ 
ිළිතන්තන්ද; 

 (ii) එතේ නේ, අධියණ තීතන්දු අුව තවෝ තනත් 
නීතාහුවකර රාභතනදඹන් භඟින් ඔහු ඉත් 
කිරීභ   යුුර යන්තන්ද; 

 ඹන්න එුරභහ වන් යන්තනිනද? 

(ස) තනො එතේ නේ, ඒ භන්ද? 
 

கல்ற அமச்சமக் ரகட்ட றணர: 

(அ) (i) ரசணரறதற தயன்ரற ஸ்டீல் ஏல்கட் அர்கபரல் 

1890இல் ஆம்தறக்கப்தட்ட கண்டி ஸ்ரீ ரயளன 

றத்றரனத்துடன் இமந்ரக தசவுக் 

மகத்தரறல் தரடசரமன என்மை ரதறப் 

தட்டுள்பது ன்தமமம்; 

 (ii) 1962இல் ரற்தடி தரடசரமன அசரங்கத்ற 

ணரல் சுவீகரறக்கப்தட்ட தறன்ணர் அந்தசவுத் 

தரறல் தரடசரமனறல் ரசமரற்நற ஈ. 

தகக்குனரன ன்தமெக்கு தரடசரமன 

ஆணங்கபறமொமெந்து தபறரமைரமை த்ற 

ரகர கல்றப் தறப்தரபரறன் /ற/

ததர.ற.சு/293ஆம் இனக்க 1965.07.26ஆம் 

றகற கடிமூனம் அநறறக்கப்தட்டுள்பது 

ன்தமமம்; 

 (iii) தகக்குனரன ன்தர் அற்கம தசற்தட 

றல்மன ன்ததுடன் அரறன் தறன்ணர் ம்.ரஜ. 

தண்டிஸ் ன்தமெம் அங்கு அத்துலநறக் 

குடிர்ந்துள்பரர் ன்தமமம்; 

 (iv) இமெக்கு றரக த்ற ரகர கல்றப் 

தறப்தரபரறணரல் தரடப்தட்ட 75269ஆம் 

இனக்க க்கறன் 1988.03.08ஆம் றகற 

லர்ப்தறன்மூனம் தரடசரமன பறமொமெந்து 

தபறரமைரமை ங்கப்தட்டுள்ப உத் 

றற்கு அம அர் இதும தசனரற்ந 

றல்மன ன்தமமம் 

 அர் அநறரர? 

(ஆ) (i) தரடசரமன பவுக்குள் அத்துலநற சறக்கும் 

எமெர் இமெப்தது தரடசரமன றர்ரகத்றற்கு 

ததமெம் மடரக உள்பதன்தம ற்மைக் 

தகரள்கறநரர ன்தமமம்; 

 (ii) ஆதணறல், லறன்நத் லர்ப்னக்கு அம 

அல்னது ரமை சட்டரலறரண முமநறல் இம 

அகற்மைற்கு டடிக்மக ரற்தகரள்ரர 

ன்தமமம் 

 அர் குநறப்தறடுரர? 

(இ) இன்ரநல், ன்? 

 

asked the Minister of Education:  

(a) Is he aware that - 

 (i) a textile school affiliated to Sri Rahula 

Vidyalaya of Kandy which was founded by 

Colonel Henry Steel Olcott in 1890 has 

been conducted; 

 (ii) after the aforesaid school was taken over by 

the Government in 1962, a person named E. 

Kekulawala who served at that textile 

school was asked to vacate the school 

premises by the letter of the Director of 

Education of Central Province bearing No. 

CP/PAC/293 and dated 26/07/1965; 

 (iii) the person named Kekulawala did not abide 

by the letter and after her, a person named 

M.J. Mendis also has become an 

unauthorized occupant of that place; and 

 (iv) up to now he has failed to vacate the school 

premises, as per the order given in the 

ruling dated 08.03.1988 made for Case No. 

75269 filed against him by the Director of 

Education of Central Province ? 

(b) Will he state - 

 (i) whether he admits that the presence of an 

unauthorized occupant within the school 

premises is a great hindrance for 

administration of the school; and 
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 (ii) if so, whether measures will be taken to 

remove him in compliance with the court 

ruling or by other legal procedures? 

(c) If not, why? 

 
රු තභොවහන් රහල් තග්රාේරු භවතහ (අධාහඳන රීතඹෝජා 
අභහතාුරභහ) 
(ரண்னறகு தரயரன் னரல் கறரமெ - கல்றப் தறற 

அமச்சர்) 

(The Hon. Mohan Lal Grero - Deputy Minister of 

Education)  

රු ථහනහඹුරභරී, අධාහඳන අභහතාුරභහ තුවතන් භභ 

එභ ප්ර ලසනඹ  ිළිතුරය රඵහ තදනහ. 

(අ)   (i), (ii), (iii), (iv) - ඔන. 

(ණ )  (i)  ඔන. 

       (ii)  තභකී අනය ඳදිංිකරු තේ න වි  
තේේසඨහධියණත  අං 159/2013 දයන නඩු 
තොුව ය සත. 

තභභ ප්ර ලසනඹ  අදහශ තභභ අභහතාහංලතඹින ලිිළතොුවර  

අුව තතොයුරරු ඳවත ඳරිදි තන. 1961 අං 08 දයන උඳෘත 

ඳහඨලහරහ වහ අබාහ විදාහර (ඳරිපය විධිවිධහන) ඳනත ඹ තත් 

යජඹ  ඳයහ තන සති ටුසතතො  ශ්රී  යහහුර විදාහරයඹ 

ඉඩතභින එේ.තේ. තභන්ඩිස නළභළති අතඹකු අනයතඹන් ඳදිංික 

වී සිටින ඵ එභ විදාහරයඹ විදුවල්ඳති විසින් දන්හ එහ සත. 

තභභ අනය ඳදිංිකරු ඉත් ය තදන තර දන්හ 

භවුවය භතවසත්රාහත් අධියණත  නඩුක් තොුව තො  සති 

අතය, එින අන් තීතන්දුතන් අනයරු ඉත් යන තර 

ිළසල් රීතඹෝඹක් රීකුත් ය සත. එතේ වුද අධියණත  

තයජිසට්රාහර්යඹහ වහ රීරධහරින් තනොඳළමිම භ රීහ එභ රීතඹෝඹ 

ක්රිසඹහත්භ කිරීභ  තනොවළකි වී සති ඵ විදුවල්ඳති විසින් දන්හ 

එහ සත. 

අනයරු ඉත් කිරීභ  අලා  යුුර සිදු යන තර 

දන්හ භවුවය ප්ර හත ශීඹ තල්ේ තත අං ED/05/69/03/04/36 

වහ 2012.07.13, 2012.06.06, 2012.02.24, 2012.03.03, 

2008.09.23, 2007.11.19, 2007.09.24, 2007.06.02, 

2004.09.03, 2004.08.01, 2004.05.15, 2004.02.09 දිනළති ලිිළ 

තඹොමු ය සතත් තභතතක් අදහශ හයණඹ ඉටු ය තනොභළති 

අතය, උක්ත ඳනත ඹ තත් ඳයහ ත් ඉඩභක් න ඵළවින් තභභ 

අභහතාහංලඹ භඟින් අනයරු ඉත් කිරීභ වහ අලා 

 යුුර සිදු යන තභන් අඳ තත දන්හ එහ සත. ඒ 

ේඵන්ධතඹන් නීතිඳති උඳතදස විභන රදු තභභ අසථහතනදී 

න්තඹ ණඳසු රඵහ ළනීතේ ඳනත ඹ තත් ක්රිසඹහ කිරීභ  ඩහ 

සුදුසු න්තන් ප්ර හත ශීඹ තල්ේ ඵ රු නීතිඳතිුරභහ විසින් දන්හ 

එහ සත. 

ඒ අුව අනයරු ඉත් කිරීභ ේඵන්ධතඹන් භවුවය 

ප්ර හත ශීඹ තල්ේ තත අලා උඳතදස රඵහ තදන තර භවුවය 

දිසත්රි.ක් තල්ේ තත 2013.02.27 ලිිළඹ භඟින් දන්හ ඹහ සත. 

එ තභන්භ තේ ේඵන්ධතඹන් ඳහර්ලිතේන්ුරතනදී විභන රද 

ප්ර ලසනඹ  ද අධහනඹ තඹොමු ය තනොඳභහ අනයරු ඉත් 

ය හර්තහ කිරීභ  භවුවය ප්ර හත ශීඹ තල්ේ තත උඳතදස රඵහ 

තදන තර 2013.03.27 දිනළති ලිිළඹ භඟින් ද නළතත් භවුවය 

දිසත්රි.ක් තල්ේ තත දන්හ ඹහ සත. එතේ වුත් අදහශ 

 යුත්ත ඉටු තනොව ඵළවින් භවුවය දිසත්රි.ක් තල්ේ වහ 

ප්ර හත ශීඹ තල්ේ තත අනයරු ඉත් කිරීභ  අලා 

උඳතදස රඵහ තදන තභන් යහජා ඳරිඳහරන වහ සත ල  යුුර 

අභහතාහංලතඹින තල්ේ තත දන්හ ඹහ සත. ඳසු භවුවය 

ව ඟ තෝයශඹ ප්ර හත ශීඹ තල්ේ විසින් එේ.තේ. තභන්ඩිස 

ඹන අඹ  යජත  ඉඩතභින න්තඹ ණඳසු බහය තදන තර දන්හ 

අසකිරීතේ රීතනදනඹ රීකුත් ය සත. එේ.තේ. තභන්ඩිස ඹන අඹ 

විසින් තේ ේඵන්ධතඹන් අභිඹහචනහධියණතඹින අං 159/2013 

දයන නඩු තොුව ය සති අතය, රු නීතිඳතිුරභහ විසින් අදහශ 

දිවුරුේ ප්ර හල භහ තත තඹොමු ය සත. එභ දිවුරුේ ප්ර හලතඹින 

රුු ේඵන්ධතඹන් රීරීක්ණ හ රු නීතිඳතිුරභහ තත 

තඹොමු ය සත. 

 

(ස) අදහශ තනොතන. 

 
රු බු ධි ඳතියණ භවතහ 
(ரண்னறகு னத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

රු ථහනහඹුරභරී, භතප ඳශමුළරී අුරරු ප්ර ලසනඹ තභඹයි. 

රු අධාහඳන රීතඹෝජා සභතිුරභහ දිවුරුේ දීරහ බහ  සවිල්රහ 

ිළිතුරරු තදන ඳශමුළරී ප්ර ලසනඹයි තේ.   

රු ථහනහඹුරභරී, ඔහු  එතයින නඩුක් තිබුණහ. ඔහු 

ඉත් න්න ඕනෆඹ කිඹරහ ඒ නඩුතන් තීතන්දුකුත් දීරහ 

තිතඵනහ.  

ඔහු නළත තේේසඨහධියණඹ  අභිඹහචනඹක් ඉදිරිඳත් ය 

තිතඵන රීහ ද ඔහු  තදුය ත් ඳහල් භූමිඹ ුරශ ඳදිංික තරහ 

ඉන්න ඉඩ දී තිතඵන්තන්? 

 
රු තභොවහන් රහල් තග්රාේරු භවතහ 
(ரண்னறகு தரயரன் னரல் கறரமெ) 

(The Hon. Mohan Lal Grero) 

ණඳහු අධියණඹ  නඩුක් තොුව ය තිතඵනහ. ඒ නඩුතන 

අංඹ 159/2013. නීතිඳතිුරභහ විසින් අදහශ දිවුරුේ ප්ර හල 

අභහතාහංලඹ  එහ තිතඵනහ. ඒ ේඵන්ධතඹන් ණඳහු  යුුර 

ය තන ඹනහ. නීතිඳතිුරභහ තත රුු තොුව ය ඹහ 

තිතඵනහ.  

 
රු බු ධි ඳතියණ භවතහ 
(ரண்னறகு னத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

රු ථහනහඹුරභරී, තේේසඨහධියණඹ වමුතන තිතඵන්තන් 

නඩුක්ද? නළත්නේ අභිඹහචනඹක්ද?  

 
රු තභොවහන් රහල් තග්රාේරු භවතහ 
(ரண்னறகு தரயரன் னரல் கறரமெ) 

(The Hon. Mohan Lal Grero) 

භභ ිනතන වළටිඹ  අය නඩු  විරු ධ අභිඹහචනඹක් තන්න 

සති.  

 
රු බු ධි ඳතියණ භවතහ 
(ரண்னறகு னத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

තේ පු රඹහ රින් ය ඳහර ුරශ ඳරිඳහරනඹ  ඵහධහ සති 

යනහ. රු ථහනහඹුරභරී, ඔඵුරභහ ත් අතඵෝධ තනහ 

සති, ඳහර ුරශ අනය පු රතඹක් සිටින වි  ඊ  ඵහධහ සති 

තන ඵ. ඔහුතන් සිදු න ඵහධහ නළති යන්න ඔඹ තීතන්දු එන  

ුරරු අභහතාහංලඹ භට් තභන් තභොන හතප භළදිවත් වීභක් ද 

යන්න පුළුන්?  

1337 1338 

[රු බු ධි ඳතියණ  භවතහ] 



2013  ඔක්තතෝේඵර්  11 

රු තභොවහන් රහල් තග්රාේරු භවතහ 
(ரண்னறகு தரயரன் னரல் கறரமெ) 

(The Hon. Mohan Lal Grero) 

ඒ ිළිතඵ විදුවල්ඳතිුරභහ  දළුවේ තදන්න පුළුරී. එළරී 

 යුුර සිදු න ඵක් අඳ  එතවන් හර්තහ තරහ නළවළ; 

විදුවල්ඳතිුරභහ වයවහ හර්තහ තරහ නළවළ.  

 
රු බු ධි ඳතියණ භවතහ 
(ரண்னறகு னத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

කිඹන ුරරු ඉන්තන් නළුර තවොඹරහ තභොනහ තවෝ යන්න 

ඵළරිද? 

 
රු තභොවහන් රහල් තග්රාේරු භවතහ 
(ரண்னறகு தரயரன் னரல் கறரமெ) 

(The Hon. Mohan Lal Grero) 

අඳ විදුවල්ඳතිුරභහත් භඟ හච්ඡහ යරහ එතවභ ප්ර ලසනඹක් 

තිතඵනහද  කිඹහ අවරහ ඵරරහ අලා උඳතදස රඵහ තදන්නේ.  

 
ථහනහඹුරභහ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ප්ර ලසන අං 2 -2465/ '12- (2), රු යවි රුණහනහඹ භවතහ. 

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ரண்னறகு ற கமெரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
රු ථහනහඹුරභරී, භහ එභ ප්ර ලසනඹ අවනහ. 

 
ථහනහඹුරභහ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ක්රී ඩහ රීතඹෝජා සභතියතඹක් ඊත  ඳත් වුතණ් නළ ද? 

 
රු දිතන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்னறகு  றரணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ඳත් වුණහ, රු ථහනහඹුරභරී.  

 
ථහනහඹුරභහ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ඳත් වුණ අඹ ප්ර ලසනර  ිළිතුරරු තදන්න තේ රු බහ  

එන්න ඕනෆ.   

 
රු දිතන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்னறகு  றரணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

දකුතණ් නළත් ඵරනහ සති. රු ථහනහඹුරභරී, එභ 

ප්ර ලසනඹ  ිළිතුරරු දීභ වහ ක්රී ඩහ අභහතාුරභහ තුවතන් ති 

තදක් ල් ඉල්රහ සිටිනහ.  

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ரண்னறகு ற கமெரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
සයි, ඒ? නළතත් තො ක්ද සභතිුරභරී. 

 
රු දිතන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்னறகு  றரணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රීතඹෝජා සභතිුරභහ ිළිතුරරු දීභ  ඵරහතඳොතයොත්ුර තනහ.  

රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ரண்னறகு ற கமெரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
තේ ප්ර ලසනඹ අවරහ කී තහක්ද? 

 
රු දිතන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்னறகு  றரணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

This is the second time.  
 
ථහනහඹුරභහ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

රු රීතඹෝජා සභතිුරභහ ත් ළඩ තිතඵන්න ඕනෆ. ඒ රීහ 

ල් රඵහ ළනීභ  තවොයි. 
 
ප්ර ලසනඹ භුර දිනදී ඉදිරිඳත් කිරීභ  රීතඹෝ යන රදී. 
றணரம ற்தநரமெ றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 
ථහනහඹුරභහ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ප්ර ලසන අං 3-3061/'12-(2), රු අකිර වියහේ හරිඹේ 

භවතහ. 

 
රු අකිර වියහේ හරිඹේ භවතහ 
(ரண்னறகு அகறன றரஜ் கரரறசம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
රු ථහනහඹුරභරී, භහ එභ ප්ර ලසනඹ අවනහ. 

 
රු තභොවහන් රහල් තග්රාේරු භවතහ  
(ரண்னறகு தரயரன் னரல் கறரமெ) 

(The Hon. Mohan Lal Grero) 

රු ථහනහඹුරභරී, අධාහඳන අභහතාුරභහ තුවතන් භහ 

එභ ප්ර ලසනඹ  ිළිතුරය දීභ වහ ති තද හරඹක් ඉල්රහ 

සිටිනහ.  
 
ප්ර ලසනඹ භුර දිනදී ඉදිරිඳත් කිරීභ  රීතඹෝ යන රදී. 
றணரம ற்தநரமெ றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 
 

 

රන්ත විරාභුරං භවතහ කහතනඹ : විභර්ලන 
 යුුර 

றமெ. னசந் றக்கறதுங்கறணது தகரமன : 

றசரமகள் 
ASSASSINATION OF MR. LASANTHA WICKREMATUNGA: 

INVESTIGATION  

 
 

2897/’12 

6.  රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ரண்னறகு ற கமெரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
අග්රාහභහතාුරභහ ව බු ධ ලහන වහ ණමි  යුුර 

අභහතාුරභහතන් සස ප්ර ලසනඹ - (1):   

(අ) (i) රන්ත විරාභුරං භවතහ කහතනඹ යන ර ත  
දහද;  

 (ii) එභ කහතනඹ ිළිතඵ විභර්ලනඹ තභතවඹ ව 
අඳයහධ ඳරීක්ණ තදඳහර්තතේන්ුර රීරධහරි 
ණ්ඩහඹභ තර්ද; 
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ඳහර්ලිතේන්ුර 

 (iii) තභභ හයණඹ ේඵන්ධතඹන් නීතිඳති 
තදඳහර්තතේන්ුරතන් අුවයුක්ත තො  සිටි 
රීරධහරිඹහ තයක්ද;  

 (iv) තභභ කහතනඹ ේඵන්ධතඹන් අත් අඩංගු  ුව 
රළබ පු රඹන් ංාහ තොඳභණද;   

 ඹන්න එුරභහ වන් යන්තනිනද?         

(ණ) (i) ඉවත කී කහතන සි ධිඹ විභර්ලනත දී ඹේ උදහසීන 
ඵක් ඳතින ඵත්; 

 (ii) ය තවෝ තවේුරක් භත යජඹ  තභභ මිනීභළරුේ 
සි ධිඹ ඹ ඳත් කිරීභ  අලා වී සති ඵත්;  

 එුරභහ ිළිතන්තනිනද?         

(ස) තනො එතේ නේ, ඒ භන්ද? 

 

தற அமச்சமெம் ததபத் சரசண,  அலுல்கள் 

அமச்சமெரணமக் ரகட்ட றணர: 

(அ) (i) றமெ. னசந் றக்கறதுங்க ப்ரதரது தகரல்னப் 

தட்டரர் ன்தமமம்; 

 (ii) ரற்தடி தகரமன தரடர்தரக றசரமகமப 

முன்தணடுத் குற்நறல் றசரமப் தறரறவு 

(சற..டி.) து ன்தமமம்; 

 (iii) சட்டத்துமந மனம அறதற றமக்கபத்ற 

மொமெந்து இவ்றடத்றற்குப் ததரமைப்தரக்கப்தட்ட 

உத்றரரகத்ர் ரர் ன்தமமம்; 

 (iv) இக்தகரமன தரடர்தரக க் மகது தசய்ப்தட்ட 

ஆட்கபறன் ண்றக்மக ரதன்தமமம்  

 அர் கூமைரர? 

(ஆ) (i) ரற்தடி தகரமனச் சம்தத்றன் றசரமறல் 

எமெ மக அசட்மட கரட்டப்தடுகறநர 

ன்தமமம்; 

 (ii) ரது கரத்றற்கரக இக்தகரமனச் சம்த 

த்ம மூடி மநக்க அசரங்கம் றமெம்னகறநர 

ன்தமமம் 

 அர் ற்மைக்தகரள்ரர? 

(இ) இன்ரநல் ன்? 

 

asked the Prime Minister and Minister of Buddha 

Sasana and Religious Affairs:  

(a) Will he state - 

 (i) as to when Mr. Lasantha Wickrematunga 

was killed; 

 (ii) the CID team that led the investigation on 

the aforesaid murder; 

 (iii) the officer who has been assigned  to this 

matter from the Attorney-General’s 

Department; and 

 (iv) the number of persons arrested in 

connection with this murder? 

(b) Will he admit that - 

 (i) there is a sense of lethargy being displayed 

on the investigation of the aforesaid murder 

case; and 

 (ii) the Government wants to cover up this 

murder case for any reason? 

(c) If not, why? 
 
රු දිතන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்னறகு  றரணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු ථහනහඹුරභරී, අග්රාහභහතාුරභහ ව බු ධ ලහන වහ 

ණමි  යුුර අභහතාුරභහ තුවතන් භහ එභ ප්ර ලසනඹ  ිළිතුරය 

තදනහ.  

(අ)  (i) රන්ත විරාභුරං භවතහ කහතනඹ යන ර ත  
2009.01.08න දිනයි.  

 (ii) වහය තඳොලිස අධිහරි තේන කුභහයසිංව 
භවතහ සුරළු රීරධහරින් ිළරික් විසින් ඳරීක්ණ 
ය සත.  

 (iii) රීතඹෝජා තොලිසි ර් ජනයහල් තයෝවන්ත 
අත්ලසරිඹ භවතහ විසිරී.  

 (iv)  පු රඹන් 19තදතනකි.  

(ණ)  (i)  නළත. විභර්ලන  යුුර උදහසීන ඵකින් තතොය 
විභර්ලන රීරධහරින්තප පර්ණ ලක්තිඹ තඹොදහ සිදු 
යුව   රඵයි.  

 (ii)  නළත. විභර්ලන  යුුර කිසිදු ඵහිනය ඵරඳෆභකින් 
තතොය සහධීන සිදු යතන ඹුව රළත්ල.  

(ස)  ඳළන තනොනඟී.  

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ரண்னறகு ற கமெரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
රු ථහනහඹුරභරී, ඔඵුරභහ දන්නහ රන්ත විරාභුරං 

කිඹන්තන් අඳ සිඹලු තදනහතප තවො ඹහළුතක් ඵ. ඔහු නළති 

තරහ දළන  අවුරුදු 04ක් විතය ත තරහ තිතඵනහ. රු 

සභතිුරභරී, තේ ේඵන්ධතඹන් ප්ර ලසන යන්න 19තදතනකු අත් 

අඩංගු  අයතන තිතඵනහ කිඹරහ ඔඵුරභහ කිඹනහ. නමුත් ඒ 

19තදනහභ -සිඹලු තදනහභ- bail ලින් රීදවස ය ේපර්ණතඹන් 

රීතදොස ය තිතඵනහ කිඹරහ අඳ දළුවත් තරහ තිතඵනහ. 

තේ ළඵෆ තත්ත්ඹක්ද, නළ ද? 

 
රු දිතන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்னறகு  றரணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

දළන  තේ නඩු විබහඹ තරී තන ඹන තවයින් භභ තභඹ  

ඩහ රුු කිඹන්න උත්හව දයන්තන් නළවළ.  

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ரண்னறகு ற கமெரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඔඵුරභහ දන්නහ. එුරභහත් ඔඵුරභහත් තවො මිත්රාඹන්. තේ 

හතප අසථහ සයි තභළරී  යුත්තක් යන්තන්? අඳයහධ 

යන අසථහ ඒ ඹ ඳත් කිරීභ තනොතයි ශ යුත්තත්. තේ 

හතප  ටිනහ පු රතඹකු  කහතනඹ ය තිතඵන අස ථහ ඒ  

ේඵන්ධ ඳරීක්ණ ණණ්ඩුතන් ඹ ඳත් කිරීභක් තභයි අඳ  

තඳතනන්න තිතඵන්තන්. සිේ හඩ් එ තිබුු තනහ 

ඵන්ධනහහයත සිටිඹදී භළතයනහ. ඊ  ඳසතේ ගිඹ සුභහතන් 

උහවිත දී තේ නඩු ළ තනහභ ත ළරුන් ිළරික් 

ේපර්ණතඹන්භ රීතදොස යරහ අත වළයරහ දහනහ. උත  රු 

දවඹවභහය  ඳභණ වත්, අ  තදතනක් සවිල්රහ පු රතඹක් 

1341 1342 

[රු යවි රුණහනහඹ භවතහ] 



2013  ඔක්තතෝේඵර්  11 

එතවභ භයරහ දහරහ ඹනහ නේ තේ යතට් තභොන හතප 

තත්ත්ඹක්ද තිතඵන්තන්? භහධා ක්තේත්රාත  ඉතහ දක් තර 

 යුුර යපු පු රතඹකු ේඵන්ධතඹන් ඔඵුරභන්රහ  මීය   

ළඩිඹ ළදත්මින් යුක්ත තේ ඳහර්ලිතේන්ුරතනදී උත්තය 

තදන්න ඵළරිද? එතවභ උත්තය තදන්න අතඳොතවොත්ද? 

 
රු දිතන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்னறகு  றரணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රන්ත විරාභුරං භළතිුරභහ ඉතහභ ප්ර වීණ, තෞයහන්විත 

භහධාතනදිතඹක් වළටිඹ  අිළ හතපත් තෞයඹ  ඳහත්රා වුණහ. 

ත ලඳහරන ලතඹන් භවය  යුුරරදී එුරභහත් අඳත් එඟ 

තනොවුණහ  එුරභහ භතපත් තවො මිත්රාතඹක්; ඔඵුරභහතපත් තවො 

මිත්රාතඹක්. එුරභහ කහතනඹ කිරීභ ළන අතිරු ජනහධිඳතිුරභහද 

සුවිතලේ අධහනඹ තඹොමු ය තේ ඳරීක්ණඹ  අදහශ සිඹලු 

රීතඹෝඹන් රඵහ දී ඒ ඳරීක්ණඹන් සිදු තතයනහ. ඔඵුරභහ 

කිඹන ඳරිදි සිේ හඩ් ඳවක් හතපභ විවිධ හක්ෂි තේ ිළිතඵ 

තිතඵනහ. ඒහ ඳරීක්හ යමින් නඩු ඉදිරිඹ  අිළ තන ඹනහ. 

කිසි තරකින් ඹ ඳත් යන්තන් නළවළ. ඒ ළන භභ 

තමුන්නහන්තේ  කිඹන්න ඕනෆ. රන්ත විරාභුරං භවතහ 

කහතනඹ යන්න කිිනඳ අසථහක්භ උත්හව දළරුහ. ඒ 

අසථහතන ඳභණක් තනොතයි, ඊ  ඉසතල්රහ ඉන්භ උත්හව 

දළරුහ. රු ථහනහඹුරභහත් ඒ ළන දන්නහ. 

භහ දන්නහ කිරුශඳතන්දී එුරභහ  ඳවය දුන්ුව ණහයඹ. භහ 

එතළන  ගිඹහ. භහ තභයි ඳශමුතන්භ ගිත . ඳක් තේදතඹන් 

තතොය අඳ එුරභහ  රු යනහ. දළන  ඒ ේඵන්ධ 

අධියණත  නඩුක් තිතඵනහ. ඒ ඳරීක්ණඹ කිසි තරකින් 

ඹ ඳත් යන්තන් නළවළ කිඹරහ භහ රු බහ  කිඹනහ.  

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ரண்னறகு ற கமெரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
එළරී පු රතඹකු, ඒ හතපභ අතේ මිත්රාතඹකු භළරුහ  

ඳසතේ තේ හතප සුන්දය චන ථහ ශහ  ඔහු  නළත ජීවිතඹ 

තදන්න ඵළවළ. සුන්දය චනර  ළඩිඹ අඩුභ ණතන් හධහයණඹ 

ඉස  කිරීභක් වළටිඹ  යන්න පුළුන් එභ ත  තභයි ඒ සිදු වුු 

අභහුවෂි කහතනත  ළඵෆ යදරුන් තවිතදයවු කිරීභ. දළන් අඳ 

දන්නහ විධිඹ  ඔහුතප තොතවොයුයහ න රහල් විරාභුරං 

භළතිුරභහ  දළුවත් යරහ තිතඵනහ, තභන්න තේ ණණ්ඩුතන 

තභන්න තේ අඹ තභයි යරහ තිතඵන්තන් කිඹරහ. ඒ දළුවත් 

කිරීභ ය තිතඵන්තනත් ණණ්ඩුතන්. අඩු ණතන් එුරභහ  ඒ 

කිඹපු ත  අයන් උහවිඹ  ඒ ුරිතන්ත්  යුුර යන්න ඵළරි 

න්තන් සයි? 

 
රු දිතන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்னறகு  றரணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු ථහනහඹුරභරී, අධියණඹ වමුතන විබහ න 

රුණක් ේඵන්ධ භ  මීය   ඩහ ිළිතුරයක් තදන්න ඵළවළ. ඒ 

ඵයඳතශ තදඹක්. එුරභහ කහතනඹ කිරීභ අතේ යජතඹන් 

තතේත් අුවභත  යන්තන් නළවළ. ඒ ළන අල්ඳභහත්රාඹකින්ත් 

ුරටු න්තන්ත් නළවළ. අඳ  නහටුකුයි තිතඵන්තන්, එුරභහ 

භහධාතනදිතඹකු වළටිඹ  ඒ ශ විිෂස  තේහ රීහ. තභොන 

ත ලඳහරන ිනතත්භක් තිබුණහද නළ ද කිඹන එ තනොතයි 

ළදත්.  

 
ථහනහඹුරභහ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ශ්රී  රංහතන අඳයහධ ඳරීක්ණ තදඳහර්තතේන්ුර ඉතහභත් 

දක්යි. 

රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ரண்னறகு ற கமெரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
දක් රීහද අවුරුදු  වතයක් ඳභණ ගිිනල්රත් තේ ළන තොඹහ 

තන නළත්තත්? 

 
ථහනහඹුරභහ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

භවය ඒහ තොඹහ න්න අවුරුදු දවඹක් ඳවතශොක් ඹනහ.  

ප්ර ලසන අං 7-2989/'12-(1), රු බු ධි ඳතියණ භවතහ. 

 
රු බු ධි ඳතියණ භවතහ 
(ரண்னறகு னத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

රු ථහනහඹුරභරී, භහ එභ ප්ර ලසනඹ අවනහ. 

 
රු දිතන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்னறகு  றரணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු ථහනහඹුරභරී, අග්රාහභහතාුරභහ ව බු ධ ලහන වහ 

ණමි  යුුර අභහතාුරභහ තුවතන් භහ එභ ප්ර ලසනඹ  ිළිතුරය 

දීභ වහ ති තදක් ල් ඉල්නහ. 
 
ප්ර ලසනඹ භුර දිනදී ඉදිරිඳත් කිරීභ  රීතඹෝ යන රදී. 
றணரம ற்தநரமெ றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 
ථහනහඹුරභහ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ප්ර ලසන අං 8-3254/'12-(2), රු අකිර වියහේ හරිඹේ 

භවතහ. 

 
රු අකිර වියහේ හරිඹේ භවතහ 
(ரண்னறகு அகறன றரஜ் கரரறசம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 

රු ථහනහඹුරභරී, භභ ඒ ප්ර ලසනඹ අවනහ. 

 
රු දිතන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்னறகு  றரணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු ථහනහඹුරභරී, ජනභහධා වහ ප්ර ෘත්ති අභහතාුරභහ 

තුවතන් භභ ඒ ප්ර ලසනඹ  ිළිතුරය දීභ වහ භහඹ හරඹක් 

ඉල්රහ සිටිනහ. 
 
ප්ර ලසනඹ භුර දිනදී ඉදිරිඳත් කිරීභ  රීතඹෝ යන රදී. 
றணரம ற்தநரமெ றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 
ථහනහඹුරභහ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ප්ර ලසන අං 10-2937/'12-(1), රු යවි රුණහනහඹ භවතහ. 

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ரண்னறகு ற கமெரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
රු ථහනහඹුරභරී, භභ ඒ ප්ර ලසනඹ අවනහ. 
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ඳහර්ලිතේන්ුර 

රු දිතන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்னறகு  றரணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු ථහනහඹුරභරී,  මුදල් වහ රාභේඳහදන අභහතාුරභහ 

තුවතන් භභ ඒ ප්ර ලසනඹ  ිළිතුරය දීභ වහ ති තද 

හරඹක් ඉල්රහ සිටිනහ.  
 
ප්ර ලසනඹ භුර දිනදී ඉදිරිඳත් කිරීභ  රීතඹෝ යන රදී. 
றணரம ற்தநரமெ றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 

ථහනහඹුරභහ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ප්ර ලසන අං 11-2990/'12-(1), රු බු ධි ඳතියණ භවතහ. 
 

රු බු ධි ඳතියණ භවතහ 
(ரண்னறகு னத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana) 

රු ථහනහඹුරභරී, භභ ඒ ප්ර ලසනඹ අවනහ. තේහ ත් උඳ 

සභතිරු දළේභහ නේ වරි. 

 
රු දිතන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்னறகு  றரணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

දභරහ තිතඵන්තන්. 
 

රු බු ධි ඳතියණ භවතහ 
(ரண்னறகு னத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

එතවභ නේ තෝ? නළවළ තන්. දිවුරුේ තදන්න ගිිනල්රහද? 

නළත්නේ - 
 

රු දිතන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்னறகு  றரணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රීතඹෝජා සභති තතනක් ඉන්නහ. සභතිුරභහ විත ලත 

සිටිනහ. රීතඹෝජා සභතිුරභහ ළඩ ඵරනහ. එුරභහ අනීඳයි. ඒ 

රීහ ඳරිය වහ පුනර්ජනනීඹ ඵරලක්ති අභහතාුරභහ තුවතන් 

භහ එභ ප්ර ලසනඹ  ිළිතුරය දීභ වහ  ති තද හරඹක් ඉල්රහ 

සිටිනහ.  
 

රු බු ධි ඳතියණ භවතහ 
(ரண்னறகு னத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

අනීඳයි කිඹන එ තභයි ප්ර ලසනඹ.  
 
ප්ර ලසනඹ භුර දිනදී ඉදිරිඳත් කිරීභ  රීතඹෝ යන රදී. 
றணரம ற்தநரமெ றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 
 

රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ரண்னறகு ற கமெரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

රු ථහනහඹුරභරී, තේ ප්ර ලසනර  උත්තය රළතඵන්තන් 

නළ ද කිඹන එයි ප්ර ලසනඹ. අිළ නළඟි රහ ප්ර ලසන අවනහ. ඒහ  

උත්තය රළතඵන්තන් නළවළ. රු ථහනහඹුරභරී, භතප භයික් 

එ දභරහ නළවළ. 
 

ථහනහඹුරභහ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

රීේභ නළගිට් හ  භයික් එ දභන්තන් නළවළ. තඳොඩ්ඩක් 

භතප අධහනඹත් තඹොමු තන්න ඕනෆ. [ඵහධහ කිරීභක්]  රු යවි 

රුණහනහඹ භවතහ කිඹරහ නභ කිඹන්න ඕනෆ. 

රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ரண்னறகு ற கமெரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

රු ථහනහඹුරභරී, හුඟක් හරඹ  ඳසතේ තේ හතප 

ප්ර ලසන ුරනක් අවන්න පුළුන් වුණහ. එයිුවත් එ ප්ර ලසනඹ  

ඳභණයි උත්තය රළබිරහ තිතඵන්තන්. භ  වුණත්, අතනක් 

භන්ත්රීaරුන්  වුණත් න්තන් ඒභයි. ඳහර්ලිතේන්ුරතන 

රාතභෝඳහඹක් සති යන්න ඵළරිද, ප්ර ලසනර  උත්තයඹක් 

රළතඵනහ, ඒ රීහ තේ එන තිත  ඕඩර් තේඳර් එ  දභන්න 

පුළුන් කිඹහ. භවය ප්ර ලසන අවුරු ද  ඩහ ඳයණයි. රු 

ථහනහඹුරභරී, එළරී ළඩ ිළිතතශක් සති ශහ නේ 

ඳහර්ලිතේන්ුරතන අවන තේ ප්ර ලසනර  ටිනහභක් තිතඵනහ.  

 
ථහනහඹුරභහ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

තවොයි. ඔඵුරභහතප ප්ර ලසනඹ භතප අධහනඹ  තඹොමු වුණහ.  

ඒ ළන හච්ඡහ යරහ ළඩ ිළිතතශක් වදන්නේ. 

තදන  ඹ. 

ප්ර ලසන අං 4 - 3342/'12 - (2), රු පී. වළරින් භවතහ. 

 
රු තජෝන් අභයුරං භවතහ 
(ரண்னறகு ரஜரன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
රු ථහනහඹුරභරී, රු පී. වළරින් භන්ත්රීaුරභහ 

තුවතන් භහ එභ ප්ර ලසනඹ අවනහ. 

 
රු දිතන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்னறகு  றரணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු ථහනහඹුරභරී, මුදල් වහ රාභේඳහදන අභහතාුරභහ 

තුවතන් භහ එභ ප්ර ලසනඹ  ිළිතුරය දීභ වහ ති තද 

හරඹක් ඉල්රහ සිටිනහ. 
 
ප්ර ලසනඹ භුර දිනදී ඉදිරිඳත් කිරීභ  රීතඹෝ යන රදී. 
றணரம ற்தநரமெ றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 
උුරරු වහ නළ තඟනිනය ඳශහත් තන් කිරීභ :  

තේේසඨහධියණ තීතන්දු 
டக்கு, கறக்கு ரகரங்கள் தறரறப்ன: 

உர்லறன்நத் லர்ப்ன 
DE-MERGE OF NORTHERN AND EASTERN PROVINCES: 

SUPREME COURT DETERMINATION 
 

3775/’13 

5. රු අල්වහේ ඒ.එච්.එේ. අසර් භවතහ (රු විජිත 
ත්ලරුතොඩ භවතහ තුව ) 
(ரண்னறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர் - ரண்னறகு றஜற 

ரதமெதகரட சரர்தரக) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer on behalf of the Hon. 

Vijitha Berugoda) 

ඳශහත්  ඳහරන  වහ  ඳශහත්  බහ අභහතාුරභහතන් සස 

ප්ර ලසනඹ -  (2): 

(අ) (i) වදිසි නීතිඹ ඹ තත් උුරරු වහ නළ තඟනිනය ඳශහත් 
ඒහඵ ධ යුව රළබ දිනඹ තර්ද; 

 (ii) එතේ ඒහඵ ධ කිරීභ  ුරඩු දුන් තවේුර තර්ද;  
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 (iii) එතේ ඒහඵ ධ යන රද උුරරු වහ නළ තඟනිනය 
ඳශහත්, ඳශහත් තදක් ලතඹන් නළත ප්ර හලඹ  
ඳත් යුව රළබ දිනඹ තර්ද; 

 (iv) එභ ඳශහත් තන් කිරීභ, තේේසඨහධියණ නඩු 
තීතන්දුකින් ඳසු සිදු යුව රළබුතනද;  

  (v) තනොඑතේ නේ, එළරී නඩු තීතන්දුක් රළබීභ  
තඳය එතේ යුව රළබුතනද; 

 ඹන්න එුරභහ තභභ බහ  දන්න්තනිනද?         

(ණ) තනොඑතේ නේ,  ඒ භන්ද? 

 
உள்ளூரட்சற, ரகர சமதகள் அமச்சமக் ரகட்ட 

றணர: 

(அ) (i) அசகரனச் சட்டத்றன்கலழ் டக்கு ற்மைம் 

கறக்கு ரகரங்கள் இமக்கப்தட்ட றகற 

ரதன்தமமம்; 

 (ii) அவ்ரமை இமப்தற்கு துரண 

கரங்கள் ரம ன்தமமம்; 

 (iii)  அவ்ரமை இமக்கப்தட்ட டக்கு, கறக்கு 

ரகரங்கள் இண்டு ரகரங்கபரக 

லண்டும் தறகடணப்தடுத்ப்தட்ட றகற 

ரதன்தமமம்; 

 (iv) ரற்தடி ரகரங்கமபப் தறரறத்னரணது, 

உர்லறன்ந ங்குத் லர்ப்ததரன்மைக்குப்  

தறன்ணர் ரற்தகரள்பப்தட்டர ன்தமமம்; 

 (v) இன்ரநல், அவ்ரநரண க்குத் லர்ப்ததரன்மை 

ங்கப்தடுற்கு முன்ணரக 

ரற்தகரள்பப்தட்டர ன்தமமம்; 

 அர் இச்சமதக்கு அநறறப்தரர? 

(ஆ) இன்ரநல், ன்? 

 
asked the Minister of Local Government and 

Provincial Councils:  

(a) Will he inform this House - 

 (i) the date on which the Northern and the 

Eastern Provinces were merged under the 

Law of Emergency; 

 (ii) the reasons that led to such a merge; 

 (iii) the date on which the Northern and the 

Eastern Provinces so merged have been de-

merged and declared as two separate; 

 (iv) whether the aforesaid de-merge of 

Provinces has been done after a Supreme 

Court determination; and 

 (v) if not, whether it has been done prior to 

receiving such a determination? 

(b) If not, why? 

 
රු දිතන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்னறகு  றரணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු ථහනහඹුරභරී, ඳශහත් ඳහරන වහ ඳශහත් බහ 

අභහතාුරභහ තුවතන් භහ එභ ප්ර ලසනඹ  ිළිතුරය බහත* 

යනහ. 

* බහතේඹ භත තඵන රද ිළිතුරය: 
* சதரனடத்றல் மக்கப்தட்ட றமட : 

* Answer tabled: 
 

(අ) (i) 1988.09.08. 

 (ii) ඳශහත් බහ ිළිනටුවීභ  ජනහධිඳතිුරභහ  දී සති ඵරඹ 
ප්ර හය වහ 1987 අං 42 දයන ඳශහත් බහ ඳනතත් 37(1) 
ඹ තත් සති ඵරතර අුව. 

 (iii) 2006.10.16. 

 (iv) ඔන. 

 (v) අදහශ තනොතන. 

(ණ) අදහශ තනොතන. 

 
ථහනහඹුරභහ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ප්ර ලසන අං 9-3351/'12 - (1), රු පී. වළරින් භවතහ. 

 
රු තජෝන් අභයුරං භවතහ 
(ரண்னறகு ரஜரன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
රු ථහනහඹුරභරී, රු පී. වළරින් භන්ත්රීaුරභහ 

තුවතන් භහ එභ ප්ර ලසනඹ අවනහ. 

 
රු දිතන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்னறகு  றரணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු ථහනහඹුරභරී,  එභ ප්ර ලසනඹ  ිළිතුරය දීභ වහ ති 

තද හරඹක් ඉල්රහ සිටිනහ. 
 
ප්ර ලසනඹ භුර දිනදී ඉදිරිඳත් කිරීභ  රීතඹෝ යන රදී. 
றணரம ற்தநரமெ றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 
ථහනහඹුරභහ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ප්ර ලසන අං 12 - 3352/'12 - (1), රු පී. වළරින් භවතහ. 

 
රු තජෝන් අභයුරං භවතහ 
(ரண்னறகு ரஜரன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
රු ථහනහඹුරභරී, රු පී. වළරින් භන්ත්රීaුරභහ 

තුවතන් භහ එභ ප්ර ලසනඹ අවනහ. 

 
රු තභොවහන් රහල් තග්රාේරු භවතහ 
(ரண்னறகு தரயரன் னரல் கறரமெ) 

(The Hon. Mohan Lal Grero) 

රු ථහනහඹුරභරී, අධාහඳන අභහතාුරභහ තුවතන් එභ 

ප්ර ලසනඹ  ිළිතුරය දීභ වහ භහ ති තද හරඹක් ඉල්රහ 

සිටිනහ. 
 
ප්ර ලසනඹ භුර දිනදී ඉදිරිඳත් කිරීභ  රීතඹෝ යන රදී. 
றணரம ற்தநரமெ றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 
ථහනහඹුරභහ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

රු අකිර වියහේ හරිඹේ භන්ත්රීaුරභහ. 
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රු අකිර වියහේ හරිඹේ භවතහ 
(ரண்னறகு அகறன றரஜ் கரரறசம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
රු ථහනහඹුරභරී, අඳ අවපු ප්ර ලසන තඵොතවොභඹ  ති 

තද ණතන් ල් ඉල්ලුහ.  භහ ිනතනහ, භහ අවරහ තිතඵන 

ප්ර ලසන තදභ දස ුරතනන් නළත්නේ තිතඹන් විතය ිළිතුරරු 

තදන්න පුළුන් ප්ර ලසන කිඹරහ. භහ අවරහ තිතඵන ප්ර ලසන තරොකු 

ඳයහඹක් ුරශ තනොතයි අවරහ තිතඵන්තන්, රු 

ථහනහඹුරභරී. ඒ ප්ර ලසන තදභ එතවභයි. භහ දන්තන් නළවළ,  

තේ වළභ ප්ර ලසනඹ භ ති තද, ති තද ණතන් ල් ඉල්රහ 

තන ඹන්තන් සයි කිඹරහ. රු ථහනහඹුරභරී, ඔඵුරභහභ 

දන්නහ, අද අතේ ප්ර ලසනලින් කීඹ ද ිළිතුරරු රළබුතණ් කිඹරහ. 

රීේභ හරඹ තවිරහ ගිඹහ. රු ථහනහඹුරභරී, තේ 

ේප්ර දහඹ තනස විඹ යුුරයි කිඹරහ භහ තඹෝජනහ යනහ. 

 
ථහනහඹුරභහ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ඒ තවොයි. විතලේතඹන්භ තේ ප්ර ලසන අවන තරහතනදී 

සභතිරු තවෝ රු රීතඹෝජා සභතිරු තේ බහතන රැී 

ින ටිතඹොත් භහ ිනතන්තන් අතේ ංවිධහඹුරභහ  ඳවසු තනහ. 

ණණ්ඩුතන ප්ර ධහරීඹහ අද තභභ රු බහ  ඳළමිතණනහ. භහ ඒ 

ිළිතඵ එුරභහ  දළුවේ තදන්නේ. 

 
ඳහර්ලිතේන්ුරතන රැසවීේ 

தரரளுன்ந அர்வு 
SITTINGS OF THE PARLIAMENT 

 
රු දිතන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்னறகு  றரணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු ථහනහඹුරභරී,  බහනහඹුරභහ තුවතන් භහ ඳවත 

වන් තඹෝජනහ ඉදිරිඳත් යනහ: 

"සථහය රීතඹෝ අං 7 ින විධිවිධහනර ව 2011.04.07 ළරී දින 

ඳහර්ලිතේන්ුර විසින් ේභත යන රද තඹෝජනහතන කුභක්  වන්  තිබුණ 

ද,  අද දින රැසවීේ ඳළළත්තන හර තනරහ අ. බහ. 1.30 සි  අ. බහ. 6.30 

දක්හ විඹ යුුර ඹ. අ. බහ. 2.30   සථහය රීතඹෝ අං 7(5) ක්රිසඹහත්භ විඹ 

යුුර ඹ." 
 

ප්ර ලසනඹ විභන රදින්, බහ ේභත විඹ. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்மைக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
 

ල්තළබීභ 
எத்றமப்ன 

ADJOURNMENT 

 
රු දිතන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்னறகு  றரணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

රු ථහනහඹුරභරී, "ඳහර්ලිතේන්ුර දළන් ල් තළබිඹ 

යුුරඹ" යි භහ තඹෝජනහ යනහ. 

 
ප්ර ලසනඹ බහභිමු යන රදී. 
றணர டுத்றம்தப்ததற்நது. 

Question proposed. 

ථහනහඹුරභහ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ල්තළබීතේ තඹෝජනහ ඹ තත් විහදඹ තදුය ත් ඳළළත්වීභ. 

රු රු ජඹසරිඹ භවතහ. 

 
තඳොදු ාහඳහය ිළිතඵ හය බහතන  රීරීක්ණ 

ව රීර්ත ල 
அசரங்க ததரமைப்னமுற்சறகள் தற்நற குளறன் 

கரண்னகளும் றப்னமகளும் 
 FINDINGS AND  RECOMMENDATIONS OF COMMITTEE ON 

PUBLIC ENTERPRISES 

 

[අ.බහ. 1.51] 
 

රු රු ජඹසරිඹ භවතහ  
(ரண்னறகு கமெ ஜசூரற) 

(The Hon.  Karu Jayasuriya) 

රු ථහනහඹුරභරී, තඳොදු ාහඳහය ිළිතඵ හය බහ 

හර්තහ ේඵන්ධතඹන් ඳළළත්තන තේ විහදඹ  වබහගි වීභ  

අසථහ රළබීභ ිළිතඵ භහ න්තතෝ නහ. තභභ ණඹතනඹ  

ජහති ධනඹ රැ දීභ තුවතන් විලහර  කීභක්  ඳළතයනහ.  

භෆත හුව ුරශ තේ ේඵන්ධතඹන් විතලේ හර්ඹ බහයඹක් සිදු 

වුු ඵ භහ වන් යන්තන් තඵොතවොභ න්තතෝතඹන්. 

ඳසු ගිඹ භහ කිිනඳඹ ුරශ  ණඹතන 244ක් විභර්ලනඹ ශහ. ඒ 

හතපභ ප්ර ධහන මිටුත්, අුවමිටු ුරනත් තඵොතවොභ භවන්සිඹක් 

දයහ තේ ේඵන්ධතඹන් ඉතහභත් ළදත් අදවස  වහ තඹෝජනහ 

ඉදිරිඳත් ශහ.  

රු ථහනහඹුරභරී, තභතළනදී භහ ප්ර තිඳත්තිඹක් ලතඹන් 

හයණඹක් වන් ශ යුුරයි. හභහනාතඹන් තභළරී මිටුර 

බහඳතිත්ඹ දයන්තන් විඳක්තඹන්. නමුත් තභතළනදී අඳ 

තනක් දළක්හ. එභ මිටුතන බහඳතිුරභහ -රු ඩින 

ගුණ තේය සභළතිුරභහ- ණණ්ඩු ඳහර්ලසඹ රීතඹෝජනඹ ශත්, 

කිසිභ අසථහ ළයදි දුටු තළන ඒහ  ණයක්හ යන්න  යුුර 

තශේ  නළවළ. ඒ හතපභ අඳ ණ්ඩහඹභක් ලතඹන් එභ හය 

බහතන ළඩ  යුුරරදී භවජන මුදල් ණයක්හ කිරීතේ ප්ර ධහන 

හර්ඹඹ තුවතන් ළඳ වී හරඹ ත ශහ.   

රු ථහනහඹුරභරී, ඒ හතපභ  ණඹතන ඳරීක්හ කිරීතේදී 

භවය ණඹතන ඉතහභත්භ තවොඳින් හර්ඹක්භ තර, දක් 

අන්දමින්, professionally run  කිඹන විධිඹ  රහබ  රඵමින් 

 යුුර යනහ අඳ දුටුහ. ඒ හතපභ එභ ණඹතනර තවො 

අධාක් භණ්ඩරඹක්, තවො බහඳතියතඹක්, තවො රීරධහරි 

භණ්ඩරඹක්, තවො හර්ඹ භණ්ඩරඹක් ඉන්න ඵ අඳ දුටුහ. 

නමුත් භවය අසථහර භවය ණඹතනර අධාක් භණ්ඩර 

ුරශ හුඟක් අඩු ඳහඩුේ තිබුණහ අඳ දළක්හ.  

රු ථහනහඹුරභරී, ඒ හතපභ ඒ හර්ඹ භණ්ඩරර 

සුදුසුේ නළති පු රඹන් ඉන්නහ අඳ දුටුහ. එතවභ නළත්නේ 

ඒහත  විවිධ තවේුර භත ඳත්වීේ රළබ පු රඹන් ඉන්නහ අඳ 

දුටුහ. අන්න ඒ ණඹතන තභයි ඉතහභ තදින් ඳහඩු විඳින ණහයඹ 

අඳ දළක්තක්. එතරභ ඒහ භවජන මුදල් නහසති ය තිතඵන 

ණහයඹත් අඳ දුටුහ.  
 

[තේ අසථහතනදී අතිරු ජනහධිඳති භිනන්ද යහජඳක් භළතිුරභහ 
බහ ර්බඹ  ඳළමිණිත ඹ.] 

[இச்சந்ர்ப்தத்றல் ரகு ஜணரறதற யறந் ரஜதக்ஷ 

அர்கள் சதரண்டதத்துட் தறரசறத்ரர்.] 

[At this stage His Excellency President Mahinda Rajapaksa entered 

the Chamber.] 
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රු රු ජඹසරිඹ භවතහ  
(ரண்னறகு கமெ ஜசூரற) 

(The Hon.  Karu Jayasuriya) 

රු ථහනහඹුරභරී, ඒ හතපභ තවොඳින් ඳළතීතතන ඹන 

තො  ඒහ   ත ලඳහරනඹ සුරළු තරහ ත ලඳහරනීයණඹ ව 

භවය යහජා ණඹතන කීඳඹක් අඳ දළක්හ. ඒහත  ඳරිඳහරනත දී 

තඵොතවෝ අසථහරදී බහඳතිරුන් , ශභනහහයරුන් , 

අධාක්රුන්  ිළ සතය ඵරඳෆේ ණපු වළටි අඳ දුටුහ.  

රු ථහනහඹුරභරී, ඳසු ගිඹ දහ තේ හර්තහ ඉදිරිඳත් ශ 

අසථහතන ඔඵුරභහ දකින්න සති, ප්ර ධහන යහජා ණඹතන 10ක්  

රඵහ තිතඵන අසීමිත ඳහඩු. තේ භවජන මුදල්. ඒ ඳහඩු වුණහභ ඒ 

ඳහඩුත් නළත රඵහ න්තන් අභතය ඵදු අඹ යරහයි. එතවභ 

නළත්නේ ඒ ජනතහ  ණඳසු ඳ න්න සි ධ තනහ.  

රු ථහනහඹුරභරී, තභතළනදී අඳ දකින්තන් 

ශභනහහරිත්ත  අඩු ඳහඩුකුයි. ඕනෆභ තළන 

ශභනහහරිත්ත  හර්ථත්ඹ වහ ඳශමුතන්භ ඒ අධාක් 

භණ්ඩරඹ  පර්ණ රීදව - commercial and managerial 

freedom - රඵහ දිඹ යුුරයි. එඹ හර්ථ ව ෆභ  ණඹතනඹභ 

තිබුු තදඹක්.  

රු ථහනහඹුරභරී, ඒ හතපභ  හුඟක් තළන්ර මුදල් 

ඳරිඳහරනත දී තඵො තවෝ අඩු ඳහඩුේ අඳ දළක්හ. එතළනදී අඳ 

ඉදිරිඳත් ශ එ තඹෝජනහක් තභයි ෆභ ණඹතනඹ භ හතප 

සුදුසුේ රත් පු රඹන් - Chartered Accountantරහ ළරී අඹ- 

ඳත් යන්න කිඹන එ. විතලේතඹන්භ ඒ අංලත දී  සුදුසුේ රත් 

අඹ න්න අභහරුයි. තභොද තේ ණඹතන  තන ඳඩිඹ -තනතනඹ

-  අද  තතශ තඳොතශේ තිතඵන ණහයඹ  නළවළ. හභහනාතඹන් 

තවො ණහධිහරියතඹකු  භහඹ  රුිළඹල් 

වළත්තෆඳන්දව, රක්ඹ, රක් තද ඳභණ  ළටුඳක් රඵහ 

න්න පුළුන්.  යහජා තේත  ඒ තයේ ළටුඳක් තන්තන් 

නළවළ. ඒ රීහ තභයි විතලේතඹන්භ අිළ එදහ බහණ්ඩහහයඹ  

තඹෝජනහ තශේ, තේ මුදල් අංලඹ ේඵන්ධතඹන්  යුුර කිරීභ  

තවො තභොශ ටික් තේඹ  ඵහ න්න කිඹරහ;  ඒ හතපභ 

ඳරිඳහරනතඹන් ඒ අඹ  අභතය තනතනඹක් තවීතේ රාභතනදඹක් 

වදන්න කිඹරහ.  

රු ථහනහඹුරභරී, අිළ දුටු තත් තදඹක් තභයි, භවය 

ණඹතනර ගිුේ ඉදිරිඳත් ය තිතඵන ණහයඹ. තේ අවුරු ත   

ජරී භහත  30 ළරී දහ නතො  අිළ දළක්හ,  ණඹතන 31ක් 

2009 ර්ඹ  අදහශ ගිුේ ඉදිරිඳත් යරහ නළති ඵ. ඒ හතපභ,  

ණඹතන 48ක් 2010 ර්ඹ  අදහශ ගිුේ ඉදිරිඳත් යරහ නළවළ.  

තේ තඵොතවොභ නහටුදහඹ තත්ත්ඹක් තර අිළ දකිනහ.   

රු ථහනහඹුරභරී, තේ අසථහතන දී භ  භතක් තනහ 

තභන්න තේ හයණඹ. 2001 - 2004 දක්හ ඳළළති එක්ත් ජහති 

තඳයමුු යජඹ හරත , තඳොදු ාහඳහය ිළිතඵ හය බහතන දී  

අඳ  වමු වුණහ අවුරුදු 15ක් ඳළයණි ගිුභක්. ඒ අසථහතන දී අිළ 

ල්ඳනහ යරහ එදහ ඳහර්ලිතේන්ුරතන ඒ ේඵන්ධතඹන් විතලේ 

මිටුක් ඳත් ශහ. තචොක්සි සභතිුරභහත්, යවි රුණහනහඹ 

සභතිුරභහත් හභහජිඹන් තර  යුුර ශ, භතප 

බහඳතිත්තඹන් ඳළළති එභ මිටුතන් භහ වඹක්, භහ අ ක් 

ළරී හරඹක් ුරශ  අවුරුදු ණනක් ඳළයණි එභ ගිුේ සිඹල්රභ 

ඳරීක්හ ශහ. ඒ හතපභ තඵොතවොභඹක් ගිුේ  රීඹමිත හරත  

දී ඉදිරිඳත් යන්න අඳ  පුළුන් වුණහ.  

රු ථහනහඹුරභරී, ඒ හතපභ තේ ළන තනොකිඹහ ඉන්න 

තයේ භහ අහධහයණ න්තන් නළවළ.  අිළ දකිනහ තඵොතවොභ යහජා 

ණඹතන දළන් ඉතහභ තවොඳින් තේ  යුත්ත යතන ඹන ඵ. 

ණඹතන විලහර ංාහක් තේ  යුත්ත තවොඳින් යතන 

ඹනහ. භහ වඹක්, භහ අ ක් විතය තනතො  ඒ ගිුේ 

ඉදිරිඳත් න ඵ අද අිළ දකිනහ. තේ ගිුේලින් තභයි ඹේ කිසි 

යහජා ණඹතනඹ ටිනහභ, එින ප්ර තිපර තවොඳින් ඵරහ න්න 

පුළුන් තන්තන්. එතතො  තභයි ඒ ක්රිසඹහදහභඹ ේඵන්ධතඹන්  

ඹේ කිසි ිළඹයක් න්න පුළුන් තන්තන්.  

රු ථහනහඹුරභරී, ඒ හතපභ ණන් ඳරීක්ණඹ - 

auditing - ේඵන්ධතඹුවත් තඵොතවොභ අඩු ඳහඩුේ තිබුු ඵ 

අිළ දළක්හ. තඵොතවෝ තළන්ර ඒ ණන් ඳරීක්ණ හුඟක්භ දුර්ර 

තරහ තිතඵනහ. අඳ වමු  ණ ෆභ ණඹතනඹභ ප්ර ධහනීන්  

අිළ කිනතන, පුළුන් තයේ ඉක්භරීන් ඳසු ගිඹ භහත  ගිුේ ටි 

තභන්තප තේඹ  න්න, ඒ තභයි හර්ඹක්භතහතන ඳශමුන 

ිළඹය කිඹරහ.  

භ  භතයි, එදහ ශ්රී  රංහ රීජ තතල් නීතිත ංසථහත්, 

රංහ විදුලිඵර භණ්ඩරඹත් අිළ ඳහරනඹ යන අසථහතනදී, 

ප්ර තිඳත්තිඹක් ලතඹන් ඳසු ගිඹ භහත  ගිුේ ඊශඟ භහත  05 

න දහ  ඉසය තරහ අරීහර්ඹතඹන්භ රළබිඹ යුුර ඵ කිඹහ 

තිබුණහ. අිළ තඳෞ ලි අංලත  ඉන්න තො ත් ඒ විධිඹ  

 යුුර ශහ. එතවභ යන්න ඵළරි නේ ඒ ප්ර ධහනීන් සුදුසු නළවළ.   

ඊත  තඳතර්දහ අිළ දළක්හ, ශ්රී  රංහ රීජ තතල් නීතිත 

ංසථහතන සිදුතරහ තිතඵන විලහර අරහබඹ. ඒ හතපභ අිළ දුටුහ, 

ඉන්දිඹන් ඔයිල් භහතේ රහබඹ. තේ තද  න තො , භහ 

අහධහයණ තන්තන් නළවළ, ශ්රී  රංහ රීජ තතල් නීතිත 

ංසථහ  තචෝදනහ යන්න. තභොද, ඒ අඹ  විලහර ලතඹන් 

ණඹ දුන්නහභ ඒ ණඹර  තඳොලිඹ තන්න තනහ.  ඒ හතපභ 

භවය අසථහරදී විකිම තේ මිර තනස කිරීභ  ල් ඹනහ. 

විතලේතඹන්භ ත ලඳහරන තවේුර භත ඒහ යන්න සි ධ තනහ.  

රු ථහනහඹුරභරී, ඒ හතපභ අිළ දුටුහ, සීභහිනත                 

ශ්රී  රංහ ගුන් භහතේ තිබුු විලහර ඳහඩු. එතළනදී අිළ දුටු 

ප්ර ධහන ත  තභයි, භවය investmentsර  කිසිභ විධිඹ 

රීරීක්ණඹක් නළුර, එතවභත් නළත්නේ feasibility study 

එක් නළුර විඹදේ යපු ණහයඹ. විතලේතඹන්භ seaplane 

ාහඳෘතිඹ ේඵන්ධතඹන් ඒ බහඳතියඹහතුවත් ඒ හතපභ 

තඳෞ ලි අංලත  අධාක්රුන්තුවත් එදහ අිළ සහුහ, "ඒ 

ේඵන්ධතඹන් රීරීක්ණඹක් ශහද?" කිඹරහ. නමුත් කිසිභ 

තදඹක් යරහ තිබුතණ් නළවළ. "තේ අඳ  යන්න කිඹපු ිනන්දහ 

ශහ"යි කිඹරහ ඒ අඹ කිනහ.  ඒතන් විලහර  මුදල් ේබහයඹක් 

ඳහඩු වුණහ. නමුත් දළන් අිළ දකිනහ තඳෞ ලි අංලඹ   ඒ 

ඳයහ  තිතඵන ඵ. ඕනෆභ ණතඹෝජනඹදී විඹදේ යන්තන් 

භවජන මුදල් රීහ අඳ  අලා තන්තන් පර්ණ ඳරීක්ණඹකින් 

යුුර ඒ මුදල් ණතඹෝජනඹ කිරීභයි.   

රු ථහනහඹුරභරී. ඒ හතපභ භහ වන් ශහ, 

ඳහරනත දී  විතලේතඹන්භ ඳරිඳහරනභඹ රීදව අලා ඵ 

සිංේපරුතන යහජා ණඹතන තඵොතවෝ ණනක් - 

 
ථහනහඹුරභහ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

තේ අසථහතනදී රු ජනහධිඳතිුරභහ බහතන් රීක්භ ඹෆභ  

තඳය එක් හයණඹක් එුරභහතප අධහනඹ  තඹොමු යනහ. 

හික ප්ර ලසන අන ඳළත දී ිළිතුරරු දීභ වහ සභතිරු තවෝ 

රීතඹෝජා සභතිරු ඳළමිතණන්තන් නළවළ. එුරභන්රහ 

අරීහර්ඹතඹන්භ තේ බහ  ඳළමිණිඹ යුුරයි කිඹන රුණ භභ 

ඔඵුරභහතප අධහනඹ  තඹොමු  යනහ.   
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ඳහර්ලිතේන්ුර 

අතිරු භිනන්ද යහජඳක් භවතහ (ජනහධිඳතිුරභහ,  මුදල්  වහ 
රාභේඳහදන අභහතාුරභහ ව යහජා ණයක් 
අභහතාුරභහ) 
(ரகு யறந் ரஜதக்ஷ - ஜணரறதறமம் றற, றட்டறடல் 

அமச்சமெம் தரதுகரப்ன அமச்சமெம்) 

(His Excellency Mahinda Rajapaksa - President, Minister of 

Finance and Planning and Minister of Defence) 

අලුතින් රීතඹෝජා සභතිරුත් ඳත් යරහ තිතඵනහ. 

එුරභන්රහත් සවිල්රහ නළ ද? ළඩ බහයන්න තභ නළළත් 

නළති සති.  

 
ථහනහඹුරභහ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

රු රු ජඹසරිඹ භන්ත්රීaුරභහ. 

 
රු රු ජඹසරිඹ භවතහ  
(ரண்னறகு கமெ ஜசூரற) 

(The Hon.  Karu Jayasuriya) 

රු ථහනහඹුරභරී, සිංේපරුතන ශභනහහරිත්ඹ ළන 

ථහ යන භන් භහ තත් රුණක් ඔඵුරභහතප අධහනඹ  

තඹොමු යනහ. භහ ිනතන වළටිඹ  ත න්ඩර් රඵහ දීතේදී යජඹ 

විසින් භෆතදී සති ය තිතඵන අලුත් ප්ර තිඳත්තිඹ ඉතහභ අිනතයයි. 

මුදල් ඳරිඳහරනඹ හතපභ, unsolicited offers  විධිඹ  තතයන 

භවහ ඳරිභහණත  ාහඳෘති වහ කිසිභ විධිඹ විරීවිදබහඹක් 

නළති එභ ළඳයුේරුකුතන් ඳභණක් තඹෝජනහ රඵහතන 

ණතඹෝජන  ශ අසථහ ළන ඳසු ගිඹ දහ පුත් ඳත්ලින් අිළ 

දළක්හ.    

ඒ රීහ අිළ තේ අසථහතනදී තේ රුණ ළන විතලේතඹන්භ 

ඔඵුරභහතපත් ඒ හතපභ COPE එතක් බහඳතිුරභහතපත් 

අධහනඹ  තඹොමු යන්න ළභළතියි. භහ ිනතනහ වහභ තේ 

ේඵන්ධතඹන් ක්රිසඹහත්භ විඹ යුුරයි කිඹරහ. උදහවයණඹක් 

ලතඹන් අිළ චීනතඹන් එ තඹෝජනහක් ත්තහ නේ අඩු ණතන් 

චීනත  අතනක් භහේර ත් ඒ වහ තඹෝජනහ ඉදිරිඳත් 

කිරීභ  අසථහ රඵහ දිඹ යුුරයි. තභොද, තේ ඉසය 

තනොතිබු ු  තදඹක්; අලුත් තදඹක්. තේ ළන විවිධ ප්ර ලසන සති 

තන්න පුළුන්. ඒ හතපභ විරීවිදබහඹක් නළති වුණහභ ජනතහ 

ුරශ විිකකිච්ඡහක් සති තන්න පුළුන්.  රු ථහනහඹුරභරී, 

ඔඵුරභහත් දන්නහ, අිළ එදහ ඉදිරිඳත් තශේ, තතොයුරරු රඵහ 

ළනීතේ රීදව ඳනත් තටුේඳතතින අලාතහයි. තේහ 

වංන්න ඕනෆ නළවළ.  රුිළඹල් ඳවක් තරහ තේ අලා විසතය 

රඵහ ළනීතේ ඳවසුේ රඵහ තදන්න කිඹන හයණඹ  භහ නළත 

යක්  ඔඵුරභහතප අධහනඹ  තඹොමු යනහ.  

රු ථහනහඹුරභරී, ඒ හතපභ අඳ යජතඹන් තඵොතවොභ 

රුත්තඹන් ඉල්රහ සිටිනහ, තේ තතොයුරරු රඵහ ළනීතේ 

රීදව ඳනත් තටුේඳත  ක්රිසඹහත්භ කිරීභ තත් ල් වරින්න 

එඳහ කිඹරහ. තභොද, තරෝත  ය ල් සිඹඹ  ඩහ අද තේ 

ඳනත ක්රිසඹහත්භ යනහ. ඒ හතපභ දකුු ණසිඹහතන ෆභ 

ය භ ක්රිසඹහත්භ නහ.  ක්රිසඹහත්භ යන්න ඉතිරි තිබුතණ්, 

භූතහනඹ ඳභණයි. තේ න වි  භූතහනඹත් එඹ ිළිතඅයතන 

තිතඵනහ. ඒ රීහ  තමුන්නහන්තේරහ  වංන්න තදඹක් 

නළත්නේ, තමුන්නහන්තේරහ  ිළිතුරරු තදන්න අඳවසුතහක් 

නළත්නේ තභන්න තේ ඳවසුභ රඵහ තදන්න. තේ ුරිතන්  විවිධ 

තචෝදනහර  උත්තය තදන්න පුළුන්.   

රු ථහනහඹුරභරී, ඒ හතපභ භහ දළක්හ ඳසු ගිඹ දහ 

යජත  රීරධහරින්   "ිළරිසිදු දෆත්" - “clean hands” - නමින් 

ණ්ඩහඹභක් වදහ තන එුර තරහ ගිඹ අවුරු ද  අදහශ ඹේ 

අධාඹනඹක් ශහ. ඒ අධාඹනඹ  ුරිතන් එුරභන්රහ වන් ශ 

එක් තදඹක් තභයි විතලේතඹන්භ යජත  ාහඳෘතිර සිඹඹ  40 

ඳභණ නහසතිඹක්, දණඹක් තිතඵනහඹ කිඹන එ. තභොද, 

තභතළනදී ළ ලුක් සති න්තන් භවජන මුදල් ේඵන්ධයි. එභ  

රීහ තභභ  යුත්තත්දී පරදහය වීභ  අිළ  යුුර ශ යුුරයි. 

භවජන මුදල් සුරැකීභ භවජන රීතඹෝජිතයින්  ලතඹන්  අතේ 

යුුරභක්.  COPE  එ ඒ වහ ඹේ ඹේ ිළඹය තඹෝජනහ ය 

තිතඵනහ. අිළ විලසහ යනහ, මීය  ත් ඩහ ඵරතර තභභ 

මිටු  රඵහ දිඹ යුුරයි කිඹරහ.  නීතාුවකර මීය  ත් ඩහ ඵරතර 

රඵහ දීරහ යජඹ විසින් තේ ේඵන්ධතඹන් ක්රිසඹහත්භ විඹ යුුරයි 

කිඹරහ අඳ විලසහ යනහ. තභොද, අහනත දී තේ ඵය 

ඳළ තන්තන් භවජනතහ යි. බිලිඹන ණනක් ඳහඩු රඵන 

ණඹතනර ඵය භවජනතහ  ඳළ තනහ නේ අතේ යුුරභක් 

තභයි ඒ ේඵන්ධතඹන්  යුුර කිරීභ.   එභ රීහ තේ රුු  

රු බහ  ඉදිරිඳත්  යමින් භ  තේ අසථහ රඵහ දීභ ළන 

සුරති න්ත තමින් භතප ථහ අන් යනහ. තඵොතවොභ 

සුරතියි. 
 

රු එේ. තජෝලේ භයිල් තඳතර්යහ භවතහ 
(ரண்னறகு ம். ரஜரசப் மக்கல் ததரர) 

(The Hon.  M. Joseph Michael Perera) 
රු ථහනහඹුරභරී, තඳොඩි ඳළවළදිලි ය ළනීභක් ය 

න්න ඕනෆ. 
 

ථහනහඹුරභහ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

රු තජෝලේ භයිල් තඳතර්යහ භන්ත්රීaුරභහ. 
 

රු එේ. තජෝලේ භයිල් තඳතර්යහ භවතහ 
(ரண்னறகு ம். ரஜரசப் மக்கல் ததரர) 

(The Hon.  M. Joseph Michael Perera) 
රු ථහනහඹුරභරී, හයණහ කිිනඳඹක් Commission to 

Investigate Allegations of Bribery or Corruption එ  තඹොමු 

ය තිබුණහ. තභොක්ද ඒ  තරහ තිතඵන්තන්? මීය   ලින් 

තිබුු හර්තහතන රුු යහිෂඹක් තඹොමු ශහ. තභොක්ද ඒහ  

තරහ තිතඵන්තන්? 

 
රු ඩින ගුණතේය භවතහ (භහන ේඳත් ිළිතඵ 
අභහතාුරභහ) 
(ரண்னறகு  டிம குரசக - ணற பங்கள் அமச்சர்) 

(The Hon. DEW Gunasekara - Minister of Human 

Resources) 

හර්තහතන නළ ද? 
 

රු එේ. තජෝලේ භයිල් තඳතර්යහ භවතහ 
(ரண்னறகு ம். ரஜரசப் மக்கல் ததரர) 

(The Hon.  M. Joseph Michael Perera) 
භහ කිඹන්තන් ලින් හර්තහතන. [ඵහධහ කිරීභක්] තභොක්ද 

කිනතන? [ඵහධහ කිරීභක්] තභොකුත් තරහ නළවළ. [ඵහධහ කිරීභක්] 

තේතක් තිතඵන රුු භදි කිඹරහ. [ඵහධහ කිරීභක්] ඉසතල්රහ 

ඒහද? 

 
රු විජඹදහ යහජඳක් භවතහ 
(ரண்னறகு றஜரம ரஜதக்ஷ) 

(The Hon. Wijeyadasa Rajapakshe) 

රු ථහනහඹුරභරී, 2007 අතෝසුර භහත  24 තරී දහ 

භභ ඳහර්ලිතේන්ුර   තඹෝජනහ ේභත තදක් ඉදිරිඳත් ශහ. එ 

තඹෝජනහ ේභතඹක් අුව එභ COPE හර්තහතන වන් දෂිත 

ඹළයි කිඹරහ වඳුනහ ත් ුවතදුව 16ක් ේඵන්ධතඹන් අල්රස 

තවෝ දණ තචෝදනහ විභර්ලන තොමින් බහ  තඹොමු ශහ, 

නීතිඹ ක්රිසඹහත්භ යන්න කිඹරහ. තේ ඳහර්ලිතේන්ුර එභ 

තඹෝජනහ ඒ භති ේභත ශහ රු ථහනහඹුරභරී. ඉන් 

ඳසු එ  සිටි රු ථහනහඹුරභහ, -වි.ජ.මු. තරොකුඵණ්ඩහය 

භළතිුරභහ- විතලේ රීතඹෝඹක් ිනත ඒ ුවතදුව 16 අල්රස 

1353 1354 
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තවෝ දණ තචෝදනහ විභර්ලන තොමින් බහ  ඹළනහ. ඊ  

අභතය ෆභ ති  තද  යක්භ ඳහර්ලිතේන්ුරතන රු 

ථහනහඹුරභහ  ප්ර ති හර්තහක් ඉදිරිඳත් යන්න කිඹරහ 

අල්රස තවෝ දණ තචෝදනහ විභර්ලන තොමින් බහතන 

බහඳතියඹහ  රීතඹෝඹක් දුන්නහ. මුල් හුවතන ති 

තදතන් තද  අල්රස තවෝ දණ තචෝදනහ විභර්ලන තොමින් 

බහ ඒ හර්තහ එනහ, අිළ තේ විධිඹ  ඳරීක්ණ  යුුර 

යතන ඹනහ කිඹරහ. රු ථහනහඹුරභරී, හරඹක් ගිඹහ  

ඳසු ඒ ිළිතඵ හර්තහත් නළවළ, ඒ හතපභ එභ රුිළඹල් බිලිඹන 

300  ඳභණ අදහශ දෂිත ුවතදුව ේඵන්ධතඹන් විභර්ලන 

යරහත් නළවළ. ඒ ිළිතඵ ඳහර්ලිතේන්ුර  දළුවේ දීරහත් නළවළ. 

ඒ ිළිතඵ නඩු ඳළරීභක් සිදු තරහත් නළවළ. භභ මීය   භහ ුරන 

වතය  තඳය ඔඵුරභහතන් ලිඛිත ඉල්ලීභකුත් ශහ තේ ිළිතඵ 

අල්රස තවෝ දණ තචෝදනහ විභර්ලන තොමින් බහතන් 

රුු විභන්න කිඹරහ. නමුත් අල්රස තවෝ දණ තචෝදනහ 

විභර්ලන තොමින් බහ අඩුභ තයමින් තේ ඳහර්ලිතේන්ුරතන 

රීතඹෝඹක් තතයිනත් කිසිදු තළකීභක්, ළරකීභක් තිතඵන 

ඵක් තඳන්ුවේ යරහ නළවළ. අද නතතක් ඳහර්ලිතේන්ුර ත්, 

අිළ දන්නහ විධිඹ  ඔඵුරභහ ත් අල්රස තවෝ දණ තචෝදනහ 

විභර්ලන තොමින් බහ දළුවේ දීරහ නළවළ, සයි ඳහර්ලිතේන්ුර 

ඒ භති ේභත ශ තඹෝජනහ ේඵන්ධ නීතිඹ ක්රිසඹහත්භ 

යන්තන් නළත්තත්, දෂිතඹන්  එතයින නඩු දහන්තන් නළත්තත් 

කිඹරහ. අඩුභ තයමින් ඔඵුරභහතප රීතඹෝඹත් තන්තන් 

නළතියි දළන් අල්රස තවෝ දණ තචෝදනහ විභර්ලන තොමින් 

බහ  යුුර යතන ඹන්තන්.  

 
ථහනහඹුරභහ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ඒ හයණඹ ිළිතඵ අධහනඹ තඹොමු කිරීභ තවොයි. භෆතදී 

එතවභ කිසිභ හර්තහක් අල්රස තවෝ දණ තචෝදනහ විභර්ලන 

තොමින් බහතන් ඳහර්ලිතේන්ුර  රළබිරහ නළවළ. භභ භව 

තල්ේුරභහ  දළුවේ තදන්නේ වහභ එභ රීරධහරින් ළහ 

හර්තහ ව ත්ත ිළඹය ඳහර්ලිතේන්ුර  දළුවේ තදන්න  කිඹරහ. 

 
රු විජඹදහ යහජඳක් භවතහ 
(ரண்னறகு றஜரம ரஜதக்ஷ) 

(The Hon. Wijeyadasa Rajapakshe) 

රු ථහනහඹුරභරී, මීය   භහ තද, ුරන  ලින් භභ 

ඔඵුරභහ  ලිඛිත දීර්ක ලිිළඹක් ඉදිරිඳත් ශහ. ඒ ිළිතඵ 

අධහනඹ තඹොමු යන්න කිඹරහ භහ ඉතහභ තෞයතඹන් ඉල්රහ 

සිටිනහ. 

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ரண்னறகு ற கமெரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
අවුරුදු නඹක්, දවඹක් තඳොදු ාහඳහය ිළිතඵ හය බහතන 

සිටි හභහජිතඹකු ලතඹන් භභ අල්රස තවෝ දණ තචෝදනහ 

විභර්ලන තොමින් බහ ේඵන්ධතඹන් දන්නහ. ඒ වළය 

අල්රස තවෝ දණ තචෝදනහ විභර්ලන තොමින් බහ රීහඩ් 

්ලයහල් එ පු රතඹක් ලතඹන් නේ ශහ. ඊ  ඳසතේ තනභ 

ගිිනල්රහත් නේ ශහ. ඒ ේඵන්ධතඹන්ත් කිසිභ දළුවත් 

කිරීභක් යරහ නළවළ.  

 
ථහනහඹුරභහ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

හභහනාතඹන් අල්රස තවෝ දණ තචෝදනහ විභර්ලන 

තොමින් බහ ඳහර්ලිතේන්ුර  හර්තහ එනහ. හුඟක් ඒහ  

කිඹන්තන් හක්ෂි නළවළ කිඹරහ. නමුත් අිළ භෆතදී වුු ඒහ 

ිළිතඵ හර්තහක් ඉල්රන්නේ. 

රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ரண்னறகு ற கமெரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
රු විජඹදහ යහජඳක් භන්ත්රීaුරභහ කිනහ හතප, කිසිභ 

තතොයුරයක් තනොභළති රීහ තේ තචෝදනහ ඉදිරිඹ  තන ඹන්න 

ඵළවළ කිඹරහ අල්රස තවෝ දණ තචෝදනහ විභර්ලන තොමින් 

බහතන් රු ථහනහඹුරභහ  දන්හ තිතඵනහ. තඳොදු ාහඳහය 

ිළිතඵ හය බහ ලතඹන් අිළ තොඹහ තන තිතඵනහ, 

තභතළන ප්ර ලසනඹක් තිතඵනහ කිඹරහ. 

 
ථහනහඹුරභහ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ඒ ළන භභ තොඹහ ඵරන්නේ. වළඵළයි හක්ෂි නළවළ කිඹරහ ඒ 

අඹ හර්තහ යනහ නේ, ඊ  එවහ යන්න තදඹක් නළවළ. නමුත් 

ඒ අඹ  විරු ධ නඩුක් දභන්න තඳෞ ලි පු රතඹකු  

පුළුන්. 

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ரண்னறகு ற கமெரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
රු ථහනහඹුරභරී, එතවභ නේ ඳහර්ලිතේන්ුරතන 

සුප්ර සි ධබහඹක් නළවළ තන්.  

 
ථහනහඹුරභහ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ඳහර්ලිතේන්ුර ඳරීක්ණ ඳත්න්න ඹන්තන් නළවළ තන්. 

ඳරීක්ණ ඳත්න්තන් අඳයහධ ඳරීක්ණ තදඳහර්තතේන්ුරතන් 

තවෝ අල්රස තවෝ දණ තචෝදනහ විභර්ලන තොමින් බහතන්. 

එභ ණඹතනර  තේ හර්තහ ඹළනහ  ඳසතේ ඔවුන් රඵහ තදන 

හර්තහ තභයි අිළ ිළිතන්න ඕනෆ. රු ඩින ගුණතේය 

සභතිුරභහ  තේ ිළිතඵ ත් ිළඹය ළන කිඹන්න පුළුන්. 

 
රු ඩින ගුණතේය භවතහ  
(ரண்னறகு டிம குரசக) 

(The Hon. DEW Gunasekara) 

රු ථහනහඹුරභරී, තේ හර්තහතන අන්තර්ත යරහ 

තිතඵන තචෝදනහ ඉදිරිඳත් ය සති ණඹතන ේඵන්ධතඹන් 

විසතය ටික් භභ තන්හ ත්තහ. ණඹතන 13ක් ේඵන්ධතඹන් 

ඳහර්ලිතේන්ුරතන් අල්රස තවෝ දණ තචෝදනහ විභර්ලන 

තොමින් බහ  දන්හ ඹහ තිතඵනහ. ඒ ණඹතන 13න්, 10ක් 

ළන ප්ර භහණත් හක්ෂි නළති රීහ ඉදිරිඹ   යුුර යන්න ඵළවළ 

කිඹරහ තිතඵනහ. ණඹතන 3ක් ේඵන්ධතඹන් නඩු ඳළරීභ  

 යුුර යනහ කිඹරහ තිතඵනහ. ඒ තේ Report එතක් 

වන් යරහ තිතඵනහ.  

 
රු විජඹදහ යහජඳක් භවතහ 
(ரண்னறகு றஜரம ரஜதக்ஷ) 

(The Hon. Wijeyadasa Rajapakshe) 

රු ථහනහඹුරභරී, 2007 ර්ත  ඉදිරිඳත් ශ COPE  

එතක් හර්තහ ේඵන්ධතඹන් අල්රස තවෝ දණ තචෝදනහ 

විභර්ලන තොමින් බහ  තඹොමු යපු හයණහ තදක් 

ේඵන්ධ පුයළසිතඹෝ තඳෞ ලි නඩු ඳයහ තභයි ඒ 

ුවතදුව දෂිත ුවතදුව කිඹරහ තේේසඨහධියණඹ ිළිතත්තත්. ඒ 

වහ ප්ර භහණත් හක්ෂි තිබුණහ. ඒ අුව තභයි ශ්රී  රංහ යක්ණ 

ංසථහ තඳෞ ලි අංලඹ  දීතේ තොන්ත්රාහත්ුර -ගිවිසුභ- 

අරංගු යරහ නළත ඒ යජඹ  ඳයහ දුන්තන්. ඒ එ 

නඩුකින්.  

අතනක් නඩුතන් තභයි යහත  තිතඵන ඉඩේ අක්ය 8.2 

ප්ර භහණඹක් නීතිවිතයෝධී තර අන් ුර යරහ තිතඵනහ කිඹරහ 
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ඳහර්ලිතේන්ුර 

නළතත් යජඹ  අයතන දුන්තන්. එතතො  තේේසඨහධියණඹ  

ප්ර භහණත් හක්ෂි තිතඵනහ කිඹරහ හයණහ තදදී නඩු තීතන්දු 

දීරහ තිතඵ දී අල්රස තවෝ දණ තචෝදනහ විභර්ලන තොමින් 

බහ  හක්ෂි නළවළ කිඹන තන්දයඹ ිළිතන්න පුළුන් එක් 

තනොතයි. 

අඩු ණතන් තිතඵන හක්ෂි අුව තන ඹන්න ඵළරි තවේුර 

තභොනහද කිඹහත්, ඳහර්ලිතේන්ුර  රු කිරීභක් ලතඹන්ත් 

ලිඛිත තේ දක්හ දළුවේ දීරහ නළවළ. ඒ ඵයඳතශ ප්ර ලසනඹක්. තේ 

ප්ර ලසනඹ ඳහර්ලිතේන්ුර තන් ඒභති තඹෝජනහ ය අවුරුදු 

ඳවක් ඹන වි ත් ඒ ිළිතඵ නීතිඹ ක්රිසඹහත්භ යන්තන් නළති 

අල්රස තවෝ දණ තචෝදනහ විභර්ලන තොමින් බහක්  තේ 

ය   තභො ද?  

 
ථහනහඹුරභහ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

තඳොදු ාහඳහය ිළිතඵ හය බහතන බහඳතිුරභහ    ඒ හර්තහ 

තඹොමු  යනහ සති. ඒ ේඵන්ධ විතලේ අධහනඹ තඹොමු ය 

තොඹන්න. රීතඹෝ දුන්නහභ ඒ රීතඹෝ  රළතඵන අඹ  අභත 

න සිරිතක් තිතඵනහ තන්. ඒ රීහ භහ නළත භතක් යන්නේ. 

වහභ ඒ  යුුර යන්න. 

 
රු ඩින ගුණතේය භවතහ  
(ரண்னறகு டிம குரசக) 

(The Hon. DEW Gunasekara) 

මින් තඳය ඹළව ඒහත් සුරළු සිඹල්රභ ිළිතඵ ේපර්ණ 

විසතයඹක් ලිඹරහ ඳහර්ලිතේන්ුර  ඉදිරිඳත් යන්නේ. 

 
ථහනහඹුරභහ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

තඵොතවොභ සුරතියි, සභතිුරභරී. මීය ශඟ  රු තේ.ණර්.පී. 

සරිඹේතඳරුභ භවතහ.  

ඊ  තඳය රු රීතඹෝජා හය බහඳතිුරභහ මූරහනඹ  

ඳළමිතණනහ සති.  
 
අනුරරු ථහනහඹුරභහ මූරහනතඹන් ඉත් වුතඹන්, 

රීතඹෝජා හය බහඳතිුරභහ [රු මුරුතපසු චන්ද්රිකුභහර් භවතහ] 
මුරහනහරඪ විඹ. 

அன்தறநகு, சதரரகர் அர்கள் அக்கறரசணத்றணறன்மை 

அகனர, குளக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்  [ரண்னறகு 

முமெரகசு  சந்றகுரர் ]  மனம கறத்ரர்கள். 

Whereupon MR. SPEAKER left the Chair, and MR. DEPUTY 

CHAIRMAN OF COMMITTEES [THE HON. MURUGESU 
CHANDRAKUMAR] took the Chair. 

 
[අ.බහ. 2.12] 

 
රු තේ.ණර්.පී. සරිඹේතඳරුභ භවතහ 
(ரண்னறகு ரஜ.ஆர்.ன. சூரறப்ததமெ) 

(The Hon. J.R.P. Sooriyapperuma)  

රු රීතඹෝජා හය බහඳතිුරභරී, තභභ රු බහතන අති 

ළදත් භහතෘහක් තභයි අද හච්ඡහ යන්තන්. බ්රිගතහනාතඹන් 

අඳ  උරුභ වුු ඳහර්ලිතේන්ුර රාභඹ එක්තයහ විඳර්ඹහඹ  

රින් ය බහජන වුණහ.  නීති ේඳහදනඹ ශහ  භදි, නීති-රීති 

ක්රිසඹහත්භ න වි  රීසි ඳරිදි ඒහ ක්රිසඹහත්භ තනහද  කිඹහ 

විභසීභක් ඳහර්ලිතේන්ුරතන  කීතභන් තරිඹ යුුරයි කිඹන 

ේප්ර දහඹ ණහ.  උදහවයණඹක් ලතඹන් බ්රිගතහනාඹ රංහ අත්වළය 

ඹන වි  රංහතන Department of Industries තිබුණහ. ඒ 

කිඹන්තන් ර්භහන්ත තදඳහර්තතේන්ුර කිඹහ එ ණඹතනඹයි. 

අද එභ ණඹතනඹ ංසථහ වහ තනත් භණ්ඩර  සිඹ ණන  

ාහේත තරහ. ඳසු ගිඹ අවුරුදු 60 සුරශත ඵරන වි  තඩොනතභෝර් 

යුත  ාහේත වුණහ. තෝල්ඵරි යුත  ාහේත වුණහ. රීදවස 

රංහතන මූවහණ්ඩු රාභඹ ඹ තත් ාහේත වුණහ. එතවභ ාහේත 

තරහ හුඟක් දුය ණහ.  

තේ තරීභ සි ධ වුතණ් නළවළ. තරෝඹ පුයහභ ෆභ ය භ 

හර්ඹ බහයඹ විලහර තරහ තිතඵනහ. රු රීතඹෝජා හය 

බහඳතිුරභරී, උදහවයණඹක් ලතඹන් ත්තතොත්, 1960 

තරෝතඹන් තරුු රීසඳහදනඹ අද නතො  විසිඳස 

ගුණඹකින් ළඩි තරහ. තශහභ ළඩි තරහ. ඒ ණදී ලතඹන් 

න්න තො  ෆභ ය ක්භ සදී ගිිනන් තිතඵනහ විලහර 

ජහතාන්තය ඩඵහ මුඹ . තේ ළන ථහ  කිඹනහ, 

එංරන්තඹ  හ තොඩ නළඟුු තරෝ ණර්ථිඹ 

තවේුරතො තන "එංරන්තඹ  තවේබිරිසහක් වළදුණහභ 

තොශම  කිඹුහුේ ඹනහ"ඹ කිඹහ. එළරී තත්ත්ඹ  තේ 

ේඵන්ධඹ සවිල්රහ තිතඵනහ. අද ඒ ඊ ත් ඩහ බඹහනයි. අද 

සතභරිහ  උණ ළුවණහභ Intensive Care Unit එතක් 

තිඹන්න තයේ ඵයඳතශ තත්ත්ඹ  ුරන්න තරෝත  ය ල් 

ඳත් තරහ. අද අිළ අතේ තේ අඩු ඳහඩු ළන ඵරනහ. තේ 

භවන්සිතඹන් වදපු හර්තහක්. ඒ හර්තහ ේඳහදනඹ කිරීභ වහ 

ඔළු -තභොශ තඩි- ඳහවිච්ික යරහ තිතඵනහ. ක්රිසඹහතන තඹොදරහ 

ක්ණි ප්ර තිපර න්තන් නළත්නේ තේ හර්තහ පුයහවිදාහ 

බහණ්ඩඹක් ඳභණක් තනහ. එතේ වීභ සුදුසු නළවළ. තේ හර්තහ 

ක්රිසඹහත්භ යරහ අවුරු තදන් තදතන් -අතේ හරත දීභ- එින 

ප්ර තිපර රළතඵන්න ඕනෆ. ඒ මික් අවුරුදු 10 ඉරහ තච්ච 

ත ල් දිවහ ඵරරහ තභඹ කිරීභ අඳ  ප්ර තඹෝජනඹක් නළවළ. සයි 

එතවභ කිඹන්තන්? ඒතන් ඹේකිසි අධාහඳරී ප්ර තඹෝජනඹක් 

තිබුණත් තේ තොමිටිඹ සති කිරීතේ මූලි අදව ඉස  න්තන් 

නළවළ. අද අිළ ඉතහභ බඹහන තළන ඉන්නහ. ල්ඳනහ යන්න 

එඳහ, මුළු තරෝ සිතිඹතේ එභ එ ය ක් විතයක් තිතඵන්තන්, ඒ 

රංහ විතයයි කිඹරහ. එතවභ ිනතන්න එඳහ. රංහ ණර්ථිඹ 

විතයයි තරෝත  තිතඵන්තන් කිඹරහ ිනතන්න එඳහ. රංහ 

රුිළඹරයි, එින ටිනහභ උච්චහචනඹ වීතේ සබහඹ විතයයි 

තිතඵන්තන් කිඹරහ ිනතන්න එඳහ. භහ තේ ථහ යන 

තභොතවොතත්දී සතභරිහ කිඹන තරෝත  ඵරත්භ චරාර්තීත 

යහජාඹ ේපර්ණතඹන් සන ින රහ. අද ඳඩි තහ න්න ඵළරි 

තරහ, ඳඩි තවීභ තවනේ යරහ; අච්චු වපු හසි 

බහණ්ඩහහයතඹන් එිතඹ  දළමීය භ නතය යරහ, ඒහ සීල් තිඹරහ; 

තේ තරෝ ත  කිසිභ ය ක් ුවදුටු විර අමුුරභ භට් තේ භවහ 

අර්බුදඹ  ඒ ය  තේ තභොතවොතත්දී ඳත් තරහයි තිතඵන්තන්.  

ඳඩි තන්තන් නළුර, දින රීඹභඹක් නළුර විේහභ ඹපු 

රක් ණනක් තේ තභොතවොතත් සතභරිහතන ඉන්නහ. තේහ 

ළන වුරුත් ල්ඳනහ යන්තන් නළවළ. තභොද සතභරිහ  

ඕනෆ, සතභරිහ ළන ථහ තනොය රංහතන තිතඵන තේ 

තන්ද න්ද යරහ ථහ යන තෝරතඹෝ ටික් තවොඹහ  තන 

ඒ අඹ රනහ තේහ ළන ථහ යන්නයි. ෆභ තනරහභ රංහ 

රුිළඹර ළන ථහ යනහ මික් අය හරණ්ණි තඩොරර් එ 

ළන ථහ යන්තන් නළවළ. ෆභ තනරහභ ථහ යන්තන් 

අතේ යතට් ඳහයක් වළදුතොත් ඒ ළන මික් සස සතශේ අර්බුදඹ, 

ඳළනභහ සතශේ අර්බුදඹ ළන තනොතයි. ඒ ළන ථහ යන්න 

තවනේ යරහ තභයි සතභරිහ ළත්තන්  ඳහ දීරහ 

තිතඵන්තන් . ඒ රීහ භවහ අහනහන්ත තත්ත්ඹක් උදහ තරහ 

තිතඵනහ. [ඵහධහ කිරීේ] නළවළ, නළවළ. ඳහ වපු අඹතප ඔළු 

කිඹනහ. ඒයි කිඹන්තන්. [ඵහධහ කිරීේ]  ඔඵහභහ ශඟ දළන් 

තදන්න ල්ලි නළවළ. තේ ිනඟන්තනෝ ලු තෝට් දහතන ගිිනල්රහ 

ඔඵහභහතප ඳත්ුර සු ද ය ය ණහ. අද ිනඟන්ුව. ිනඟන්ුවභ 

තරහ. ඒයි අද තිතඵන තත්ත්ඹ.  
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[රු විජඹදහ යහජඳක්  භවතහ] 
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රු සුජී තේනසිංව භවතහ 
(ரண்னறகு சுஜல ரசணசறங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

රු භන්ත්රීaුරභරී, ජනහධිඳතිුරභහ  ඵරීන්න එඳහ. 

 
රු තේ.ණර්.පී. සරිඹේතඳරුභ භවතහ 
(ரண்னறகு ரஜ.ஆர்.ன. சூரறப்ததமெ) 

(The Hon. J.R.P. Sooriyapperuma)  
 
 

[මූරහනත  අණ ඳරිදි ඉත් යන රදී.] 
[அக்கறரசணக் கட்டமபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

[ඵහධහ කිරීේ] අද තිතඵන තත්ත්ඹ ඒයි. [ඵහධහ කිරීේ] ඔන්න, 

ුවරින් වරහ ඳන්නපු තනහ තභතළන  සවිල්රහ. තවොය ඔේපු 

ලිඹ ලිඹහ- [ඵහධහ කිරීේ]  
 

[මූරහනත  අණ ඳරිදි ඉත් යන රදී.] 
[அக்கறரசணக் கட்டமபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

තමුන්නහන්තේ  ඳන්නරහ තිතඵන්තන්  
 
[මූරහනත  අණ ඳරිදි ඉත් යන රදී.] 
[அக்கறரசணக் கட்டமபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

න්තදන් ඳල්තරවහ . [ඵහධහ කිරීේ] අනහථ තච්ච  
 

[මූරහනත  අණ ඳරිදි ඉත් යන රදී.] 
[அக்கறரசணக் கட்டமபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

ත ලඳහරන ිනඟන්තනක්. [ඵහධහ කිරීේ] භභ ළඩි දුය ථහ 

යන්තන් නළවළ, ඒහ ළන. භ  ත හර්තහ ටික් රළබිරහ 

තිතඵනහ. භභ ටි ටි එිතඹ  දහනහ. ටි ටි එිතඹ  දහනහ. 

රු රීතඹෝජා හය බහඳතිුරභරී, සතභරිහතන ප්ර ෘත්ති 

දහන්න තවනේ යරහ තිතඵනහ. තභොද සතභරිහ කිඹන 

ාහජ ය  විනහල තරහ. සතභරිහතන තේ තභොතවො තත් තඳශඳහිත 

ඹනහ, සතභරිහතන ධනතඹන් සිඹඹ  99ක් අයිති එින  සිඹඹ  

එක් න ජනවනඹ යි කිඹරහ. සිඹඹ  එක් න 

ජනවනඹ  සිඹඹ  99ක් ත තඳොශ අයිතියි. [ඵහධහ කිරීේ] 

එේඵසිතඹන් ඳහ න්න තතනකු  ඒ ළන ථහ යන්න 

තවනේ. ඊ  ඳසතේ අය "මිල්ර තෝට්" වේඵ තන්තන් නළවළ, 

ඳහහයයින් . 

අද සතභරිහතන ප්ර ෘත්ති තරෝත  ඳශ කිරීභ 

ේපර්ණතඹන්භ තවනේ. එ ඳත්තයඹක් අයතන ඵරන්න; 

ඒජන්සිඹක් අයතන ඵරන්න; ප්ර ෘත්ති ඳශ යන්න තවනේ. ඒ 

ප්ර ෘත්ති ළන ථහ යන්තන් නළවළ.  

ඊශඟ , අල්රපු ය  ඉන්දිඹහ දිවහ ඵරන්න. ඉන්දිඹහුව 

රුිළඹර ළඵලිර  ළඩිරහ ගිිනන්. ඉන්දිඹහ තඵොතවොභ 

ණඩේඵයතඹන් වදහතන ණපු රුිළඹර ළටුණහ. ඉන්දිඹහ අද 

ළඵලි වීතේ - Balkanization - අන්තයහ   ඳත් තරහ තිතඵනහ. 

ඉන්දිඹහතන 29ළරී යහජා තර තතරන්හනහ ණන්ද්රිහ ප්ර ත ලත  

ිළිනටු නහද නළ ද කිඹරහ තේ ථහ යන තභොතවොතත්දී දරුු 

අයශඹක් තිතඵනහ. මුළු ඉන්දිඹහභ ළඵලිර  ළඩීතේ -

ඒකීඹ යහජාඹක් තරහ තරීච්ච රාභඹ බි ළටීතේ- ළට්   අද 

සවිල්රහ තිතඵනහ. තේ තත්ත්ඹ ඹ තත් රංහතන අිළ ණඳහු 

වළරිරහ ඵරන්න ඕනෆ.  

රංහ දරුු අර්බුදඹ  ඳසතේ ංර්ධනඹ  තඹොමු 

තරහ තිතඵනහ. ඒ ංර්ධනඹ  තඹොමු වුු රංහ  උදවුක් 

ලතඹන් රු ඩින ගුණතේය භළතිුරභහතප තේ හර්තහතන් 

තඳන්න අර්බුදහරි තත්ත්තඹන් රංහ තොඩ එන්න ඕනෆ. 

තේ ණ  ගිඹහ  වදපු හර්තහක් තනොතයි. භහ දන්නහ ඩින 

ගුණතේය කිඹන උත් භවත්භඹහ තේ තඵොතවොභ 

භවන්සිතඹන් වදපු හර්තහක් ඵ. තේ හර්තහතන බු ධිභඹ 

ඳළත්තක් තිතඵනහ. තේ හර්තහ රීසි ඳරිදි ක්රිසඹහත්භ යන්න 

ඵළරි වුතණොත් තේ පුයහ විදාහත්භ හර්තහක් වළටිඹ  

පුසතහරත  ඳළත්ත  දභන්න සි ධ නහ. අද අඳ ත යුුර 

තීතයණඹ න්තන් තේ හර්තහතන් කිඹන අය, තේ ළන 

තනොතයි, තභඵඳු හර්තහ රීර්ත ල හලීන අද  වහ තව   

ක්රිසඹහත්භ කිරීභ වහ තඹදිඹ යුුර විධිවිධහන තභොනහද කිඹන 

එයි. තේ හර්තහතන් අවුරුදු 10  ඉසතල්රහ සිදු වුු 

ත ල් ළන අඳ ථහ යරහ ළඩක් නළවළ. අඳ ථහ ශ යුත්තත්, 

තේ හර්තහතන රීර්ත ල තව  වහ අරී දහ ක්රිසඹහත්භ කිරීභ වහ 

අඳ ත යුුර ිළඹය තභොනහද කිඹරහයි. තදවිඹන්තප නහභතඹන් 

ඳස  ඹන්න එඳහ. එක් ිනතහ න්න. ඉතිවහඹ  reverse gear 

එක් නළවළ. 

ඉදිරිඹ  ඹන ත ලඳහරනඹ නතය යන්න තඩොල් brake  

එකුත් නළවළ. ඔන්න ඔඹ ළ ලුතන තභයි තරෝඹ භන් 

යන්තන්. අද ජහතාන්තයඹ දිවහ ඵරන්න. අඳ  විරු ධ 

ජහතාන්තයත  තිබුු එ එ රයිට් බිභ ළටිරහ, රීවිරහ ගිිනන්. 

දළන් අිළ ජහතාන්තයත  ඵළඵතරන ඉතහභ ණඩේඵයහය 

තත්ත්ඹ  සවිල්රහයි තිතඵන්තන්. තේ තඵොතවොභ අනර්ක 

තත්ත්ඹක්. ිනරු තනොඵසින අධියහජා  කිඹරහ තොඩ නළඟ 

බ්රිගතහනා අධියහජා අන්තිතේදී තඳොදු යහජා ඵ  ඳරිර්තනඹ 

තරහ, තිබුු අධියහජාහදී ත ල් ඳළත්ත  විසි යරහ දභන්න 

සි ධ වුණහ. ඒ අඹභ ත සල්ඳ හරඹදී ණසිඹහතන 

විලසභඹජන ප්ර තිපර තනත් තදමින් තඳොදු යහජා භණ්ඩරත  

මූරසථහනඹ යුතයෝඳතඹන් ණසිඹහ  භහරු යනහ. තේහ 

ල්ඳනහ ය ඵළලිඹ යුුර ත ල්. තේහ ඉතහ ටිනහ විසතයහත්භ 

ත ල්. ඒ රීහ රු බහතන් භභ ඉල්ලීභක් යනහ තභභ 

හර්තහ ිළිතඵ post-mortem  තිඹන එ ඳළත්ත  දභරහ  අිළ 

ඔක්තොභ රළවළසති තරහ ඉදිරි ර් තද ුරන සුරශත තේ සිදු 

න ළයදි භඟ වළරීභ වහ අිළ ත යුුර ිළඹය තභොක්ද කිඹහ 

තොඹන  ඳළත්ත  එමු කිඹරහ. අවල් අවුරු ත  අවල් ත  සි ධ 

වුණහඹ කිඹරහ තේ post-mortem  එ සද සද ඹන්න එඳහ. ඒ 

ණත්භ ංචහක්. ඒතන් අිළ අඳ ය හ න්නහ. 2013, 2014, 

2015 හරත දී තේ යද සිදු තනොවීභ වහ ක්රිසඹහත්භ ශ වළකි 

නීති භහරහක් වදරහ ඒ ඉදිරිඹ  තපන්න ක්රිසඹහ යමු. අතේ 

ණර්ථිඹ තනස තරහ. අතේ ණර්ථිත  සරඳඹ තනස 

තරහ. අතේ රීසඳහදනඹ තනස තරහ. අතේ ජහතාන්තය 

ේඵන්ධේ සිඹ හයඹකින් ළඩි තරහ. අද අතේ ශභයින්තප 

syllabus එ තනස තරහ. ිළඹරු රළබ අධාහඳන ිළිතය 

තනොතයි, අද තිතඵන්තන්. අද අතේ ශභයින්  භහතෘහ ඳවක් දළන 

න්න අලා තරහ. එක් තභයි ඉතරක්තට්රාොරීක් ඹුව කුභක්ද 

කිඹන එ. ඒතක් අ මුර තභොනහද? තදළරී එ ේිළයු ර් 

ිෂස හචහයඹ ඉය තන්තන් තොතළරීන්ද කිඹන එ. ඒ විඹඹ 

අද ඳතවේ ඳන්තිත  ඉරහ ඉවශ  ශභයි වදහයනහ. ප්ර ලසන අවනහ. 

ුරන්ළරී එ තභයි තේ තයොතඵෝ භළෂිභ මිරීවහතප වහේපුතහ 

තයිද, මිරීවහතප තේඹහ තයිද කිඹන ප්ර ලසනඹ.  

ඊශඟ , "cyber" කිඹරහ අලුත් චනඹක් සවිල්රහ තිතඵනහ; 

"Digital" කිඹරහ අලුත් චනඹක් සවිල්රහ ති තඵනහ. රංහතන 

තදභනිළඹන්තන් සිඹඹ  90ක් තේ එ ප්ර ලසනඹක් ළන ශභඹහ  

උඳහයඹක් යන්න පුළුන් තත්ත්ඹ තනොතයි ඉන්තන්. ඒ 

අතයුරතර්දී  දළුවේ ිෂස හචහයඹක් - knowledge society එක් - 

සවිල්රහ ති තඵනහ. ශභයින් අවනහ,  "knowledge society" එ 

කුභක්ද කිඹරහ. තේ ප්ර ලසනඹ  උත්තය තදන්න ඕනෆ. අන්තිභ  

කිඹනහ ප්ර ඥාහ - wisdom - ළන. තේ ප්ර ලසන ඳව, වඹ  තභයි අද 

උත්තය ළඳයිඹ යුත්තත්.  
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ඳහර්ලිතේන්ුර 

භහ තේ උත් බහතන් ව ළදත් තදභනිළඹන්තන් 

ඉල්ලීභක් යනහ. ත අවුරුදු ඳවදී තේ රංහතන විලහර 

තනක් තනහ. වුරු වයස වුණත් තරෝත  ඉදිරි භන 

තවේුර තො තන රහ අධාහඳන විඹඹන් ඔක්තොභ වත  

ඳන්තිත  ඉරහ  ඉවශ  ඳන්ති හභයලින් ඉත් තතයනහ. 

අතේ ශභයින්තන් සිඹඹ  52ක් දළන  රහ අධාහඳනත යි 

තඹදිරහයි ඉන්තන්. ඒ අධාහඳනතඹන් රැකී යක්හ න්න ඵළවළ. 

තභොද, තරෝත  ඳවශ තරහ තිතඵන ිෂස හචහයඹ electronic 

ිෂස හචහයඹක්. ඒතක් යන් කිරි   හන්තන් නළති ශභතඹකු ; 

අලුත් විඹඹ භහරහ වදහයන්තන් නළති ශභතඹකු  ත අවුරුදු 

ඳවදී තරෝඹ  මුහුණ තදන්න ඵළවළ. ඒ රීහ ශභයින්  

තහක්ණ විේරත  යන් කිරි   ෆභ තභයි ප්ර මුතහ රළයිසුරතන 

ඉවිතන්භ තිතඵන්තන්. තරෝත  තයඹක් තිතඵනහ, තරෝ 

විනහලඹයි, තරෝ අධාහඳනඹයි අතය. ඒ ය  අය ත්ත අතේ 

නහඹඹහ තභයි "ශභඹහ වදරහ ය  වදමු" කිඹන තේ තත්ත්ඹ 

දිඹත් ය තිතඵන්තන්. ශභඹහ වදනහ කිඹන්තන් 21න ලත 

ර්ත  නතෝදඹ  ශභඹහ ිළිතතඹර කිරීභයි. භහ ිනතනහ, ඒතක් 

තරොකු ණයේබඹක් යරහ තිතඵනහඹ කිඹරහ.  

තේ හදඹ  එ තළන ළයකිරහ රීදහ න්න තදන්න එඳහ. 

තේ හදතඹන් අඳ ප්ර තඹෝජනඹක් අයතන 2014 - 2015 හරත දී  

චීනඹ නළඟිට් හ හතප  අිළත් නළඟිටිමු. සතභරිහ ඵළවළතන 

ඹන තනරහතන චීනඹ නළඟිට් හ. ඳශමුළරී ණර්ථිඹ වහ ඳශමුළරී 

තහක්ණි විේරඹ දළන් ඉය යන තරහතන අඳත් ඒ භ තේ 

ඹමු. අඳ  තන යන්න තදඹක් නළවළ.   

භහ මිත්රා ඩින ගුණතේය භවත්භඹහ  භතප සුරතිඹ පුද 

යනහ. භවන්සි තරහ එුරභහතප බු ධිතඹන් තේ හර්තහ 

රීසඳහදනඹ කිරීභ ළන භතප ප්ර හදඹ ඳශ යනහ. අනහතඹක් 

ළන, අනහතඹ  ළරළසභක් ස කිරීභ ළන ිනතහ ඵරන තභන් 

ඉල්රමින් භතප ථහ භහේත යනහ.  
 

[2.29 p.m.] 

 
රු ඒ. විනහඹමූර්ති භවතහ 
(ரண்னறகு அ. றரகமூர்த்ற) 

(The Hon. A. Vinayagamoorthy) 

Hon. Deputy Chairman of Committees, thank you for 

giving me an opportunity to speak on the COPE and its 

Report. As a person who was actively engaged in the 

activities of the COPE, I am glad to say that the Chairman 

has done very good work, which is exemplary. I do not 

think any previous Chairmen worked like this. We have 

examined 247 Public enterprises of which almost all are 

running at a loss. The reasons are bribery, corruption, 

inefficiency of people and overstaffing. I want to thank 

the Hon. DEW Gunasekara for taking follow-up action. 

We have sent the Report to the secretaries of ministries 

and we have asked them to report on it. This is very good 

work and we will continue to do that.  

I would like to speak something about electricity also. 

“The Sunday Leader” of 5th May, 2013 under the heading 

“Gross Financial Mismanagement by CEB” states, I 

quote:  

“While electricity consumers are being thrown from the frying pan 

into the fire with atrocious electricity hikes, the management and 

engineers of the Ceylon Electricity Board (CEB) keep pointing fingers 
at the political hierarchy……..”  

The Lanka Transformers Limited was set up as a 

subsidiary.  But, actually what  happened was, this 

subsidiary was gaining profits and the Ceylon Electricity 

Board was losing. At the end, we find that the company 

which is supplying electricity to the Ceylon Electricity 

Board is getting profits but the Ceylon Electricity Board 

is running at a loss. The reason is that the people who are 

in the Lanka Transformers Limited are the three top men 

in the Ceylon Electricity Board. When the Ceylon 

Electricity Board is losing, Lanka Transformers Limited 

is gaining profits; the same people are there.   

The article further states, I quote:  

"So the million, or rather billion dollar question is, how did the 
most lucrative subsidiary of LTL, LTL Projects, which could have 

brought in so much profit for CEB, end up in the private hands of the 

LTL’s top three?  

Then, I want to refer to some queries made by the 

Auditor-General with regard to the Ceylon Electricity 

Board. Under accounting deficiencies, he points out that 

Rs. 100 million to be received from the Treasury for 

establishing the Sabaragamuwa University has not yet 

been received. Also, the following observations were 

made regarding the accounts receivable and payable by 

the Board: a sum of Rs. 28.667 million out of Rs. 

226.028 million outstanding from the Lanka Electricity 

Company, which is a subsidiary company of the Board, 

as at 31st December, 2010 has remained unrecovered for 

over a period of five years without any progress. So, how 

can you expect the Ceylon Electricity Board to be 

properly run? I think now there is enough 

hydroelectricity; we have water there. You can get 

electricity generated from water itself.  - [Interruption.] 

No, you can generate electricity - hydroelectricity - from 

water and that is cheaper.  

Then, Mihin Lanka (Pvt.) Limited has been running at 

a significant loss. The loss in a number of years had been 

as follows: in 2007/2008, it was Rs. 3,356 million; in 

2008/2009, Rs. 4,657 million and in 2009/2010, Rs. 

5,722 million. The liability of the company as at 

December, 2010 had been Rs. 2.4 billion.   

Then, the Editorial of the “Daily Mirror” of 

Wednesday, 17th July, 2013 captioned “Lanka heading 

for crash landing” states about the SriLankan Airlines as 

follows, I quote:  

“The lead story revealed that the Treasury, using public money, had 

decided to bail out the highly-publicised SriLankan Airlines which 
when launched had proclaimed itself as the flag carrier of Sri Lanka 

paradise. The Treasury will pay Rs. 25 billion of the Rs. 36 billion the 

national carrier owes to the Ceylon Petroleum Corporation for fuel 
which was supplied on credit. The CPC, which itself is facing blazing 

losses not only due to unpaid fuel bills but also due to other swindles 

and scandals - had threatened to cut off supplies to state institutions 

which exceeded credit limits. ..."  
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"If this wholesale waste and abuse of public funds without 
accountability or transparency continues, it is plain that Sri Lanka is 

heading for a crash-landing soon.” 

If we do not take corrective measures regarding those 

institutions which have been run at a loss, a time will 

come when the Treasury would not have money to pay 

the salaries. Sir, there is no need for Mihin Lanka (Pvt.) 

Limited. I think the Chairman has made a suggestion that 

it be taken over by the SriLankan Airlines.  That is a very 

good idea.                                                                                                                           

Also, this COPE Report has made some very good 

recommendations under the titles "Redundant 

Institutions", "Subsidiaries of State owned institutions not 

accountable to Parliament", "Adverse Role of Trade 

Unions on Decision Making", "Need for Shifting to a 

Cost Accounting System", "Appointment of Heads of 

institutions and members to the Board of Directors", 

"Presentation of Annual Reports in Parliament" and so on. 

I hope that the State and the relevant institutions will 

implement the recommendations made by the Chairman, 

the Hon. DEW Gunasekara. 

Thank you. 

 
[අ.බහ. 2.39] 

 
රු තයෝිනත අත්ලගුණර්ධන භවතහ (යහඹ වහ භවහභහර් 
අභහතාුරභහ) 
(ரண்னறகு ரரயற அரதகுர்ண - துமநமுகங்கள், 

தடுஞ்சரமனகள் அமச்சர்)  

(The Hon. Rohitha Abeygunawardana - Minister of Ports 

and Highways) 

රු රීතඹෝජා හය බහඳතිුරභරී, ඊත  දතේදී ශ්රී  රංහ 

ප්ර ජහතහන්ත්රි. භහජහදී ජනයජත  තභභ උත්තරීතය 

ඳහර්ලිතේන්ුරතන තඳොදු ාහඳහය ිළිතඵ හය බහතන හර්තහ 

ේඵන්ධතඹන් බහ ල් තඵන අසථහතන ණයේබ ශ 

විහදඹ  අද දිනත දී ේඵන්ධ තන්න අසථහක් රළබීභ 

ිළිතඵ භතප ුර  ප්ර හල යනහ.  

රු රීතඹෝජා හය බහඳතිුරභරී, තේ තඳොදු ාහඳහය 

ිළිතඵ හය බහ -COPE එ-  විතලේතඹන්භ තේ යතට් යහජා 

ණඹතන, යජත  බහණ්ඩහහයඹ ුරිතන් තේ යතට් ජනතහතප 

ංර්ධනඹ යන, ණර්ථිඹ ලක්තිභත් යන ණඹතන රීළරැදි 

භන් භහර්ඹ භන් යවීභ වහ ඉතහභ ප්ර තඹෝජනත් න 

හය බහක් වළටිඹ  තභයි අඳ වඳුන්න්තන්. ණණ්ඩු ඳක්ත  

භළති සභතිරු විතයක් තනොතයි, තඳොදු විඳක්ඹ රීතඹෝජනඹ 

යන ෆභ භන්ත්රීaයතඹකු භ තේ හය බහ   වබහ ව තරහ 

යතට් ඹේ තළන අරාමිතහක් සිදු තනහ නේ ඒ  සඟිල්ර 

දිගු යරහ ඒ අරාමිතහ සිදු න ණඹතනඹ -ඒ රීරධහරින්- තේ 

ඳහර්ලිතේන්ුරතන තිතඵන එභ හය බහ  ළරහ, 

ඔවුන්තන් ප්ර ලසන යන්න පුළුන්. එළරී ළදත්භක් සති තේ 

තඳොදු ාහඳහය ිළිතඵ හය බහතන හර්තහ ළන ථහ යන්න 

ඊත  තේ ඳහර්ලිතේන්ුරතනදී තේ විහදඹ ණයේබ ශහ.   

රු රීතඹෝජා හය බහඳතිුරභරී, තේ විහදඹ ණයේබ ශ 

තරහතන සි  අඳ එඹ  සහුේන් දුන්නහ. ණණ්ඩුතන, ඒ හතපභ 

විඳක්ත  රු භළති සභතිුරභන්රහ තේ ේඵන්ධ ථහ ශහ. 

එක්ත් ජහති ඳක්ත  භංර භයවීය භන්ත්රීaුරභහ ඊත  තේ 

විහදඹ  ේඵන්ධ තරහ කින රුු අඳ අවතන ිනටිඹහ.  භහ 

මිත්රා ණචහර්ඹ වර් ද සිල්හ භන්ත්රීaුරභහත් ඒ තරහතන තේ රු 

බහතන ඉන්න සති. ඒ තරහතන එුරභහ ථහ අවතන වරි 

ඉන්න සති. භංර භයවීය භළතිුරභහ එක්ත් ජහති ඳක්ත  

කිඹරහ කිනහ , එුරභහ එක්ත් ජහති ඳක්ත ද කිඹන එ 

ළනත් ප්ර ලසනඹක් තිතඵනහ. අඳ එක්ත් ජහති ඳක්ත  අඹ 

දළ තිතඵනහ. යවි රුණහනහඹ භන්ත්රීaුරභහ තවො එක්ත් 

ජහති ඳහක්ෂිතඹක්.  නළත්නේ අතේ තේ බහහතන් කිඹනහ 

නේ එුරභහ තවො යූඑන්පීහයතඹක්. අතේ තරතහ අුරතෝයර 

භන්ත්රීaුරමිඹ, අතනෝභහ භතප භන්ත්රීaුරමිඹ ළරී අඹ තවො එක්ත් 

ජහති ඳහක්ෂිඹන්.  එක්ත් ජහති ඳක්ත  එළරී අඹ තේ 

ඳහර්ලිතේන්ුර සුරතශේ ඒ විඹ ධහයහ  ළශතඳන විධිඹ , ඒ 

විඹ ධහයහ සුරතශේ තභයි තභන්තප ථිහ යතන ඹන්තන්.  

තඳොදු ාහඳහය ිළිතඵ හය බහතන හර්තහ ළන ථහ 

යන්න ඉසතල්රහ භංර භයවීය භන්ත්රීaයඹහ ඊත   ශ 

ථහ  ිළිතුරයක් තදන්න අඳ  සි ධ නහ. තේ යතට් ජනතහ 

වහ සිඹලුභ ළදත් භහධා ණඹතන තේ දිවහ ඵරහ තන ඉන්නහ. 

එුරභහතප ථහ  අිළ ිළිතුරයක් තනොදුන්තනොත් ඒ භහධා ණඹතන 

අවයි, ''සයි ඔඵරහ ිළිතුරරු තදන්තන් නළත්තත්'' කිඹරහ.  

රු රීතඹෝජා හය බහඳතිුරභරී, තේ විඹ ඳථඹ 

ඳළත්තකින් තිඹරහ, භංර භයවීය භන්ත්රීaයඹහ තභොකින්ද 

ථහ ඳ න් ත්තත්? එුරභහ ඊත  COPE හර්තහ ළන විහදඹ 

ඳළත්ත තිඹරහ අඳ  කිනහ, තේ භහත  05න දහ එක්ත් 

ජහති ඳක්ත  නහඹුරභහ  -යරීල් විරාභසිංව භළතිුරභහ - 

එතයින ඳහ භනක් දකුතණ් ඉරහ ණහඹ කිඹරහ. ඒ ඳහ භන 

භහතය  එන තො  භංර භයවීය භන්ත්රීaුරභහ තඵෝධි පජහ  

ගිිනල්රහ. භංර භයවීය භන්ත්රීaුරභහ තඵොතවොභ අිනං තඵෝධි 

පජහ  ගිිනල්රහ. රු රීතඹෝජා හය බහඳතිුරභරී, ඒ තඵෝධි 

පජහ  ගිඹ භන්ත්රීaයඹහ ඊත  කිඹනහ, "අතේ අතත් අඩු ණතන් 

ඉයටු ෆල්රක්ත් තිබුතණ් නළවළ"යි කිඹරහ. ඉයටුක්ත් අතත් 

තිබුතණ් නළවළ කිඹරහ තභයි භංර භයවීය භන්ත්රීaයඹහ 

කිඹන්තන්. "ඉයටු ෆල්රක්ත් අතත් තනොතිබුු භතප තෝරඹන්  

තන ගිිනන් යක්ෂිත ඵන්ධනහහයත ශහ"යි කිඹරහ එුරභහ 

කිනහ. රු රීතඹෝජා හය බහඳතිුරභරී, භංර භයවීය 

භන්ත්රීaයඹහ කිඹපු ථහ සත්ත. තභොද, ඉයටු නේ තිබුතණ් 

නළවළ. එ ඉයටුක්ත් තිබුතණ් නළවළ. ඉයටුලින් වන්න ඒ අඹ 

තභොන්ටිතෝරි දරුන්ද? ශදරු ඳහතල් ඉන්න දරුන්ද 

ඉයටුලින් වන්න? නළවළ, රු රීතඹෝජා හය බහඳතිුරභරී. 

රු රීතඹෝජා හය බහඳතිුරභරී, ඉයටු තනොතයි 2 X 6 කුරුඳු 

තඳොලු තිබුතණ්. තභන්න 2 X 6 කුරුඳු තඳොලුර ිළන්තූය. අිළ 

භහධාඹ  කිඹනහ, තේහ ළරැදි නේ තේහ ළරැදියි කිඹරහ 

ලිඹන්න; අිළ කිඹන ත ල් මුහක් කිඹරහ කිඹන්න. තේ 

ිළන්තූයත  සිටින පු රඹහ තභ වඳුනහ න්න ඵළරි වුු 

තතනක්. භහ තේ ිළන්තූයඹ බහත* යනහ. කුරුඳු තඳොලුත් 

එක්භ සිටින වඳුනහ ත් අඹ ත ිළන්තූයඹ ඉන්නහ. ඒ 

ිළන්තූයත  යංජිත් තෝදහතොඩ ණයච්ික වහ උපුල් රීලහන්ත 

ඉන්නහ. ඊත  ඳහර්ලිතේන්ුර සුරතශේදී එුරභහ ශ ථහතනදී, 

තභන් ඉයටු ෆල්රක්ත් නළුර අවිිනංහහදි - [ඵහධහ කිරීභක්] 

භතප මිත්රා යවි රුණහනහඹ භන්ත්රීaුරභරී, ඳහර්ලිතේන්ුරතන 

ේප්ර දහඹ  භහ රු යනහ. භහ ඔඵුරභහතන් අවන්තන් 

තභච්චයයි.  

භහ මුලින් තේ හයණඹ  කිනහ.  භභ තේ  ිළිතුරරු 

 තනොදුන්තනොත්  රු භන්ත්රීaුරභරී ළයදි අදවක් රළතඵනහ. ඒ 

රීහ භහ ිළිතුරරු දිඹ යුුරයි. අඳ  විතයක්  තනොතයි, 
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————————— 
*  පුසතහරත  තඵහ සත. 
*  நூணறமனத்றல் மக்கப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 



ඳහර්ලිතේන්ුර 

තමුන්නහන්තේරහ ත් තභුරභහ ිළිතරඹක්. ඒ ළන කිඹන්න 

තමුන්නහන්තේතප දි නළවුතණ් නළති වුණහ , ඔඹ තතොල් 

තදතන් චන එිතඹ  තනො ණහ   භංර භයවීය වුද කිඹන 

එ භතප මිත්රා යවි රුණහනහඹ භන්ත්රීaුරභහ තවො  දන්නහ. 

දහ තවෝ ද තමුන්නහන්තේ  එක්ත් ජහති ඳක්ත   ඉවශ 

තළන  එන තතනක්. ඒ රීහ තේ කිඹන ත ල්  

තමුන්නහන්තේ  ටිනහ. ඒ රීහ  භ  ඉඩ තදන්න, එුරභහ  

ිළිතුරරු තදන්න. තභන්න තභතවභ තභයි වළසි රුතණ්. 

මූරහනහරඪ රු භන්ත්රීaුරභරී,  සිඹලුභ භන්ත්රීaරුන්තප දළන 

ළනීභ ිළණි භහ තේ සිඹලුභ ඡහඹරඳ ටි  බහත* යනහ. 

තඳොලු අයතන  එනහ. ඵරන්න තේ භවය මුහුු. භතප අේතේ! 

එල්ටීටීඊහයඹන්තප මුහුු හතයි.[ඵහධහ කිරීභක්] 

 
රු භන්ත්රීaයතඹක් 
(ரண்னறகு உமைப்தறணர் எமெர்) 

(An Hon. Member) 
උහවිඹ  එන හයණඹක්.   

 
රු තයෝිනත අත්ලගුණර්ධන භවතහ  
(ரண்னறகு ரரயற அரதகுர்ண) 

(The Hon. Rohitha Abeygunawardena)  

භ  භහතන්න. උහවිඹ  ඉසතල්රහ, භහ රීතඹෝජනඹ 

යන්තන් තේ උත්තරීතය ඳහර්ලිතේන්ුර.  තේ ඳහර්ලිතේන්ුරතන 

ඉරහ භභ මූරහනහරඪ රු භන්ත්රීaුරභහ  තඹෝජනහ  යනහ, තේ 

ිළන්තූයර සිටින අත් අඩංගු   අයතන නළති සිඹලුභ තදනහ අත් 

අඩංගු  න්න කිඹරහ. ඒ  තේ හක්ෂි සති.  

අිළ භහධාඹ  සුරතින්ත තනහ.  අිළ "සිය" භහධා ජහරඹ  

සුරතින්ත තනහ.  ඒ අඹ භහධාඹ  කීභ ඉටු ය 

තිතඵනහ.  "භනබිභ " ඳත්තයඹ  අිළ සුරතින්ත තනහ. අිළ 

ITN නහලිහ  සුරතින්ත තනහ. දළන් ITN නහලිහ අතේ  

කිඹරහතන් කිඹන්තන්. එතවභ තන් කිඹන්තන්. ඒ යජත  

තවොයණෆක් කිඹනහ තන්. ඒ භහධා තභන්තප  කීභ ඉටු 

යරහ තිතඵනහ.  ඉතිවහත  තොතවොභද සි ධ තරහ 

තිතඵන්තන්?  වපු මිරීවහ එිතත  ඉරහ, ගුටි හපු මිරීවහ ිනතර් 

ගිිනල්රහ තිතඵනහ තන්.  එතවභ  තන් තරහ තිතඵන්තන්.  වළඵළයි 

"සිය" ඒ තනස ශහ. තනොේභයඹක් දභරහ  වපු මිරීවහ 

යවුභකින්   යරහ තඳන්ුවහ. ගුටිහපු, භහතය ඳළත්තත් අිනං 

මිරීසසු කිනහ,  ''තභන්න තේ අරහ, තේ අල් ප්ර හත ශීඹ 

බහතන  එක්ත් ජහති ඳක්ත  විඳක් නහඹයඹහ, තේ 

අල් ප්ර හත ශීඹ බහතන භන්ත්රීaයඹහ,  තේ භංර භයවීය 

භන්ත්රීaුරභහතප තදය  ින පු - ළඩ යන-  තනහ කිඹරහ. ඒ 

විතයක් තනොතයි. ඔහුතප  මීය ඳතභ  කිට්ටුන්තඹහ, මීය ය  

භවත්භඹහත් තේ සි ධිත  ඉන්නහ. භංර භයවීය භවත්භඹහ 

එඹහ තඵොතවොභ ළදත් කිඹරහ තභයි තඳන්න්න ඹන්තන්.   

නමුත් ඔහුත් තේ සි ධිඹ  ේඵන්ධයි. භංර භයවීය 

භන්ත්රීaයඹහ  ඊත   COPE හර්තහ අභත වුණහ. යවි 

රුණහනහඹ භන්ත්රීaුරභරී, ඔඵුරභහ ඊත  සිටිත  නළවළ.  භංර 

භයවීය භන්ත්රීaයඹහ   ඊත  COPE හර්තහ ළන ථහ යන්න 

අභත වුණහ.  එුරභහ  තිබුණහ තේ  සි ධිඹ ළන තනත් තළන 

ථහ යන්න. නමුත් තභොක්ද වුතණ්? "පුහුල් තවොයහ තයන් 

දළතන්" කිඹන්නහ හතප එුරභහ  ඉහතන ඉන්න ඵළරි වුණහ. 

නළත්නේ එුරභහ   ඊත  COPE හර්තහ ළන ථහ යන්න 

තිබුණහ. එුරභහ  COPE හර්තහ ළන ථහ යනහ  ඩහ තේ 

සි ධිඹ ළන කිඹන්න වුභනහ වුණහ. එුරභහතප භන දන්නහ, 

එදහ තභොක්ද සි ධ වුතණ් කිඹරහ.  

අිළ කිසිතේත්භ එක්ත් ජහති ඳක්ත  නහඹයඹහ  

විරු ධ තඳශඳහිත ඹන එ  ණිෂර්හද යන්න ළභළති න්තන් 

නළවළ. තේ ය   තවො විඳක්ඹක් තිතඵන්න  ඕනෆ. තේ ය   

විඳක් නහඹයතඹක් ඉන්න  ඕනෆ. ඒ ඒ ඳක්ඹ සුරතශේ 

තිතඵන ප්ර ලසනඹක්. වළඵළයි, වුරු තවෝ තතනක් හතප වරි 

අත  ණයුධ දීරහ, හතප වරි අත  තඳොලු දීරහ, "වඳන්, ගිිනල්රහ 

භයහරීන්" කිඹරහ ඳළත්ත  තරහ ඉන්න එ තභයි නය ත . 

ඒ තන වුරුත් තනොතයි තශේ.  ඒ තශේ  
 

 
[මූරහනත  අණ ඳරිදි ඉත් යන රදී.] 
[அக்கறரசணக் கட்டமபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

භංර භයවීය කිඹන භන්ත්රීaයඹහ අිළ වඳුනහ ත්තත්                 

ශ්රී  රංහ රීදවස ඳක්ත  ඉන්න හරත . භංර භයවීය                 

ශ්රී  රංහ රීදවස ඳක්ත  තජාසඨඹකු තනතො  භභ එින පුංික 

තතනක් න්න පුළුන්. වළඵළයි අිළ එදහත් දළක්හ, භංර 

භයවීය කුභන්ත්රාණර  තඵොතවොභ  ළභළති, කුභන්ත්රාණලින් 

ඳක් විනහල යන්න, කුභන්ත්රාණලින් තභන්තප ඳටු ත ලඳහරන 

රාභතනද  ඉවශ  තන ඹන්න ළඩ යපු තතනක් කිඹන එ. 

අිළ එදහත් ඳක්ඹ සුරතශේ භංර භයවීය  විරු ධ  යුුර 

ශහ. අද අඳ  තඳතනනහ, එුරභහ එක්ත් ජහති ඳක්ඹ ත් 

ිළිතරඹක් තරහ තිතඵන ඵ. එුරභහ දළන් ඔඹ යළතන්තන් 

එක්ත් ජහති ඳක්ඹ ත් ඒ තත්ත්ඹ උදහ යන්නයි. ඒ තභයි 

සත්ත තත්ත්ඹ.   

අිළ අතේ යතට් නීතිඹ ළන අවරහ තිතඵනහ රු රීතඹෝජා 

හය බහඳතිුරභරී.  අිළ අවරහ තිතඵනහ, භවය මිනී භළරුේ 

ේඵන්ධතඹන් නඩු තීතන්දු තදනතො  මිනී භයපු තනහ විතයක් 

තනොතයි, මිනී භළරීභ  ළරසුේ යපු, ඒ මිනී භළරීභ කිරීභ  

අුවඵර දීපු අඹත් අධියණඹ  තරීඹරහ දඬුේ රඵහ දීරහ 

තිතඵන ඵ. එතවභ තන්ද යවි රුණහනහඹ භන්ත්රීaුරභරී?  

එතවභ දඬුේ රඵහ දීරහ තිතඵනහ. එතවභ නේ භභ තඹෝජනහ 

යනහ, අභහුවෂි විධිඹ  එභ ඳක්ත  මිරීසුන් ,- [ඵහධහ 

කිරීභක්]  ඳක් සුරතශේ ප්ර ලසන නළති න්තන් නළවළ.  එුරභහ ඉයටු 

ථහක් කිනහ ,  කුරුඳු තඳොලු අයතන - [ඵහධහ කිරීභක්] කුරුඳු 

තඳොලුත් දළරහ තිතඵනහ,  ඒත් තභතවභ කුරුඳු තඳොලු?  අඩි 

වඹයි කුරුඳු තඳොල්තල් උ. උඩ වරිත  ළ . ඒතන් ඳවය 

ෆහභ ණතඹත් ඉතින් තේ තරෝත  මිරීතවක් ජීත් න්තන් 

නළවළ. තේ කුරුඳු තඳොලු තඵදුතන වුද?  තේ කුරුඳු තඳොලු තඵදුතන 

තේ කිඹන භන්ත්රීaයඹහ. එතවභ නේ ඊත  යවි රුණහනහඹ 

භන්ත්රීaුරභහ ත් තිබුණහ තන් සවිල්රහ තේ ළන ථහ යන්න, 

"තභතවභයි, අිළ තේ  වබහගි වුතණ් නළවළ" කිඹරහ. එුරභහ 

ථහ ශහද?  නළවළ.  

තේ අතේ ණචහර්ඹ වර් ද සිල්හ භන්ත්රීaුරභහ සවිල්රහ ථහ 

ශහද? එුරභහ  ඒ ඳක්ත  තනොතයිද? එුරභන්රහ සිරිතොත 

සුර  ශ  ගිිනල්රහ ත්ලයහ න්නහ, තභන්තප ඳක්ත  ඉදිරි භන. 

වළඵළයි තභොක්ද සි ධ වුතණ්? තභන් දන්නහ, තභන් ළරැ දක් 

ශහ කිඹරහ. තභන් තභයි කුරුඳු තඳොලු ටි තඵදුතන, තභන් තභයි 

ඵත් ඳළට් ටි තඵදුතන, තභන් තභයි භළයයතඹෝ ටි 

තන්ුවතන, තභන් තභයි ඒ ළතඩ්  ේපර්ණතඹන්භ මූලිඹහ 

වුතණ්. ඒ රීහ රු රීතඹෝජා හය බහඳතිුරභරී,  තේ භහධා 

ණඹතනලින් තවිත යරහ දුන්නහ, තේ  ේඵන්ධ තච්ච අඹ. 

දළන් තේ න තො  එිත තරහ ඉයයි, තේ   අුවඵර දීපු අඹ. 

1365 1366 

[රු තයෝිනත අත්ලගුණර්ධන  භවතහ] 

————————— 
*  පුසතහරත  තඵහ සත. 
*  நூணறமனத்றல் மக்கப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 
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ඒ අුවඵර දීපු වළභ තතනක්භ අත් අඩංගු  අයතන නීතිඹ  

අුව  යුුර යන්න කිඹරහයි අිළ තේ රු බහතන් 

ඉල්රන්තන්,    රු රීතඹෝජා හය බහඳතිුරභරී.  

රු රීතඹෝජා හය බහඳතිුරභරී, ඊත  වළන්හඩ් හර්තහ 

අයතන ඵරන්න. රු භංර භයවීය භන්ත්රීaුරභහතප ථහ ඉය 

තන ල්භ තිතඵන්තන්  'යහජඳක් තයජිභඹ' කිඹරහ. යහජඳක් 

තයජිභඹ! තදයි වහමුදුරුතන්! අිළ වමුදහක්ද? අිළ වමුදහක්ද, තේ 

'යහජඳක් තයජිභඹ' කිඹන්න. අිළ වමුදහක්ද?  නළවළ. අිළ 

වමුදහක් තනොතයි. අිළ භිනන්ද යහජඳක් ජනහධිඳතිුරභහ ඹ තත්, 

එුරභහ තේ ය තට් යහජා නහඹඹහ වළටිඹ , අතේ ශ්රී  රංහ රීදවස 

ඳක්ත  බහඳතියඹහ වළටිඹ , ය   ණදයඹ යන නහඹඹහ 

වළටිඹ  අිළ එුරභහත් එක් තේ භන ඹනහ. වළඵළයි  භවහ 

බඹහන තයජිභඹක් වළටිඹ  තභයි අද භංර භයවීය භන්ත්රීaුරභහ 

තේ ය තන ඹන්තන්. අඳ  දුයි, යරීල් විරාභසිංව 

නහඹුරභහ ළන. 'ඉසුහ සති' කිඹන තඳශඳහිතඹ එන තො   

තඳොලු දීරහ ඒ  වන්න ගිඹ භංර භයවීය තභයි ඳශමුතන්භ 

යරීල් විරාභසිංව නහඹුරභහ  අරීර්තත නේ වළදුතන. අිළ ළභළති  

නළවළ එතවභ යන්න. වළන්හඩ් හර්තහ අයතන ඵරන්න. 

ත ලඳහරරී ලතඹන් අිළ යරීල් විරාභසිංව භළතිුරභහත් එක්  

ළත යි. අිළ ත ලඳහරරී ලතඹන් ඔහු  විතනචනඹ යයි. 

නමුත් තඳෞ ලි අිළ එුරභහ විතනචනඹ තශේ නළවළ. ඒ 

ඳ න් ත්තත් භංර භයවීය. යරීල් විරාභසිංව භළතිුරභහ  -

එුරභහ යතට් නහඹතඹක්.  ින පු අභළතියතඹක්. විඳක් 

නහඹයඹහ- 'මිස ර් බීන්' කිඹරහ භංර භයවීය තභයි  රීන්දිත 

විධිඹ  ළඩ තරුතන. දළන් ිනතනහ,  "අතන්! භභ දළන් අය යපු 

ඳන ටි තවෝදහ න්න භභ යරීල් විරාභසිංව භවත්තඹහ යකින්න 

ඕනෆ" කිඹරහ. ඔඹ යකින්න තනොතයි වදන්තන්. ඔඹ වදන්තන් 

පුළුන් නේ  යරීල් විරාභසිංව භවත්තඹහ  තදන්න තිතඹන දඬුභ 

තදන්න;  පුළුන් නේ ඳක්තඹන් ඉත් ය න්න,  එතවභ 

නළත්නේ  තේ ඉන්න එක්ත් ජහති ඳක්ත  ප්ර ඵරතඹෝ ටි 

අයින් ය තන ඒ පුටු   රිංන්න.   එතවභ යන්තන් 

තොතවොභද කිඹරහ තභයි ඒ උන්නළතවේ ඵරන්තන්.   

ඒ තභයි සත්ත තත්ත්ඹ. රු රීතඹෝජා හය 

බහඳතිුරභරී, අිළ තඵොතවොභ ඳළවළදිලි කිඹනහ, භහධා 

ණඹතනර  ඵළණරහ වරිඹන්තන් නළවළ;  'සිය' නහලිහ  

ඵළණරහ ළඩක්  තන්තන් නළවළ; 'අයිටීඑන්' නහලිහ  ඵළණරහ 

ළඩක් තන්තන් නළවළ කිඹරහ.  ඊශඟ   කිඹනහ,  ණණ්ඩු තභයි 

ලු;  අතේ උඳත ලයතඹක් ලු තේහ යරහ තිතඵන්තන් කිඹරහ. 

තොතවේද අතේ උඳත ලයතඹක් ඉන්තන්? එතවභ නේ තේ 

ඳහර්ලිතේන්ුර   ඉදිරිඳත් යන්න. තේ තඳශඳහිතඹ 

ේඵන්ධතඹන් අතේ උඳත ලයතඹක් ඉන්නහ නේ තේ 

ඳහර්ලිතේන්ුර   ඉදිරිඳත් යන්නඹ කිඹහ අිළ අභිතඹෝ යනහ. 

අඳ   එළරී උඳත ලරු  වුරුත් නළවළ. තේ ඳක්ඹ 

සුරතශේ සති වුණ ළටීභක්.  ඳක්ඹ සුරතශේ සති වුණ   ඒ ළටීභ  

ළඩි තශේ ඳක්ඹ තද , ුරන  ඩන්න රෆසති  තශේ තන 

වුරුත් තනොතයි භංර භයවීය භවත්භඹහයි.  ඊත   'සිය' 

බහඳතිුරභහ   -යහජහ භතවේන්ද්රින්  භවත්භඹහ - ඵළණ්ණහ.  'සිය' 

බහඳතිුරභහ  කුරුඳු තඳොලු තඵදන්න ගිඹහද? 'සිය' බහඳතිුරභහ 

භහතය තඵෝධීන් වන්තේ ශඟ ඉරහ කුරුඳු තඳොලු තඵදුහද? 

"භනබිභ"  පුත් ඳතත් භහධාතනදීන් ඵත් ඳළට් තඵදන්න ගිඹහද?  

ඒ වුරුත් ගිත  නළවළ, රු රීතඹෝජා  හය බහඳතිුරභරී.  

ඒ කිසි තතනක් දන්තන් නළවළ. ඔවුන් තභන්තප   විදරත් වහ මුරි ත 

භහධා යුුරභ වහ  කීභ ඉටු ශහ.  තව  අිළ  වුණත් හ  වරි 

අභහුවෂි විධිඹ   ප්ර වහයඹක් එල්ර තශොත් භහධා ණඹතනඹක් 

එතළන ිනටිතඹොත් ඒ රඳත යරහ භහධාඹ  ඉදිරිඳත් යනහ. 

ඒ ශ යුුරයි, රු රීතඹෝජා හය බහඳතිුරභරී.  ඒ තභයි  

ය  දහචහයඹ. දහචහයඹ යකින ය ක් නේ තරෝත   

තහක්ණඹ  දියුු තනහත් එක්භ  දියුු තන්න ඕනෆ. අිළ 

භහධා ණඹතනර  රු යනහ. ළරැ දක් දළපු තළන ඒ 

පු රඹහතප තනුරය  ඵරන්තන් නළති  ඒ ළරැ ද, ළරැ ද විධිඹ  

තඳන්න්න.  ඒ අඳ  තන්න  පුළුන්, ඒ විඳක්ඹ   තන්න 

පුළුන්, ඒ හභහනා මිරීතවකු  තන්න පුළුන්.  ඒයි භහධා 

ණඹතනඹ  යුුරභ වහ  කීභ තන්තන්. අන්න ඒ  කීභයි  

අද ඔවුන් ඒ ඉටු ය  තිතඵන්තන්. ඔවුන් ඒ  කීභ ඉටු යපු 

රීහ ඒ ළයදි තඳන්නතො  ඒ  ණඹතනර  ඵණිනහ.    

ණණ්ඩු තභයි තේ ඔක්තොභ යන්තන් කිඹරහ ණණ්ඩු  

ඵණිනහ.  

රු රීතඹෝජා හය බහඳතිුරභරී, භහ ශඟ තිතඵන තේ 

ිළන්තූයර මුහුු ුරන වතයක් තිතඵනහ. සිරිතේන කිඹන 

තතනක් සුරළු කිිනඳ තදතනක් ඊ ශඟ දතේ සවිල්රහ සිරිතොත 

ඉසයව ිනටිඹහ. රු රීතඹෝජා හය බහඳතිුරභරී, ඊශඟ දතේ 

සිරිතොත ඉසයව ිනටිඹහ. භහතය  ින පු, ඒ වපු නතඩ් අඹ.  

යරීල් විරාභසිංව භවත්භඹහ  නහඹත්ත  ඉන්න ඕනෆඹ කිඹපු ඒ 

උඳහඹ  ඒ අඹ  ේඵන්ධ තනහ.   

එතතො  කිඹනහ, භංර භයවීය සුරළු ඒ ිළරි, අතන්! තේ 

කිසි ත   ේඵන්ධ වුතණ් නළවළ කිඹරහ. තේ තභයි සත්ත 

තත්ත්ඹ. ඒ රීහ අිළ තඵොතවොභ ඳළවළදිලි කිඹනහ,  තභතළනදී 

තභන් ළයදි ය ත්තහ  විතයක් තනොතයි, තභතළන බඹහන 

ඳණිවිඩඹකුත් තිතඵන ඵ. තභොක්ද ඒ ඳණිවිඩඹ? එක්ත් 

ජහති ඳක්ඹ  කිඹන්තන් ඉතිවහත  තේ යතට් ප්ර ඵර ඳක්ඹක්. 

ඒ ඳක්ඹ ඩී.එස. තේනහනහඹ, ඩඩ්ලි තේනහනහඹ ළරී 

ප්ර ඵරයින්තන් වළදුු ඳක්ඹක්. ඒ ඳක්ඹ තේ යතට් ණණ්ඩු 

ශහ. ඒ ඳක්ඹ අද තේ යතට් තඳොදු  විඳක්ඹ  තරහ තිතඵනහ. 

වළඵළයි, තේ තදන ඳණිවිඩඹ තභොක්ද? තභන්තපභ 

තවෝදයඹකු , තභන්තපභ එක්ත් ජහති ඳක්ත  

හභහජිඹකු , තොශ ඳහ  shirt  එ අඳින, අලිඹහ රකුණ  

ඡන්දඹ ඳහවිච්ික යන තභන්තපභ තවෝදයඹකු   භහයහන්ති 

විධිඹ  වන්න, භහයහන්ති විධිඹ  තඩි තිඹන්න පුළුන් කිඹන 

ණදර්ලඹ තදන එ භවහ බඹහනයි, රු රීතඹෝජා හය 

බහඳතිුරභරී.  ඒ එච්චය තවො ණදර්ලඹක් තනොතයි. හික 

ප්ර ලසන විහ න්නහ නේ, හච්ඡහ යරහ ප්ර ලසන විහ න්නහ 

නේ තවොයි. වළඵළයි, තේ තදන ඳණිවිඩඹ තභොක්ද? "අිළ 

විඳක්ත  ඉන්න තො ත් තඩි තිඹනහ;  අිළ විඳක්ත  ඉන්න 

තො ත් වනහ; අිළ හවන කුඩු යනහ; අතේ ණණ්ඩුක් 

ණතොත්  තොතවොභද" කිඹන ප්ර ලසනහර්ථඹ ය  ඉදිරිත  ති්ලඵහ, අද 

එක්ත් ජහති ඳක්ත  එක්තයහ ණ්ඩහඹභ  අඹත් න භංර 

භයවීය කිඹන තනහ. ඒ ලහඳඹ  වසු තනහ, තරතහ 

අුරතෝයර භන්ත්රීaුරමිඹත්.  එුරමිඹ ළයදි නළවළ. නමුත් එුරමිඹත් 

එක්ත් ජහති ඳක්ත  රීහ භංර භයවීයතප ඒ ලහඳඹ  වසු 

තනහ.  ඒ ලහඳඹ  වසු තනහ, භතප මිත්රා යවි රුණහනහඹ 

භන්ත්රීaුරභහ යූඑන්පී වුු තයභ භ. සයි ඒ? UNP එ කිඹන 

ඳක්ඹ  ඳහඳතය  - [ඵහධහ කිරීභක්] බුදු දවතභත් කිඹළ 

තනහතන්, ඳහඳ මිත්රා තේනඹ ළන. එතවභ අඹ ත්තතොත් -  

 
රීතඹෝජා හය බහඳතිුරභහ 
(குளக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Minister, please wind up now.  

 
රු තයෝිනත අත්ලගුණර්ධන භවතහ  
(ரண்னறகு ரரயற அரதகுர்ண) 

(The Hon. Rohitha Abeygunawardena)  

ත විනහඩිඹයි. ත කිඹන්න පුළුන් තදයිඹතන්! රු 

රීතඹෝජා හය බහඳතිුරභරී, තභතවභ ඳහඳතයඹන් ඒ අඹත් 

එක් සසුරු තශොත් සති න්තන්, භවහ අහනහන්ත 

තත්ත්ඹක්. ඒ රීහ රු යවි රුණහනහඹ භන්ත්රීaුරභරී, අිළ 

ණයි තවො විඳක්ඹ .  භහ ඔඵුරභහතන් ඉල්රහ සිටිනහ,  

යරීල් විරාභසිංව භළතිුරභහත් ණයක්හ ය රීමින් ඔඹ ඳක්ඹත් 

ණයක්හ ය න්නඹ කිඹරහ. අිළ එශපු භංර භයවීය  

තභොනහද යන්තන්?  ව අත්ත  ිළිතරඹක් ණතොත් ඒ 
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ඳහර්ලිතේන්ුර 

ිළිතරඹ දස ණනක් ඹන තො  ඉතිරි අුරර ත් ඳළතිරිරහ මුළු 

වභ විනහල තරහ පර දයන්තන් නළති වක් ඵ  ඳත් තනහ. 

අද ඒ තත්ත්ඹ  එක්ත් ජහති ඳක්ඹ ඳත් යන්න භංර 

භයවීය රෆසති තනහ.  භංර භයවීයතප තවන්චයිඹරහ ටි 

අද  remand එතක්. අද ඔහුතප තවන්චයිඹරහ ටි,  ඔහු තඳොලු දීරහ 

වන්නඹ කිඹහපු  අඹ  අද remand එතක්. තව   න තො  භංර 

භයවීය රංහතන් ිළ තරහ විත ල ත තනහ. තභන්න 

තේයි තත්ත්ඹ. තව  තන තො  ඹනහ. නළත ඔහු එන්තන් 

අය අඹ  සඳ රඵහ දුන්නහභයි.   තේ හතප “බිලි තඵෝයිස”රහ 

තන්න එඳහ. ඒ තත්ත්ඹ  ඳත් තන්න එඳහ.  

රු රීතඹෝජා හය බහඳතිුරභරී, ඒ හතපභ තේ සිඹලු 

ත ල් ය   තවිත යපු, තේ සිඹලු ත ල් ය  වමුතන තඵපු 

සිඹලුභ භහධා ණඹතනර  අිළ සුරතින්ත තනහ.  

විතලේතඹන් "සිය" භහධා ජහරඹ ත්, "භනබිභ" භහධාඹ ත්, 

"අයිටීඑන්" නහලිහ ත්, "සර්ණහිනනී" නහලිහ ත් 

අතනකුත් සිඹලුභ  මුරි ත භහධාර ත් අතේ තෞයඹ වහ සුරතිඹ 

පුද යනහ,  යතට් නීතිඹ යකින්න  දීපු වතඹෝඹ තුවතන්. ඒ 

හතපභ එක්ත් ජහති ඳක්ඹ  තවො හරඹක් උදහ තනහයි  

කිඹමිුවත්,  භංර භයවීය ඉන්න ුරරු එඹ උදහ න්තන් නළත 

කිඹහ ප්ර හල යමිුවත්  භහ නතිනහ.  

 
[අ.බහ. 3.01] 

 
රු (ණචහර්ඹ) වර් ද සිල්හ භවතහ 
(ரண்னறகு (கனரறற) யர்  சறல்ர) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

රු රීතඹෝජා හය බහඳතිුරභරී, භහ මිත්රා රු තයෝිනත 

අත්ලගුණර්ධන  සභතිුරභහ සථහය රීතඹෝ කිඹහ නළති සති 

කිඹරයි භහ ිනතන්තන්. භභ නේ ඳහර්ලිතේන්ුර  සවිල්රහ අවුරුදු 

ුරනයි තන්තන්. එුරභහ ඊ  ඩහ තොඩක් හරඹක් තේ 

ඳහර්ලිතේන්ුරතන ඉරහ තිතඵනහ. සථහය රීතඹෝ 84(v) ඹ තත් 

වන් නහ, ඳහර්ලිතේන්ුරතන ථහ ශ වළක්තක් ඒ  දින   

රීඹමිත භහතෘහ ඹ තත් ඳභණයි කිඹරහ.  [ඵහධහ කිරීභක්] රු 

සභතිුරභරී, භහ ඔඵුරභහ  disturb තශේ නළවළ තන්. 

 
රු තයෝිනත අත්ලගුණර්ධන භවතහ  
(ரண்னறகு ரரயற அரதகுர்ண) 

(The Hon. Rohitha Abeygunawardena)  

රු භන්ත්රීaුරභහ,  භ  විනහඩිඹක් තදන්න. භහ ඔඵුරභහ  රු 

යනහ. භහ සථහය රීතඹෝ ඉතහභ තවොඳින් දන්නහ. නමුත් රු 

භන්ත්රීaුරභරී, ඔඵුරභහ ඔඹ හයණඹ අද භතන් අවන්න 

ඉසතල්රහ, ඊත  භංර භයවීයතන් අවරහ ඊ  ඳසතේ භතන් 

සහුහ නේ භත තදයිතඹෝ, භභ වරි ළභළතියි. 

 
රු (ණචහර්ඹ) වර් ද සිල්හ භවතහ 
(ரண்னறகு (கனரறற) யர்  சறல்ர) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

සත්ත ලතඹන්භ භහ ඳහර්ලිතේන්ුරතන තනත්  යුත්ත  

ගිිනල්රහ ින පු රීහ භ  ඊත  භංර භයවීය භන්ත්රීaුරභහතප 

ථහ අවන්න ඵළරි වුණහ, රු සභතිුරභරී. එුරභහ තභොනහ 

කිනහද කිඹරහ භහ දන්තන් නළවළ. ඒ තනභ තදඹක්. නමුත් 

ඔඵුරභහ  එක්ත් ජහති ඳක්ඹ ළන තරොකු ළක්කුභක් තිතඵන 

ඵ නේ භ  දළන් තඵොතවොභ තවොඳින් ළ තවනහ. 

භභ ිනතන වළටිඹ  අතේ ණණ්ඩු ිළිනටුවහභ ඉසතල්රහභ 

අතේ ඳළත්ත  එන්තන් රු තයෝිනත අත්ලගුණර්ධන සභතිුරභහ 

ඵ තරතහ අුරතෝයර භන්ත්රීaුරමිඹයි, යවි රුණහනහඹ 

භන්ත්රීaුරභහයි අිළ සිඹලු තදනහභ තඵොතවොභ තවො  දන්නහ.  

රු අල්වහේ ඒ.එච්.එේ. අසර් භවතහ 
(ரண்னறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

දල් හීන. 

 
රු තරතහ අුරතෝයර භවත්මිඹ 
(ரண்னறகு (றமெற) னர அத்துரகரன) 

(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
ඔඵුරභහ හඩි තන්න තෝ. 

 
රු (ණචහර්ඹ) වර් ද සිල්හ භවතහ 
(ரண்னறகு (கனரறற) யர்  சறல்ர) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

ඔඵුරභහ හඩි තන්න තෝ. අතේ ඳක්ඹ ළන තිතඵන 

ළක්කුභ රු තයෝිනත අත්ලගුණර්ධන සභතිුරභහ තභතළනදී අිළ 

 සිඹලු තදනහ භ තඵොතවෝභ තවො  තඳන්රහ දුන්නහ.  

රු රීතඹෝජා හය බහඳතිුරභරී, අද ථහ යන්න  

තිතඵන්තන් COPE හර්තහ ිළිතඵයි. භභ ඒ ිළිතඵ චන 

සල්ඳඹක් ථහ යන්න  ඵරහතඳොතයොත්ුර තනහ. ඉසතල්රහ 

ථහ ශ ණණ්ඩු ඳක්ත  භන්ත්රීaයඹහ, රු තේ.ණර්.පී. 

සරිඹේතඳරුභ භළතිුරභහත් COPE හර්තහ ළන කිසි තදඹක් ථහ 

තශේ නළවළ. රු තයෝිනත අත්ලගුණර්ධන අභහතාුරභහත් COPE 

හර්තහ ළන කිසි තදඹක් ථහ තශේ නළවළ. අද තේ 

ඳහර්ලිතේන්ුර විහදත  තභඳභණ තරහක් ත තරහ තිතඵනහ. 

භභ ඳසතරීඹහ යි ථහ යන්තන්. නමුත් ණණ්ඩු ඳළත්තතන් 

තේ COPE හර්තහ තවොද, නයද ව තේතක් තිතඵන ළ ලු 

ේඵන්ධතඹන් කිසිභ තදඹක් ථහ වුතණ් නළති එ නහටු  

හයණහක් කිඹරහ භභ ඔඵුරභහ  කිඹනහ. තේ ඳහර්ලිතේන්ුර  

අිළ සවිල්රහ ඉන්තන් ත ලඳහරන තනදිහර යන ථහක් 

යන්න  තනොතයි. අිළ තභතළන  සවිල්රහ ඉන්තන් මිරීසුන්  

භඩ වන්න  තනොතයි. අිළ තභතළන  සවිල්රහ ඉන සතන් ඹේ 

කිසි ළදත් තදඹක් ළන ථහ යන්නයි.  

රු ඩින ගුණතේය භළතිුරභහ ඉතහභත්භ ළදත් COPE 

හර්තහක් ඉදිරිඳත් යරහ තිතඵනහ. භභ දන්නහ එුරභන්රහ, 

ඉයහන් විරාභයත්න භළතිුරභන්රහ, රු ජඹසරිඹ භළතිුරභන්රහ 

ඳහර්ලිතේන්ුර රැස න්තන් නළති දසර ඳහ උත  ඉන් රැස 

තරහයි තේ හර්තහ ස තශේ. සත්ත ලතඹන්භ විජඹදහ 

යහජඳක් භළතිුරභහ COPE එතක් බහඳතියඹහ සිටි හරත  

භභ ඳහර්ලිතේන්ුරතන ිනටිත  නළවළ. භභ දන්තන් නළවළ ඒ 

හරත ත් එතවභද කිඹරහ. නමුත් ඉතහභත්භ ඉවශ තත්ත්තඹන් 

තභයි තභුරභන්රහ තේ ඳරීක්ණ සිදු තශේ. එච්චය යරහ, තේ 

හර්තහ ඉදිරිඳත් ශහභ ණණ්ඩුතන භන්ත්රීaරුන්  තතශින 

ගුණඹක් තිතඵන්න  ඕනෆ තේ හර්තහ ළන ථහ යන්න . තේ 

රු බහ  සවිල්රහ තන තන ත ල් ථහ යරහ, 

තභතළරීන් ඳළනරහ ඹන එ තනොතයි අිළ ඳහර්ලිතේන්ුරතනදී 

ඵරහතඳොතයොත්ුර න්තන්. භභ ඒ හරත  සි  තඵොතවෝ තදනහතප 

ථහ වළන්හඩ් හර්තහලින් කිඹරහ තිතඵනහ. තේ 

ඳහර්ලිතේන්ුරතනදී, -උත්තරීතය බහතනදී- ථහ යන්න  ඕනෆ 

ඳහර්ලිතේන්ුරතන ළඩ  යුුර ළනයි. ත ලඳහරන ථහ, 

මිරීසුන්  භඩ වන ථහ තභතළන  අලා න්තන් නළවළ.  

නමුත් ඉසතල්රහ- 

 
රු අල්වහේ ඒ.එච්.එේ. අසර් භවතහ 
(ரண்னறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

ළදි ඵණ කිඹන්තන් තභොද? ඔඹ ළදි ඵණ- [ඵහධහ කිරීභක්] 
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[රු තයෝිනත අත්ලගුණර්ධන  භවතහ] 
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රු (ණචහර්ඹ) වර් ද සිල්හ භවතහ 
(ரண்னறகு (கனரறற) யர்  சறல்ர) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

රු භන්ත්රීaුරභහ, හඩි තන්න. [ඵහධහ කිරීභක්] රුණහය තේ 

භුවාඹහ නත්න්න තෝ. ඵරන්න, ඔච්චය උඩ ඳළනරහත් 

රීතඹෝජා සභතිභක් වේඵ වුතණ් නළවළ තන්. කිසි තදඹක් ථහ 

යන්තන් නළති අය රක්සභන් න්ත තඳතර්යහ භන්ත්රීaුරභහ   

රීතඹෝජා සභතිභක් වේඵ වුණහ. 

 
රු අල්වහේ ඒ.එච්.එේ. අසර් භවතහ 
(ரண்னறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

Sir, I rise to a point of Order.  
 
රීතඹෝජා හය බහඳතිුරභහ 
(குளக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Order, please! What is your point of Order?  
 
රු අල්වහේ ඒ.එච්.එේ. අසර් භවතහ 
(ரண்னறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

Sir, he must be taught the Standing Orders. "භුවාඹහ" 
කිඹරහ කිනහ. “භනූ නහනහඹක්හය” කිඹරහ නේ 
භන්ත්රීaයතඹක් ඉන්නහ. "භුවාඹහ" කිඹරහ ථහ යන රු 
වර් භන්ත්රීaුරභහ දන්තන් නළවළ Standing Orders ළන. 
ඉසතල්රහ ඒහ ඉතන න්න.  

 
රීතඹෝජා හය බහඳතිුරභහ 
(குளக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, you carry on your speech.  

 
රු (ණචහර්ඹ) වර් ද සිල්හ භවතහ 
(ரண்னறகு (கனரறற) யர்  சறல்ர) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

වරි, දළන් භ  ථහ යන්න තදන්න තෝ. රු අසර් 

භන්ත්රීaුරභහ, ඔඵුරභහ තොච්චය උඩ ඳළන්නත් ජනහධිඳතිුරභහ 

ඔඵුරභහ  සභතිභක් තවෝ රීතඹෝජා සභතිභක් තදන සතන් 

නළවළ. තොච්චය උඩ ඳළන්නත් තදන්තන් නළවළ. ඒ ඉතන 

න්න. [ඵහධහ කිරීභක්] දළන් භ  තඳොඩ්ඩක් ථහ යන්න  ඉඩ 

තදන්න.  

තේ.ණර්.පී. සරිඹේතඳරුභ භළතිුරභහ හරණ්ණි තඩොරර් එ 

ළන ථහ ශහ. අිළ ිනඟන්තනෝ තරහ කිඹරහ කිනහ. අතේ සුජී 

තේනසිංව භන්ත්රීaුරභහ  තනොතඹකුත් භඩ ඳහයල් ළහුහ. නමුත් 

අහනත  එුරභන්රහතප සථහයඹ තභොක්ද කිඹරහ කිසිභ 

විධිඹ  රුු ඉදිරිඳත් තශේ නළවළ. ඉන්දිඹහ ළනත් 

තදෝහතයෝඳණඹ ශහ. ඉන්දිඹහ ළඵලිර  ළතඩන්න ඹනහ 

කිඹරහ කිනහ. රු රීතඹෝජා හය බහඳතිුරභරී, නමුත් 

ඉන්දිඹහතන ත ලින් අඳ  තේ COPE හර්තහ  අදහශ ඉතන 

න්න  තදඹක් තිතඵනහ. රහලු ප්ර හ  ඹහතදන කිඹන 

ඵරේඳන්න සභතියඹහ ගිඹ තිත  ිනතර් දහරහ තිතඵනහ. 

අවුරුදු 5  ිනතර් සයරහ තිතඵනහ. රහලු ප්ර හ  අවුරුදු 5  

ිනතර් ඹළනහ. තභොනහ ද? තඳොතවොය තවොයේ යරහ Fodder 

scam එ . ඉන්දීඹ රුිළඹල් මිලිඹන තදවභහය දඩඹක් 

වරහ අවුරුදු 5  rigorous imprisonment, -ඵයඳතශ ළඩ 

ිනත- ිනතර් සයරහ තිතඵනහ.  

රු රීතඹෝජා හය බහඳතිුරභරී, අිළ තභතළනදී ඳ න් 

න්න ඕනෆ ත  තභඹයි. තේ COPE හර්තහතන තිතඵනහ 

Commission to Investigate Allegations of Bribery or 

Corruption  එතන් cases  13ක් තරීච්චහ කිඹරහ. ණඹතන 

13  විරු ධ තචෝදනහ ඉදිරිඳත් යරහ තිතඵනහ. නමුත් එයින් 

ණඹතන 10  හක්ෂි භදි කිඹරහ ඉත් ය තිතඵනහ. අතනක් 

ණඹතන 3 ත් තභ නඩු දභහ නළවළ කිඹරහ තභයි  හර්තහ 

තිතඵන්තන්. අඳ  ඉන්දිඹහ  ඕනෆ තදඹක් කිඹන්න පුළුන්; 

සතභරිහ  ඵණින්න පුළුන්; තන ය ර  තදොස කිඹන්න 

පුළුන්; අතේ ය  තරෝත  තිතඵන ණලසචර්ඹඹ කිඹරහ කිඹන්න 

පුළුන්. මීය   ලින් අසථහ ළන භභ දන්තන් නළවළ. භභ තේ යජඹ 

ළනයි ථහ යන්තන්.  තභතළන සිටින කී තදතනකු  තචෝදනහ 

තිතඵනහද? තභතළන ෆ තෝ වන කී තදතනක් ඳහ අයතන 

තිතඵනහ කිඹනහද? තවොයේ යරහ අහු තරහ තිතඵනහද? කී 

තදතනකු  විරු ධ නීතිභඹ ක්රිසඹහ භහර්ඹක් අයතන 

තිතඵනහද?  කිසිභ තතනක් තවොයේ ශහ කිඹරහ ිනතර් 

දභන්න තිඹහ නඩු භහර්ඹ ත් ගිිනල්රහ තිතඵනහද? රීේ 

මිරීසසුන්  ිනනහ තන්න එඳහ. සතභරිහ  “හරණ්ණි” 

කිඹන්න එඳහ. තභතළන සිටින මිරීසසු යන ළඩ සතභරිහතනදී 

යරහ අහු වුණහ නේ, තභරව  අවුරුදු 100ක්, 200ක් ිනතර් 

දභරහ. ඉන්දිඹහ  ිනනවහ තන්න එඳහ. ඉන්දිඹහතන ින පු දුේරිඹ 

තේහ සභති රහලු ප්ර හ  ඹහත න ිනතර් දභපු එ සත්ත ථහ. 

රීේ තභන් තරෝඹ  තඳන්න්න වදනහ, අිළ භව තරොකු 

මිරීසසු, අිළ වරිභ ශු ධයි, අිළ සුදු සතන ඉන්තන්, ුරන් ඳහයක් 

ඳන්ල් ඹනහ, කිසිභ ද තවොය ළඩක් යන්න තිඹහ 

ිනතන්තන්ත් නළවළ කිඹහ. නමුත් ඳට් ඳල් තවොයේ එතවභත් 

සි ධ නහ. වළඵළයි තභතළන සිටින කිසිභ භුවසතඹක් 

තවොයභක් ේඵන්ධතඹන් අඩුභ ලතඹන් කිසිභ ද 

උහවිඹක් ඉදිරිඹ  ගිිනල්රහ නළවළ. උහවිඹ  එන්න කිඹහ ථහ 

ශත් භවය තරහ  භදි තරඩ වළතදනහ. හර් එතක්  ඹර් 
එ හුශං ඹනහ. උහවිඹ  ඉදිරිඳත් න්තන් නළවළ. 

Hon. Deputy Chairman of Committees, there are only 

a few things I want to raise here because if I want to talk 

about this, I can talk for the entire day. But, I am so 

disgusted; I am telling you I am so disgusted that I do not 

feel like talking because there is so much of corruption in 

these institutions and it is a sorry state of affairs that we, 

this Parliament, cannot even prosecute these people.  

Just take a few examples out of this thick volume. I 

will take the issue on the National Savings Bank on page 

40 of the Second Report From The Committee on Public 

Enterprises. You know that is one case where the 

Government has taken speedy action. Now, you have to 

think about why they did that. What is the issue that I am 

talking about? This is on page 40. It states, I quote:  

“The Rs. 390 million had been invested in “The Finance Company” 

which was in a negative return on a decision taken by a Sub-

committee of the Board of Directors.”  

I am the person who brought it up in this House. I was 

the first person to have told this country about this 

transaction. The price of the share was Rs. 30, but the 

National Savings Bank purchased it for Rs. 48. I asked 

"Why?" I questioned this Rs. 390 million worth 

transaction. What happened? Today, Sir, do you know the 

price of the “The Finance Company” share? Do you know 

how much it is? Those days, people threw mud at us and 

said that it is only a political issue. They are asking 

questions: why such and such a person, the Chairman of 

the National Savings Bank, bought this share. The person 

by the name of Preethi Jayewardena, who was appointed 
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to that Board by the Central Bank also defended the 

transaction by the National Savings Bank and said, “No, 

no. This is an absolutely superb investment. It reflects the 

actual price of the share".  

රුිළඹල් 50  ත්ත share එ අද කීඹද? රුිළඹල් 10.90යි, 

රු රීතඹෝජා හය බහඳතිුරභරී. තභොද වුතණ්? එදහ අග්රා 

විරීලසචඹහයුරමිඹ වළටිඹ  සිටි ිෂයහරී ඵණ්ඩහයනහඹ 

භළතිරීඹතප සහමි පුරුඹහ එින බහඳති වුු රීහ ඔහු  විරු ධ 

ක්රිසඹහ භහර්ඹක් අයතන තිතඵනහ. ඔහු  විරු ධ නඩු දභනහ. 

ඔහු ති තදතන් තද  උහවිඹ  තන්නහ. නමුත් තේ 

හර්තහතන ිළටු 500ින තිතඵන තන කිසිභ තතනක් ළන තේ 

ණණ්ඩු කිසිභ විධිඹ  අධියණ  ක්රිසඹහ භහර්ඹක් තන නළවළ.  

It shows the bias nature of dealing with these people. "If you 

are with me, you are okay. If you are not, you are screwed". 

ඒයි තේ නාහඹ. "ඕනෆ තයේ තවොයේ යඳන්. වළඵළයි, භහත් 

භඟ සිටින ුරරු උමරහ එතක්  ත් ප්ර ලසනඹක් නළවළ. නමුත් භ  

විරු ධ ළඩ තශොත් වේඵ න්තන් ිනය තදය තභයි". That is 

the situation of this country today. That is the sorry state of 

affairs of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka, 

Sir.  

තේහ  වුද උත්තය තදන්තන්? We have no place to even 

speak about these issues. We have come to this House to 

Debate the COPE Report, but none of the Members of the 

Government thus far, spoke even two words about it today.  

Let us take the issue of the Board of Investment which 

is on page 52 of this Report. It states, I quote:  

“The Committee queried about the investment regarding the Hyatt 
Regency Hotel and enquired the basis of approving this investment 

without giving due attention on their share capital.”  

What is the question?  

Hyatt Regency Hotel එ වදන්න දීපු තේ ණඹතනත  share 

capital එ කීඹද? රුිළඹල් 40යි. රුිළඹල් 40 ප්ර හපධනඹක් 

තිතඵන ණඹතනඹ  රුිළඹල් තෝටි ණන තවෝ රඹක් 

වදන්න කිඹහ බහය දුන්නහ. ඒ ළන ප්ර ලසන අවරහ තිතඵනහ. 

ඒහ  උත්තය රළබිරහ නළවළ . ඒහ  permanent Commission to 

Investigate Allegations of Bribery or Corruption එතන් කිසි 

තදඹක් යරහත් නළවළ. ඒ තභයි ඹථහර්ථඹ. ඒ ේඵන්ධ ථහ 

යනහ නේ ථහ යන්න භවහ තරොකු ත ල් තිතඵනහ. Krrish 

Group එ  තභොද වුතණ්? භව තරොකු  සභතිරු තභතළන 

ඳේතඳෝරි ළහුහ තන්. Krrish Group එනහ, Ritz Carlton එ 

එනහ, ලුවී විත ෝන් එනහ,  එතවභයි කිනතන. ලුවී විත ෝන් කිඹහ 

මිරීතවකුත් තභතළන  එක්තන ණහ.  යිතෝට් දභහ ත්ත 

ප්ර ංලහයතඹක්. ඔහු කිනහ, "භභ තභයි ලුවී විත ෝන්. භභ 

තභතළන  තඩොරර් 1000 handbags තනළවිත් විකුණනහ" කිඹහ. 

තෝ තේ වහදතඹෝ? තභොද වුතණ්? අන්තිභ  අයණ භන්දනහ 

සභයිල් භයන්න රළවළසති වුණහ. තදය  ඳළන්නහ, ිළින තිබුණහ, 

තඩි තළබුහ, එතක් භශහ, ුරන් තදතනක් ඳළන්නහ. අන්තිභ  

භන්දනහ ඵෆප එ pack ය තන තොතවේද - තදය තනොතයි - 

ඹන්න ගිිනන්. සයි, බඹයි තන්.  ඳහර්ලිතේන්ුරතන ඊ  ලින් තේ 

ප්ර ලසනඹ සහුහ. භන්දනහ  ලින් ින පු ර්තෘුරභහ  තභොද 

වුතණ්? රන්ත භතප මිත්රාඹහ.  භ  තභ දුයි.  ළු තඵෝවිර 

ඉසිළරිතහතර  භහ ගිඹ තරහතන එදහ භ  භතයි, රන්ත  තඩි 

තිඹරහ තල් රනහ. මුහුණ  oxygen mask එ දභරහ තිබුණහ, 

රන්ත සස සයතන ඵරහතන සිටිඹහ. රන්ත භළතයන්න දස 

තද  ලින් භහ ඔහු භඟ ථහ ශහ.  භතප ිනත  තනදනහයි. 

තඩි තිඹරහ තනොතයි  ඔළු  සනරහ රන්ත භළරුතන. ඒ  ලීත  

සණඹක් වරහ. අද න ුරරු රන්ත භයපු මිරීසුන්  තභොද 

වුතණ්? ථහ යන්න බඹයි. සයි? තේහ තරොකු තරොකු projects. 

තරොකු තරොකු තොමිස. තඩොරර් බිලිඹන ණන්. රන්ත භයපු 

තනහ  තභොද වුතණ්? ඒ වහදඹහ රීදවස යරහ. Custody එතක් 

එභ එක්තනයි ිනටිත . ඒ වහදඹහත් තදය ඹරහ, evidence 

නළවළ කිඹහ. These are huge deals. Nobody wants to talk 

about these because they are scared. දළන්  භභ තභොද තේහ 

ථහ යන්තන්? භ   තභොතශේ අභහරුක්ද?  භ  තඩි ති්ලඵහ  

දින්තන් නළ ද? එතවභ නළවළ. නමුත් ථහ තශේ නළත්නේ අ තේ 

අනහත ඳයපුය  තභොක්ද ඉතිරි න්තන්, රු රීතඹෝජා හය 

බහඳතිුරභරී?  

යතට් ේඳත් ටි තවොයේ යනහ. ිළටු ඳන්සිඹ 

ණන්ලින් තේ තතොයුරරු කිඹනහ. නමුත් සත්ත ථහ යන්න 

ගිතඹොත් තඩි තිඹරහ භයනහ.  

What happened to Chelina NEB Lanka (Pvt.) Limited? 

භභ තේ ඳහර්ලිතේන්ුරතන ති වතය  ලින් ඒහ ථහ තශේ. 

ඒ අඹත් ඔඹ රුිළඹල් 30 තොේඳළරීහයතඹෝභ තභයි. ඒ 

රුිළඹල් 40 තොේඳළරීඹක්. අය Sri Lanka Railways එ  අයිති 

අක්ය 29 ඉඩභ බහය තදන්න ගිිනන්. 

ඊ  ඳසතේ න්න ඊශඟ ිළටු; 55තරී ිළටු. එින තිතඵන්තන් 

වේඵන්තතො  යහඹ ළනයි. ඊත  භභ තයෝිනත අත්ලගුණර්ධන 

සභතිුරභහතන් තේ ප්ර ලසනඹ සහුහ. සිඹඹ  1.3  ත්ත තඩොරර් 

බිලිඹන 306 ණඹක් සිඹඹ  6.3  renegotiate යරහ. තභොන 

තරෝත  තභොන යතට්ද තේහ තන්තන්? අිළ ණඹක් න්නහ 

නේ අිළ තේ ංතලෝධනඹ යනහද ළඩි තන්න? තේතක් 

ථහ භභ කිඹන්නේ. තේ ණඹ ත්තත් 2007 අහන හරත යි 

රු රීතඹෝජා හය බහඳතිුරභරී. එතතො  LIBOR එ 

තිබුතණ් සිඹඹ  6 . සිඹඹ  6  දලභ 9ක් එුර යරහ සිඹඹ  

6.9  තඳොලිඹක් රංහතන් න්න පුළුන් කිඹරහ තභයි චීන්ුව 

ල්ඳනහ තශේ. නමුත් තරෝත  ණර්ථි අඳහතඹත් එක් 

තඳොලිඹ ශීඝ්රටතඹන් ඩහතන ළටුණහ. රු ඩින ගුණතේය 

සභතිුරභහ තේ ළන තවො  දන්නහ. සිඹඹ  6  තිබුු තඳොලිඹ 

ඩහතන ළත න ඵ ඔඹ Exim ඵළංකු දළන ත්ත භන් 

රංහතන ඉන්න අඹ  කිඹරහ කිතඹනහ "අිළ තේ ංතලෝධනඹ 

යරහ සිඹඹ  6.3  සථහය තිඹහ රීමු" කිඹරහ. සයි ඒ 

තශේ? සයි ඒ  එඟ වුතණ්? රු රීතඹෝජා හය 

බහඳතිුරභරී, සිඹඹ  6  තිබුු LIBOR තඳොලිඹ අද සිඹඹ  

දලභ 36යි. හතප ල්ලිද තේ නහසති තන්තන්? එතවභ තශේ 

සයි?   

 
රීතඹෝජා හය බහඳතිුරභහ 
(குளக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, please wind up now. Your time is 

over.  
 

රු (ණචහර්ඹ) වර් ද සිල්හ භවතහ 
(ரண்னறகு (கனரறற) யர்  சறல்ர) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

හ  වරි ඵළරිද භ  විනහඩි ඳවක් තදන්න?  

 
රීතඹෝජා හය බහඳතිුරභහ 
(குளக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
I cannot decide on  that.  
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රු තජෝන් අභයුරං භවතහ 
(ரண்னறகு ரஜரன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
Sir, give him five more minutes.  

 
රු (ණචහර්ඹ) වර් ද සිල්හ භවතහ 
(ரண்னறகு (கனரறற) யர்  சறல்ர) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

රු රීතඹෝජා හය බහඳතිුරභරී, තේ එ හයණඹක් 

විතයයි. භ  විනහඩි ඳවක් විතයක් තිතඵන රීහ ඉක්භන් යරහ තේ 

හයණඹ කිඹරහ ථහ නත්න්නේ. තේ තොන්භ  ය 

ත්ත තදඹක් තනොතයි. තවො  දළනතනයි තේහ තශේ. NSB 

එ The Finance Company එතක් share එ රුිළඹල් 50  

ත්තත්, එින ටිනහභ ඒ තනොතයි, ඊ  ඩහ තොඩක් අඩුයි 

කිඹරහ දළනතනයි. වේඵන්තතො  යහඹ වදන්න ත්ත ණ ඹ  

තඳොලිඹ සිඹඹ  6.3  සථහය තිඹහ ත්තත් තරෝත  තඳොලිඹ 

ඳවශ  ඵිනනහ කිඹරහ දළනතනයි. තේහ තනොදළන යන ඒහ 

තනොතයි. ඔඵුරභන්රහතප ණණ්ඩුතන -තේ ණණ්ඩුතන- තේහ ළන 

තවො  දන්නහ පු රතඹෝ ඉන්නහ. ඉතහභ තවො  තේහ ළන 

දන්නහ පු රතඹෝ ඉන්නහ. ඒ හතපභ තභයි තඩොරර් 147  

crude oil ඵළයරඹ ගිඹ තරහතන ළහුහ hedging. Crude oil 

ඵළයරඹ ළටුණහ තඩොරර් 35 . සයි ඒ දළනතන සිටිත  නළ ද? 

තරෝ ත  ණර්ථි අඳහතඹත් එක් තඩොරර් 147  තේ 

තිතඵන්තන් නළවළ, තේ අඩු තනහ කිඹරහ දළනතන සිටිත  

නළ ද? ඒහ දළනතන සිටිඹහ. ඒහ දළනතන තභයි තේහ තශේ. 

ග්රීදසිත  ඵළඳුේය න්න තො  දළනතන සිටිත  නළ ද ග්රීදසිඹ 

ඩහතන ළත නහ කිඹරහ? ඒහ දළනතන සිටිඹහ. දළනතන 

තභයි තේහ තශේ. තේහ තනො දළුවත් ශ ත ල් තනොතයි. 

තේ සිඹලු ත  ිළටු ඳසතේ ඉන්තන් කුභන්ත්රාණහයතඹෝ, ණර්ථි 

කහතතඹෝ. ණර්ථි කහතඹන් විතයක් තනොතයි. තේ ය , තේ 

ජහතිඹ කහතනඹ යන මිරීසසු. "අතන්, අිළ දළනතන සිටිත  

නළවළ තන් ග්රීදසිඹ ඩහතන ළතට්වි කිඹරහ; අතන්, අිළ දළනතන 

සිටිත  නළවළ තන් The Finance තොේඳළරීත  තො  

ටිනහභ සත්ත ලතඹන්භ රුිළඹල් 50 තනො රුිළඹල් 10යි 

කිඹරහ; අතන්, අිළ දළනතන සිටිත  නළවළ තන් තරෝත  තඳොලී 

අුවඳහතඹ ඩහතන ළතට්වි කිඹරහ; අතන් අිළ දළනතන සිටිත  

නළවළ තන් යත්තයන් මිර ඵහීවි කිඹරහ" තභතළන සවිල්රහ අඳ  

කිඹන්න එඳහ. සයි, තභෝඩතඹෝ set එක්ද ඉන්තන්? නළවළ, 

තවො  දන්නහ මිරීසසු ඉන්තන්. ඒ තභයි තිතඵන ප්ර ලසනඹ. 

ඔතළන තභයි කුභන්ත්රාණඹ තිතඵන්තන්. නමුත් කිසිභ විධිඹ  

අඳ  වළකිඹහක් නළවළ අතේ ජහති ධනඹ තොයේ යන තේ 

මිරීසුන්  කිසිභ විධිඹ දඬුභක් තදන්න.  

Look at the Road Development Authority. වළභ දහභ 

යන්තන් ඳහයල් වදන එයි. Road Development 

Authority එ ළන තභොක්ද කිඹන්තන්? තේ හයණඹ 
අවන්න. තේ හයණඹ තේ හර්තහතනයි තිතඵන්තන්. තේ 
හර්තහතන 61න ිළටුතන තභතේ වන් තනහ: 

"The Committee observed that the actual financial position of the 

Authority had not been indicated in the financial statements as proper 

accountintg system had not been followed..."  

තභොක්ද තේ කිඹන්තන්?         

Road Development Authority එ - RDA එ - රුිළඹල් 

තෝටි ප්ර තෝටි ණන් ළඹ යරහ ඳහයල් වදනහ. තේ COPE 

හර්තහතන කිඹනහ, ඒහත  විණන හර්තහ ිළිතන්න ඵළවළ, 

ගිුේ හර්තහ ිළිතන්න ඵළවළ, ඒහ වරි විධිඹ  යරහ නළවළ 

කිඹරහ. තේතක් තත්රුභ තභොක්ද? ඳහයල් හඳට් යන්න ඕනෆ 

තයේ අඹ තඳොය නහ. ඳහයල් හඳට් යන්න තඳොය න්තන් 

සයි? රු රීතඹෝජා හය බහඳතිුරභරී, තේ යතට් තිතඵන වළභ 

ඳහයභ හඳට් යන්න තඳොය න්තන් සයි? ඒ  උත්තයඹ තේ 

COPE  හර්තහතන අ තිතඵනහ. ඒ  උත්තයඹ වළටිඹ  තේ 

ඔක්තොභ තවොය ගිුේ කිඹරහ තභයි තේ හර්තහතන තිතඵන්තන්. 

නළත්නේ ණණ්ඩු රීතඹෝජනඹ යන අඹ  කිඹන්න පුළුන්, 

"නළවළ, තේ  COPE හර්තහතන තිතඵන්තන් අතා. අඳ  

තඳන්න්න පුළුන්, තේ සත්ත තනොතයි කිඹරහ. වර් ද 

සිල්හ ඳහර්ලිතේන්ුර තනොභඟ වළයරහ තිතඵනහ." කිඹරහ. 

පුළුන් නේ ඒ යන්න.  

ඊශඟ , ිළටු අං 100 න්න. Hingurana Sugar Industries 

Limited ළන එින තිතඵනහ. 

What is Hingurana Sugar Industries Limited? What is 

Kantale Sugar Industries Limited? We know what 

happened. The Sevanagala Sugar Industries Limited and 

the Pelwatte Sugar Industries Limited were expropriated 

because of political issues. The Sevanagala Sugar 

Industries Limited was owned by the Hon. (Mrs.) Anoma 

Gamage and her husband, Daya Gamage. But, what about 

the Hingurana Sugar Industries Limited? They said that 

those companies were not making profits. The Pelwatte 

Sugar Industries Limited was owned by Harry 

Jayawardena, one of the smartest, astute business people 

of this country. How can you say that the Government 

can appoint a Minister who is a better businessman than 

Harry Jayawardena? I do not believe that. Harry 

Jayawardena was making money; Daya and Anoma 

Ganage were making money. Those companies were 

running at a profit. නමුත් ඒහ ඳයහ ත්තහ. ඒහ ණණ්ඩු  

ත්තහ.  

ිනඟුයහන සීරී ේවර යි, න් තතල් සීරී ේවර යි තභොද 

වුතණ්? Who owns the Hingurana Sugar Industries Limited? 

Do not try to act here like babies like you do not know. The 

Hingurana Sugar Industries Limited is owned by the people 

who own the LOLC and the Browns, by Ajith Devasurendra. 

I will tell his name because that person was in school with 

me; he was senior to me. I have no fear. අජිත් 

ත සුතර්න්ද්රිතප තොේඳළරීඹ තනො ත්තත් සයි?  It has not 

produced even a kilogram of sugar, but  it was not taken 

over. Why? What are the reasons?  

 න්තතල් සීරී ේවර  තභොද වුතණ්? න්තතල් සීරී 

ේවර බහය තදන්න කිඹරහ ඕසතුලිඹහතන් තත් ණඹතනඹක් 

තනහහ. ඒ වරි ගිත ත් නළවළ. ඒතක්ත් තභොක්ද තවොය 

ංචහක් යරහ.  

The next company is called “Penfield”. It was 

supposedly a British company. The Penfield investor had 

been selected to hand over the Kantale Sugar Industries 

Limited. But, I found out that Penfiled is not a British 

company. The man’s name is Delgoda. It is not a British 

company. If you go to its website, you would see that it is 

a Sri Lankan company with some British address also on 

it. So, this is the problem.  

The Hon. Karu Jayasuriya, when he was speaking, 

mentioned the fact that unsolicited proposals are being 

accepted; not accepted but they have rather become the 

norm. I have here the Government Procurement 
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Guidelines. Unsolicited proposals තතනන්න පුළුන්. 

තතනන්න ඵළරි නළවළ. Krrish එ, Chelina එ,  Hyatt 

Regency එ කිඹන ඔඹ ඔක්තෝභ unsolicited proposals 
තභයි. බිලිඹන 4ක් තදනහඹ කිඹරහ ත්රි.කුණහභරත  තනළල්රහ 

තිතඵන්තන්ත් unsolicited proposal එක් තභයි. The 

Government Procurement Guidelines states that this 

would apply in the case of all proposals, sale of public 

assets or for the grant of exclusive rights for any State-

sponsored venture. No decision should be taken solely on 

the basis of unsolicited offers without inviting proposals 

and bids through public advertisement. 

රු රීතඹෝජා හය බහඳතිුරභරී, ඒ කිඹන්තන් වුරු වරි 

unsolicited proposal එක් තනහහ නේ ඒ බහය අයතන 

ඳත්තතර් දළන්වීභක් දහන්න ඕනෆ. දළන්වීභක් දහරහ කිඹන්න ඕනෆ, 

අිළ තේ විධිඹ  Chelina එතක් අක්ය 29 තදන්න ඹනහ රුිළඹල් 

වතිතතවේ තොේඳළරීඹ , වුරුවරි ඉන්නහ නේ තේ  

තභන්තප රන්සුත් ඉදිරිඳත් යන්න කිඹරහ. අිළ තොශම 

තොටුතන අක්ය වතයවභහයක් unsolicited proposal  එ  

Krrish කිඹන ණඹතනඹ  තදන්න ඹනහ, තන වුරු වරි 

ඉන්නහ නේ ඔවුන් ත් තේ  රන්සු ඉදිරිඳත් යන්න පුළුන් 

කිඹරහ දළන්වීභක් දහන්න ඕනෆ. ඒහ න්න සයි අතේ යතට් මිරීසසු 

නළ ද? අතේ යතට් මිරීසසු ළුද? ඒ ට්ටිඹ  විතයද තදන්න 

පුළුන්? අතේ යතට් මිරීසසුන්තන් සහුහද? තොටුතන තිතඵන 

අක්ය වතයවභහතර් ෆල්තල් business එක් යන්න පුළුන් 

මිරීසසු අතේ යතට් නළ ද? ත ශීඹ ණර්ථිඹ ළන ථහ යන 

මිරීසසුන්  තේහ තඳතනන්තන් නළ ද? තේහ තිතඵන්තන් භිනන්ද 

ිකන්තනත  විතයද?  

ත ශීඹ, ත ශීඹ, ත ශීඹ කිඹරහ කිනහ  කිතරෝ මීය  යඹක් රක් 

වඹවභහය  වදන්න පුළුන් කිඹරහ දුේරිඹ තදඳහර්තතේන්ුර 

කිඹ දී සයි ඉර්තෝන් භහභ  තඩොරර් රක් 30  දුන්තන්? 

සයි තඵලිඅත්ත දුේරිඹ භහර්ඹ වදන්න චීන තොේඳළරීඹ  

රක් 105  දුන්තන්? රක් වඹවභහය  වදන්න පුළුන් 

කිඹරහ ත ශීඹ ට්ටිඹ කිඹනහ නේ ළඩි ණන  ඒ ිළ   ය  

තොේඳළරීඹ  තදන එද ත ශීඹ ණර්ථිඹ තොඩ නඟනහ 

කිඹන්තන්?  

 
රීතඹෝජා හය බහඳතිුරභහ 
(குளக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, please wind up now. You have taken 

10 minutes more.  

 
රු (ණචහර්ඹ) වර් ද සිල්හ භවතහ 
(ரண்னறகு (கனரறற) யர்  சறல்ர) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

I will wind up, Sir.  

So, this is a bunch of untruths and I tell you, Sir, I am 

sorry to be standing here this afternoon as a Member of 

Parliament of the Democratic Socialist Republic of Sri 

Lanka. I am disillusioned; I am disgusted! I am sorry to 

use such words. Why do I say that? Because this is a den 

of thieves! All what we are doing is act like cops and 

robbers, trying to see who is robbing where. We quickly 

catch one fellow here when another is robbing there. 

When we catch that fellow also, a third fellow is robbing 

somewhere else. So, we forget about the first fellow and 

the second fellow. They are all here to rob, steal, pilfer 

and to rape the national assets of this country! I hope next 

year, when I stand up to speak - if I am alive - on the 

COPE Report, it would be on a better situation.  

I encourage Members of both sides to work under the 

Hon. DEW Gunasekara’s leadership, to see if we can 

reduce the number of pages in the COPE Report next 

time and that we can at least speak of some good things 

about the Public enterprises.  

Thank you very much. 

 
[අ.බහ. 3.32] 

 
රු දිතන්ස ගුණර්ධන භවතහ (ජරේඳහදන වහ 
ජරහඳවන අභහතාුරභහ ව ණණ්ඩු ඳහර්ලසත  ප්ර ධහන 
ංවිධහඹුරභහ) 
(ரண்னறகு  றரணஷ் குர்ண - லர்ங்கல், 

டிகரனமப்ன அமச்சமெம் அசரங்கத் ப்தறன் 

முற்ரகரனரசரனும்)  

(The Hon. Dinesh Gunawardena - Minister of Water Supply 

and Drainage and Chief  Government Whip) 

රු රීතඹෝජා හය බහඳතිුරභරී, තඳොදු ාහඳහය ිළිතඵ 

හය බහ හර්තහ ිළිතඵ ඊත ත්, අදත් විහදඹක් ඳතින 

අස ථහතනදී යජඹ තුවතුවත් ඒ හතපභ ඳහර්ලිතේන්ුරතන විවිධ 

හර ඳරිච්තේදර ින පු භන්ත්රීaයතඹක් වළටිඹ ත් භභ,  තේ 

හර්තහ ඉදිරිඳත් කිරීභ ළන  රු ඩින ගුණතේය භළතිුරභහ  -

එභ මිටුතන බහඳතිුරභහ - සුරතින්ත තනහ. ඒ හතපභ එභ 

මිටු  වබහ ව වුු භන්ත්රීaරුන ද අිළ සුරතින්ත තනහ. 

ඳහර්ලිතේන්ුර  මුදල් ඳහරනඹ  ිළිතඵ ඵරඹ ණණ්ඩුරාභ 

ාසථහතන් රඵහ දී තිතඵන ඵ අඳ වුරුත් දන්නහ. නමුත් 

දීර්ක හරඹක් ුරශ ඳහර්ලිතේන්ුරතන මුදල් ඳහරන ඵරඹ 

රාභහුවකර අඩුවී තන ගිඹ ඵ අිළ වුරුත් ිළිතන්න  ඕනෆ. 

තභඹ, අද ඳහර්ලිතේන්ුර මුහුණ තදන මූලි ප්ර ලසනඹක්.  එක්ත් 

ජහති ඳක් ණණ්ඩු හරත  තනහ, අතේ ණණ්ඩු හරර තනහ 

ඳහර්ලිතේන්ුරතන මූරා ඳහරන ඵරඹ රාභහුවකර අඩු වුණහ. 

එක්ත් ජහති ඳක් යජඹ සති ශ විෘත ණර්ථිඹ ුරශ 

ඳහර්ලිතේන්ුරතන මූරා ඳහරනඹ තනතඹන් අඩු වුණහ. එඹ අිළ 

ප්ර හිෂත තනොදළක්ත් එඹ තභයි ණර්ථිඹ ුරශ සිදු වී තන 

ඹන්තන්.  

භ  තඳය ථහ ශ ණචහර්ඹ වර් ද සිල්හ භවතහ  තඵොතවොභ 

තනදනහතන්, තඵොතවොභ තනතඹන් ථහ ශහ. එුරභහ කිනහ, 

වනවයණක් නළති තත්ත්ඹ  අිළ ළටිරහ කිඹරහ. එඹ එක්තයහ 

විධිඹ  තාඹක්. විරු ධ ඳක්ඹ වනවයණක් නළති 

නහඹත්ඹක් තිතඵන ඳක්ඹක් ඵ  ඳත් තරහ තිබීභ තභයි -

[ඵහධහ කිරීභක්] ඒ තභයි ඔඵුරභන්රහ තේ ඳහර්ලිතේන්ුර  

තනළල්රහ තිතඵන තත්ත්ඹ. ලක්තිභත්, ප්ර තිඳත්තිරු, 

හර්ඹශය, ඉරක්ඹක් සති, ළඩ ිළිතතශක් සති විඳක්ඹක් 

නේ යජඹ තත තමුන්නහන්තේරහ  මීය   ළඩිඹ රුු ඉදිරිඳත් 

යන්න පුළුන්භ තිතඵනහ. අිළ විඳක්ත  ඉන්න හරත  

ලක්තිභත් විඳක්ඹක් වළටිඹ  ණණ්ඩුතන ඹේ ඹේ  යුුර ළරැදිඹ 

කිඹරහ දළක්හ නේ, ඒහ ඳහරනඹ ය න්න  රුු ඉදිරිඳත් 

යන්න  අඳ  පුළුන්භ රළබුණහ. ඒ තතේ වුද, අතේ යහජා 

ණඹතන ළරැදි භහර්ර භන් යනහඹ කිඹන හයණහ  භභ 

ඹභක් ප්ර හල ශ යුුරයි.  
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[රු (ණචහර්ඹ) වර් ද සිල්හ  භවතහ] 
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COPE එ   ණඹතන 244ක් ළහ තිතඵනහ. ඒ හතපභ 

අක්රිසඹ ණඹතන ණනහක් ිළිතඵ තේ හර්තහතන වන් නහ. 

රු රීතඹෝජා හය බහඳතිුරභරී, තඳොදු ාහඳහය ිළිතඵ හය 

බහ වමු  ළන රද ප්ර ධහන ණඹතන ණනහ ිළිතඵ ඉතහ 

ඳළවළදිලි රුු ඉදිරිඳත් යන්න එභ හය බහ  වළකි වී 

තිතඵනහ.  ණඹතන 110ක් ළන සුවිතලේ රුු ඉදිරිඳත් 

යන්න ප්ර ධහන හය බහ  වළකිඹහ රළබී තිතඵනහ.   

ප්ර ධහන හය බහ  අභතය, අුවහය බහ කීඳඹ  

තඵදිරහ ණඹතනර රුු විභර්ලනඹ ය තිතඵනහ. ඳශමුළරී 

අුවහය බහ ඹ තත් ණඹතන 55ක්ද, තදළරී අුවහය 

බහ ඹ තත් ණඹතන 33ක්ද, ුරන්ළරී අුවහය බහ ඹ තත් 

ණඹතන 46ක්ද ේඵන්ධතඹන් රුු ඉදිරිඳත් ය තිතඵනහ. භහ 

ඒ හයණහ එකින් එ ළන කිඹන්න උත්හව දයන්තන් නළවළ. 

යජඹ තුවතන් අිළ ඹිතත් ප්ර හල යනහ, අතිරු 

ජනහධිඳතිුරභහ ප්ර ධහන යජඹ ඒ අඩු ඳහඩු, නීතිඹ උල්රංකනඹ කිරීේ 

වහ ංචහ ිළිතඵ ඉදිරිඳත් ශ රුු ළන  යුුර යන්න 

අධහනඹ වහ භළදිවත් වීභ සති ය තිතඵන ඵ. අඳ එතේ  යුුර 

යනහ.  

ඳසු ගිඹ තඳොදු ාහඳහය ිළිතඵ හය බහ හර්තහද ළබිනට් 

භණ්ඩරඹ තත ඉදිරිඳත් කිරීතභන් ඳසු අතිරු ජනහධිඳතිුරභහ එභ 

හර්තහතන රුු ිළිතඵ  යුුර කිරීභ  අදහශ තල්ේරුන් 

තත ඹුව රළබහ. එඹ භහ  කීතභන් ප්ර හල යන්න ළභළතියි. 

රු ඩින ගුණතේය සභතිුරභහද ඒ හයණඹ  භහත් එක් එඟ 

තයි. තේ හර්තහද න හර්තහක් වළටිඹ  ළබිනට් භණ්ඩරඹ 

තත ඉදිරිඳත් කිරීතභන් ඳසු අිළ ඵරහතඳොතයොත්ුර නහ, ඒ අදහශ 

අංල ිළිතඵ භළදිවත් තන්න. 

රු රීතඹෝජා හය බහඳතිුරභරී, විණහධිඳතියඹහ  

අලා ඵරතර, ිළිතළනීභ ළඩි ශ යුුරයි කිඹන හයණඹ  

යජඹත්, විරු ධ ඳක්ඹත් එඟ තනහ. ඒ වහ අලා 

තනසේ කිරීභ  ඳහර්ලිතේන්ුරතන අිළ භළදිවත් වීතේ  කීභ 

තිතඵනහ. විණහධිඳතියතඹකු  තිතඵන ඒ  යුුර දසින් 

ද ඳශල් තමින් ඳතිනහ; ංකීර්ණ තමින් ඳතිනහ. ඒ 

තභයි ණචහර්ඹ වර් ද සිල්හ භළතිුරභහ ඉදිරිඳත් යපු අලුත් 

රාභතනදඹ  සුරශත් කිරීභ ිළිතඵ තිතඵන භතතේදඹ. [ඵහධහ 

කිරීභක්] චීන තනහ, ඉන්දිඹහුව තනහ, එතේ නළත්නේ තන 

තදඹක් තනහ.  

අිළ ඳසු ගිඹ හර ඳරිච්තේදර සිදු වුු ත ල් තවොඳින් 

දන්නහ. අතේ ගුන් ඹහනහ ිළිතඵ ප්ර ලසනඹක් හච්ඡහ කිරීතේදී 

ඔඵුරභහ ින පු මිටුතන හභහජිඹකු වළටිඹ  භහ විඳක්ත  

ඉතන කිඹපු ත ල් සිිනඳත් යන්න ළභළතියි. අිළ එක් 

ිළිතන්න ඕනෆ.  ඵරහතඳොතයොත්ුර න විධිඹ භ ය  ණර්ථිඹ 

වහ තේහ ඳත්හ තන ඹන්න -ඔඵුරභන්රහ - අිළ කිඹන විධිඹ භ

- ඹේ ඹේ ණඹතනර   යුුර යන්න වුතණොත් භව ජන තේඹ 

ඩහ ළත නහ.  තරෝත  වළභ ය භ ණර්ථිඹ  ඵරඳහන 

ප්ර ධහන ප්ර හවන භහර් ඳහඩු  තවෝ දුනහ. ඳහඩු  දිවීභ සි ධ 

වුණත් ංචහ, අල්ර වහ දණඹ සිදු නහ කිඹරහ තචෝදනහ 

කිරීභ සිදු නහ නේ ඒ තේහ ේපර්ණතඹන් නතිනහ. දුේරිඹ 

තේහ අයතන ඵරන්න. ඒ රහබ රඵන ණඹතනඹක්ද? නළවළ. 

රු රීතඹෝජා හය බහඳතිුරභරී, බ්රිගතහනා ඳහරන හරත  

ඉරහ අතේ දුේරිඹ තේහ ඳහඩු රඵන ණඹතනඹක්.  වළභ 

හර්තහභ තිතඵන්තන් දුේරිඹ තේඹ ඳහඩු රඵනහ කිඹරහ. 

තරෝත  තොතවේද දුේරිඹ තේහක් රහබ රඵන්තන්. තළචර්තප 

නාහඹ අුව -වර් ද සිල්හ ණචහර්ඹුරභහ ඉදිරිඳත් යන නාහඹ 

අුව- භවහ බ්රිගතහනාත  දුේරිඹ තේහ තඳෞ ලීයණඹ ශහ. 

අන්තිභ  ඒ දුේරිඹ තේහ ඳහඩු රඵරහ තඳෞ ලි අංලඹ ත් 

ඳත්හ තන ඹෆභ  තනොවළකි නළත යජඹ  භළදිවත් න්න 

සි ධ වුණහ. තේ තභයි- [ඵහධහ කිරීභක්] නළවළ භහ කිඹන්තන් 

නාහඹ ධර්භඹ ිළිතඵ තිතඵන ළ ලු. යජඹ  ඹේ ඹේ අංල 

අරීහර්ඹතඹන් ඳත්හ තන ඹන්න ඕනෆ. ඒ අංල ඳත්හ තන 

ඹන්න අිළ රංභඹ යජඹ  ඳයහ ත්තහ. තභොක්ද රංභඹ අදහශ 

ඳනතක් තනළල්රහ තමුන්නහන්තේරහ තශේ?  තමුන්නහන්තේරහ 

එ යුඹදී තවො  දුපු රංභඹ ෆලි ෆලිර  ඩරහ විනහල 

ය දළේභහ. නමුත් අඳ  ඹිතත් යක් ඳනතක් තනළල්රහ 

ඳහර්ලිතේන්ුරතන ේභත යන්න සි ධ වුතණ්, තේ යතට් 

භනහභන තේඹ ඳත්හ  තන ඹෆතේ අලාතහ  ඉටු කිරීභ  

භළදිවත්රුකු වළටිඹ  යජඹ ක්රිසඹහ ශ යුුර රීහයි.  

තේ ය   ගුන් තේහක් අලා නළවළයි කිඹරහ විරු ධ 

ඳක්ඹ කිඹනහද? අඳ  ගුන් තේහක් අලායි. එින සිදු න 

නහසතිඹ ණදිඹ අඩු ය  තඵොතවොභ  රාභත්, හර්ඹක්භ ගුන් 

තේහක් ඵ  ඳත් කිරීභයි අතේ අයමුණ විඹ යුත්තත්. අන්න ඒ 

ළනයි, අඳ සිඹලු තදනහ එක්වී ල්ඳනහ ශ යුත්තත්. එතේ නළති 

ණඹ ළනී භ  අතීතර්ණ න්න   එඳහ කිනහ , වළභ වි භ ණඹ 

ළනීභ තවො නළවළයි කිඹන නාහත   ිනටිතඹොත් අිළ ංර්ධනඹ 

න්තන් නළවළ.  

අද අතේ ය  අතිරු ජනහධිඳතිුරභහතප නහඹත්තඹන් අතේ 

ණර්ථිත  ඒපු ර ණදහඹභ තදගුණ ශ ය ක්. ණර්ථිඹ 

ඳශල් වුතණ් නළත්නේ ඒපු ර ණදහඹභ තදගුණ න්තන් නළවළ. 

ඹේ ඹේ අංල ළන විතනචන ඳතිනහ. නමුත් ණර්ථිඹ ඳශල් වීභ 

රීහ විවිධ ක්තේත්රාර අලුත් ණර්ථි ිළබිදීභක් සති තනහ. ඒ 

ණර්ථි ිළබිදීතේදී ඹේ ඹේ නහසතිහය ත ල් සිදු වුණහඹ කිනහ , 

ඒ ිළබිදීභ ුරිතන් සති වී තිතඵන ණර්ථි ප්ර තඵෝධඹ අිළ අඩු 

තක්තේරු  රක් ශ යුුර නළවළ. භභ තේ හයණහ විතලේතඹන් 

වන් යන්තන් අද සතභරිහ එක්ත් ජනඳදත  ඔඵහභහ 

භළතිුරභහතප- [ඵහධහ කි රීභක්] නළවළ, භභ එතවභ කිඹන්තන් නළවළ. 

භභ කිඹන්තන් ඔඵහභහ ජනහධිඳතිුරභහ අද තතනට්                 

භන්ත්රීa භණ්ඩරඹ වරහ මුදල් රීකුත් කිරීභ නත්හ තිතඵන 

එයි. [ඵහධහ කිරීභක්] ඔන, අතේ ජනහධිඳතිුරභහ  ඔඵහභහ 

ජනහධිඳතිුරභහ ිළිතත්තහ. භභ කිඹන්න ඹන්තන් සතභරින් 

ණර්ථිඹ ළන. ණඹ ළනීභ රීහ සති වී තිතඵන අර්බුදඹ, ඳහර්ලස 

තදක් අතය සති වී තිතඵන ළ ලු, සතභරින් ණර්ථි ත  

තළන්ඳත් ය තිතඵන චීන විත ල ධනඹ ඹන තේහ ළන 

ජහතාන්තය සති වී තිතඵන අර්බුදඹ ළන අතේ ණචහර්ඹ වර් 

භළතිුරභහ වන් ශහ. එුරභහ කිනහ ග්රීදසිඹ ඩහ ළත නහ, 

යුතයෝඳඹ  ඩහ ළත නහ, සතභරිහ ඩහ ළත නහ දළක්තක් 

නළ ද කිඹරහ. අතනක් ඳළත්තතන් කිඹනහ, ඒහතඹන් ණඹ 

ණතඹෝජන ඩහ තවො  න්න, අය තන ණතඹෝජනඹ යන්න 

කිඹරහ. ඔඵුරභහභ ිළිතන්නහ තරෝත  මූරා රාභඹ අද භවහ 

අර්බුදහරී තත්ත්ඹ  ඳත් වී අවිරීලසිකතහදී අසථහ  

ඳළමිණ තිතඵන ඵ. අවිරීලසිකතහදී අසථහදී ණඹ ළනීේරදී 

සති න ඹේ ඹේ ඵයඳතශ තීතයණ රීලසිකත ලතඹන් දීර්ක හලීන 

තීතයණ තනොන ඵ  ඳත් තනහ. ඉතහභ යර රීභනඹ  

ඳළමිණ දීර්ක හලීන, එභ ණහයඹ  තේ ණර්ථිඹ  

ඳතිනහඹ  කිඹන ඔඵුරභහතප තර් ඹිත රහ ඵළලිඹ යුුරඹ 

කිඹන එ භභ ඉතහ තෞයතඹන්  වර් ද සිල්හ භන්ත්රීaුරභහ  

වන් යන්න ළභළතියි. ඔඵුරභහ කින හයණහ සිඹල්ර අිළ 

ප්ර තික්තේඳ යනහ තනොතයි. නමුත් තේ යුත  සති වී තිතඵන 

ජහතාන්තය මූරා අර්බුදඹ අතඵෝධ ය ළනීභත් අිළ හතප කුඩහ 

ය   තේ  ණර්ථි ංර්ධන තනඹ ඳත්හ තන ඹන්න  

අතාලායි.  

භභ තත් හයණඹක් වන් යන්න ළභළතියි.  විණනඹ  

තභන්භ ණහධිහරි තේඹ මීය   ඩහ හර්ඹක්භ කිරීභ ිළිතඵ 

තේ හර්තහතන රීර්ත ල ය තිබීභ ඉතහ තවොයි. යජඹ ඒ 

ිළිතන්නහ. අතිරු ජනහධිඳතිුරභහ ඒ ණඹතනත  ප්ර ධහන 

උත්ඹ  ගිිනල්රහ ඒ ිළිතළනීභ ශහ. අතේ යතට්  විණන 

රාභඹ තදුය ත් පුළුල් කිරීභ  අලා විවිධ ප්ර තිඳහදන ස 

කිරීභ  තේ හර්තහතන් රු බහඳතිුරභහ ය තිතඵන  ඒ 

රීර්ත ලඹ උදන තයි කිඹරහ තේ අසථහතන වන් යන්න 

ඕනෆ.  
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ඳහර්ලිතේන්ුර 

රු රීතඹෝජා හය බහඳතිුරභරී, ඒ හතපභ අතේ 

ණඹතනර අර්බුදඹක් තිතඵනහ. දළන් භහ බහයත  තිතඵන 

ජරේඳහදන වහ ජරහඳවන භණ්ඩරත  විවිධ තර් විතර් 

තිතඵනහ. භවය අංල ඉංජිතන්රුන් අතත් ඳභණක්ද ඳළතිඹ 

යුත්තත්, භවය අංල ඉංජතන්රුන් තනොන ෘත්තිඹඹන් අත  

ඳත් විඹ යුුරද කිඹන තර්ඹ තිතඵනහ. ඹේ ඹේ තීතයණ ළනීතේ දී 

එයින් සති විඹ වළකි ළ ලු විහලීභ   තේ COPE හර්තහ 

විතලේ රීර්ත ල ඉදිරිඳත් ය තිතඵනහ. තේ ෆභ ණඹතනඹභ 

ඳතින ප්ර ලසනඹක්. ෆභ ණඹතනඹක්භ එ තර ඳතින්න ඵළවළ. 

ණඹතන දියුු තන්න නේ, පුළුල් තන්න නේ එින හර්ඹ බහයඹ, 

රීසඳහදනඹ තවෝ තේහ තදුය ත් ළඩි යන්න නේ න 

ෘත්තීතඹභඹ ඥාහණඹ, දළුවභ අලා තනහ.  

න ෘත්තීතඹභඹ ඥාහනඹ ව දළුවභ ේඵන්ධතඹන් වර් ද 

සිල්හ භළතිුරභහ කිඹපු ත  සත්ත. එඹ අඩු  න්න ඵළවළ. 

එතතො  ළඩි ළටුඳක් සති ශ යුුරයි. ළඩි ළටුඳක් සති ශහභ 

ඔඵුරභන්රහ තඵොතවෝ වි  ප්ර ලසන යනහ, රුිළඹල් 25,000  

තිබුු ඳඩිඹ රුිළඹල් 65,000 තවෝ රුිළඹල් 125,000 දක්හ ළඩි 

තනොයන්තන් සයි කිඹරහ. එතේ තනොය අද තිතඵන තරෝ 

ඉල්ලුභ  අුව ඒ ක්තේත්රාර සිටින වි ුරන් අතේ යතට් 

සිටින්තන් නළවළ. ඒ රීහ තේ සුවිතලේ ඳතින ෘත්තීතඹ ළටුේ 

රාභඹ ිළිතඵ බහඳතිුරභහ දක්හ තිතඵන අධහයණඹ භහ තේ 

අසථහතනදී ඉතහභ අඹ යන ඵ වන් යන්න ඕනෆ. භහ 

හර තනරහ ළඩිඹ න්තන් නළවළ. භහ එඟ නහ, එක්තයහ 

විධිඹ  රු සරිඹේතඳරුභ භන්ත්රීaුරභහ ශ වන 

ේඵන්ධතඹන්. අතේ යතට් තේ විණනඹන් ිළිතඵ තිතඵන 

භවය රීති, භවය නීති, මුදල් තයගුරහසි ඹල් ඳළනරහ. භහ 

නහටුතන් වුණත් ඒ හයණඹ කිඹන්න ඕනෆ. තනතඹන් 

ළතඩන ණර්ථිඹ - [ඵහධහ කිරීභක්]  ඹල් ඳළන ගිඹ තයගුරහසි වහ 

රීතිත් භඟ  ණර්ථි ර්ධන තනඹ  පුළුල් තමින් ඳතින 

ණර්ථිඹ  භන් යන්න ඵළවළ. ඉසය යුද හරත ;   ඉංග්රීදසි 

ණණ්ඩු හරත ; අඳ රීදව රඵන්න ඉසතල්රහ 

තදඳහර්තතේන්ුර 57ක් තිබුණහ. භවජන එක්ත් තඳයමුු යජඹ 

ඵණ්ඩහයනහඹ භළතිුරභහතප නහඹත්තඹන්, වර් ද සිල්හ 

භළතිුරභහතප ඥාහතිතඹකු න ර්භහන්ත සභති ලතඹන් ින පු 

පී.එච්. විලිඹේ ද සිල්හ භළතිුරභහ ංසථහ ඳනත ඳහර්ලිතේන්ුර  

තනහහ. ඒයි භහ කිනතන. ඔඵුරභහතප -  [ඵහධහ කිරීභක්] 

තඳොඩ්ඩක් ඉන්න තෝ. කිඹරහ ඉය නළවළතන්. කිඹරහ ඉය 

තන්න ඉසතල්රහ රඵර තන්න එඳහ. වර් ද සිල්හ 

භළතිුරභහතප ණදයම ඹ, තෞයහන්විත ඥාහතියතඹකු න අතේ 

ය තට් අඳ හතපත් තෞයඹ දිනහ ත් ින පු ර්භහන්ත  සභතිුරභහ 

ංසථහ ඳනත ඳහර්ලිතේන්ුර  තනහහ. ංසථහ ඳනත තනහතන 

තභො ද? ංසථහ ඳනත තනහතන ංසථහ සති කිරීභ ුරිතන් - 

 
රු (ණචහර්ඹ) වර් ද සිල්හ භවතහ 
(ரண்னறகு (கனரறற) யர்  சறல்ர) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

භ  විනහඩිඹක් තදන්න. 

 
රු දිතන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்னறகு  றரணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

තවොයි විනහඩිඹක් න්න. ඔඵුරභහ තෞය යන්න ඕනෆ, ඒ 

ණණ්ඩුතන සභතිුරභහ . තභොනහ කිඹයිද භහ දන්තන් නළවළ. 

 
රු (ණචහර්ඹ) වර් ද සිල්හ භවතහ 
(ரண்னறகு (கனரறற) யர்  சறல்ர) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

ඔඵුරභහ භතප ඥාහතිතඹෝ ළන කිඹපු රීහ භහ තේ කිඹන්තන්. 

එුරභහ තනොතයි, එේ.ඩ්ලලින.එච්. ද සිල්හ අධියණ සභතිුරභහයි.  

රු දිතන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்னறகு  றரணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ඔක්තොභ එභ ඥාහති ඳයේඳයහ තන්. භහ තදතොල්රන්භ 

දන්නහ. භහ තදතොල්රන්භ ණේඹ යරහ තිතඵනහ. 

එේ.ඩ්ලලින.එච්. ද සිල්හ භළතිුරභහ හතපභ පී.එච්. විලිඹේ ද 

සිල්හ භළතිුරභහ ළනත් භහ දන්නහ. භහ කිඹහතන ණතන තේයි. 

ර්භහන්ත සති කිරීභ තවෝ තේහ සති කිරීභ වහ විතයක් 

තනොතයි, තදඳහර්තතේන්ුරක් තනොන සහධීනත්ඹක් වහ 

ංර්ධන ළරළසභ  අතීතර්ණ න්න  පුළුන් න්නයි ංසථහ 

සති තශේ. එඹයි ංසථහක් සති කිරීතේ ප්ර ධහනතභ 

ශභනහයණ තීතයණත  ළ්ල න සි ධහන්තඹ. තදඳහර්තතේන්ුර 

තයගුරහසි වහ මුදල් රීතිලින් තොටු තනොවී ඩහත් සහධීන 

ර්ධනඹ ශ වළකි ණහයඹ  ංසථහ ක්තේත්රාඹ  අතීතර්ණ න්න 

ඕනෆ. ඊ  ඳසතේ අධිහරින් සති ශහ. ඒ භඟභ ඔඵ ණණ්ඩු 

භහේ සති ශහ. ඒ යහජා ණතඹෝජන භහේ. ංසථහ ත් 

ඩහ අලා රීදව තදන්න තභයි යහජා ණතඹෝජන භහේ සති 

තශේ. ඊ  ඳසු භෆත හරඹ න වි  අඳ වවුල් භහේ සති ශහ. 

තේ ක්තේත්රාර  යජඹ අතීතර්ණ නතො  ඊ ත් ඩහ තනස ව 

තීතයණර  භන් යන අසථහන් ඵ  ඒහ ඳත් තනහ.  

තමුන්නහන්තේරහතප යජඹ වුණත්, අතේ යජඹ වුණත් -තභොන යජඹ 

වුණත්- එතවභයි. තඳෞ ලි අංලඹ අද භහේ ඳනත  ඹ ත් 

නහ. භහේ ඳනත  ඹ ත් න තො  මීය   ඩහ 

ලිිනල්බහඹ  ඳත් තනහ. ණතඹෝජන භහේ ළහ යහජා 

අංලත  නීති ව රීති අුව විභර්ලනඹ කිරීතේදී ඳයසඳය 

ළටුභ  ඳත් තනහඹ කිඹන හයණඹයි තේ වළභ 

හච්ඡහදීභ භුර න ප්ර ලසනඹ. යහජා අංලතඹන් රාභහුවකර 

අඩු තවී තොඩ නළ තඟන තඳෞ ලි වවුල්හරිත්ඹක් සති 

යහජා ණර්ථිඹක් ඵ  ඳත් තරහ තිතඵනහ. අද අඳ භන් 

යන්තන් ඒ තද යි. 

එඹ, ඔඵුරභන්රහ විසින් ප්ර හලඹ  ඳත් යන රද 

ේපර්ණතඹන් තඳෞ ලි අංලඹ  ඉඩ සති, යහජා අංලඹ  ඉඩ 

සති ණර්ථිඹක් තනොතන. යජඹ  භළදිවත් න්න සි ධ න්තන් 

සයි? යජඹ තභයි ප්ර ධහන  කීභ දයන්තන් ණර්ථිඹ වහ 

ජනතහතප එදිතනදහ ජීවිතඹ ඳත්හ තන ඹන්න. එතේ 

නළත්නේ තො ස තතශ තඳොතශේ උච්චහචනඹන්ර සති න 

ණතඹෝජනඹන් ුරිතන් භවය භහේ තවො  ණතඹෝජනඹ 

රඵනහ; භවය භහේ ඵංතොතරොත් නහ. එඹ අතේ යතට් 

විතයක් තනොතයි, එංරන්තත  සි ධ තනහ; සතභරිහතන 

සි ධ තනහ; ජඳහනත  සි ධ තනහ. වළභ ය භ තො ස 

තතශ තඳොතශේ ඵංතොතරොත් වුු භහේ තිතඵනහ; හ 

දභපු භහේ තිතඵනහ. සතභරිහතන රක් ණන් ිළරිස 

යක්හලින් අස යරහ තිතඵනහ. එභ රීහ සතභරිහුව 

ණර්ථිඹ දෂිතයි කිඹරහ අතේ ණචහර්ඹ වර් ද සිල්හ භන්ත්රීaුරභහ 

ප්ර හල යනහද? කිසි වි ත් එතේ ප්ර හල යන්තන් නළවළ. 

සතභරිහතන තිතඵන ශු ධ ඳවිත්රා ණර්ථිඹ, ඒ හතපභ යහජා 

අංලත  රා ණතඹෝජනඹන් වහ ණඹ දීේලින් සති වී තිතඵන 

අර්බුදඹ වහ තචෝදනහ ේඵන්ධතඹන් සතභරිහුව තතනට් 

බහතන අද හච්ඡහ නහ. වර් ද සිල්හ භන්ත්රීaුරභහ ඒ 

ේඵන්ධතඹන් දන්නහ.  

දියුු තමින් ඳතින ය ක් වළටිඹ  අිළ සථහය නීති-

රීතිර  රු ශ යුුරයි කිඹන ප්ර තිඳත්තිඹ අිළ ිළිතන්නහ. ඒ 

හතපභ යහජා ණතඹෝජනඹන් සති ළභ තළනභ මූරා ඳහරනඹක් 

තිබිඹ යුුරයි කිඹන හයණහත් ඉතහ ඳළවළදිලි තේ යජඹ 

ිළිතන්නහ. ඒ හතපභ පුළුල් ණර්ථිඹක් යහ භන් කිරීභ 

වහ අලා තීතයණ ළනීතේදී න රාභතනදඹන්  ිළවිසීභ  සති 

ඉඩ ප්ර සථහන් අිළ ළඩි ය රීමු. භහ තඳෞ ලි විතනචනඹ 

යන්තන් නළවළ, අය භහභ, තේ භහභ කිඹරහ. ිනඟුයහණ සීරී 

ේවර ඵරන්න ඹන්න වර් ද සිල්හ භන්ත්රීaුරභහ භභත් එක් 

ණතොත් එුරභහ අද කිඹපු ථහ තනොතයි කිඹන්තන්. එුරභහ  

1381 1382 

[රු දිතන්ස ගුණර්ධන භවතහ] 
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ප්ර ලසනඹක් සති එින අයිතිරුන් ළන. භවය වි  එින 

අයිතිරුන් එක් භ ත් විතයෝධඹක් සති. නමුත් ිනඟුයහණ සීරී 

ර්භහන්තලහරහ අද ක්රිසඹහත්භ නහ. ඒ භත තඵහ න්න. 

රු භන්ත්රීaුරභරී, තනොදන්නහ ත ල් තේ බහතනදී ප්ර හල යන්න 

එඳහ. දළන් එුරභහ  න්තතල් සීරී ේවර ළන කිනහ. COPE  

එ ඒ ණඹතනඹ ළහ අපු ත  රීළරැදියි. නමුත් ණණ්ඩු 

න්තතල් සීරී ේවර ඒ ණඹතනඹ  රඵහ දුන්තන් නළවළ. එුරභහ 

ථහ යන්තන් ඳළයණි විත්ති; අලුත් විත්ති තනොතයි. අිළ ඒහ 

ඳරීක්ණඹ  රක් යරහ න්තතල් සීරී ේවර ඒ ණඹතනඹ  

බහය දුන්තන් නළවළ. ණචහර්ඹුරභරී, මීය   ඳසු ඔඵුර භහතප රුු 

අලුත්ළඩිඹහ ය න්නහ තර ඔඵුරභහතන් භහ ඉතහ 

තෞයතඹන් ඉල්රනහ.  

රු රීතඹෝජා හය බහඳතිුරභරී, භ  රළබී සති හරඹ 

අහනයි. දළන  වයිතඹන් ිනනහ. තභොද, ජර සභති ථහ 

යන රීහ. නහසතිඹත්, අල්රත්, දණඹත් ඹන රුු ුරන 

එක් තනොතයි. එභ රීහ යජඹ වළටිඹ  ඒහ තන් තන් 

ලතඹන් තත්රුේ ත්ලරුේ ය තන, අලා යන නීති අඩු නේ 

ඒහ ේඳහදනඹ ය තන, නහසතිඹත්, අල්රත්, දණඹත් 

ළශළක්වීභ  අලා රාභතනදඹන් රීර්භහණඹ ය දීභ  වළකි 

ඳහර්ලිතේන්ුරක් ඵ  අඳ ඳත් න්න  ඕනෆ. හුතදක් විතනචනඹ  

ඳභණක් සීභහ ව ඳහර්ලිතේන්ුරක් තනොවී රීර්භහණශීලි 

ඳහර්ලිතේන්ුරක් ඵ  ඳත් වී එතළරීන් රීර්භහණශීලි න 

තඹෝජනහන් ඉදිරිඳත් කිරීභ  තදොයටු විෘත ශ COPE එතක්  

බහඳතිුරභහ  විතලේතඹන් සුරතින්ත තමින්, යජඹ තුවතන් 

ඒ හයණහ ටිත් වන් යමින් භතප ථහ අන් යනහ.  
 

රීතඹෝජා හය බහඳතිුරභහ 
(குளக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
The next speaker is the Hon. Sujeewa Senasinghe. 

You have 20 minutes. 

 
[අ.බහ. 3.54] 

 
රු සුජී තේනසිංව භවතහ 
(ரண்னறகு சுஜல ரசணசறங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

තඵොතවොභ සුරතියි, රු රීතඹෝජා හය බහඳතිුරභරී. වර් 

ද සිල්හ භළතිුරභහ ව අතේ දිතන්ස ගුණර්ධන භළතිුරභහ දීර්ක 

ථහ ශහ, COPE ණඹතනත  හර්ඹ බහයඹ ේඵන්ධතඹන්. ඒ 

හතපභ අිළ සිඹලු තදනහභ  කීතභන් යුුර යතට් දණඹ, 

නහසතිඹ ශක්හ න්නහ ණහයඹ ේඵන්ධතඹුවත් එුරභන්රහ 

අදවස ප්ර හල ශහ. රු රීතඹෝජා හය බහඳතිුරභරී, COPE 

එතක් හභහජිඹකු ලතඹන් COPE හර්තහ ඉදිරිඳත් යන 

අසථහතනදී භහ ප්ර හල ය සිටිඹහ, ඩින ගුණතේය භළතිුරභහ තවො 

හර්ඹ බහයඹක් ඉටු ශහඹ කිඹරහ. වළඵළයි එිනදී භහ ඹේ ප්ර ලසනඹක් 

භුර ශහ, -  

 
රීතඹෝජා හය බහඳතිුරභහ 
(குளக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Order, please. Will an Hon. Member propose the Hon. 

Praba Ganesan to take the Chair? 

 
රු අල්වහේ ඒ.එච්.එේ. අසර් භවතහ 
(ரண்னறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

I propose that the Hon Praba Ganesan do now take the 

Chair. 

රු සුජී තේනසිංව භවතහ 
(ரண்னறகு சுஜல ரசணசறங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

 
විසින් සථිය යන රදී. 
ஆரரறத்ரர். 

Seconded. 

 
ප්ර ලසනඹ විභන රදින්, බහ ේභත විඹ. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்மைக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
අනුරරු   රීතඹෝජා හය බහඳතිුරභහ මූරහනතඹන් ඉත් 

වුතඹන්,  රු ප්ර බහ තන්න් භවතහ  මුරහනහරඪ විඹ. 
அன் தறநகு, குளக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள் 

அக்கறரசணத்றணறன்மை அகனர, ரண்னறகு தறதர கரசன் 

அர்கள்  மனம கறத்ரர்கள். 

Whereupon MR. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES  left 

the Chair, and THE HON. PRABA GANESAN  took the Chair. 

 
රු සුජී තේනසිංව භවතහ 
(ரண்னறகு சுஜல ரசணசறங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

මූරහනහරුඪ රු භන්ත්රීaුරභරී, රු ඩින ගුණතේය 

සභතිුරභරී, භහ එංරන්ත ඳහර්ලිතේන්ුරතන ළඩ මුළු  

වබහගි තරහ සවිත්  තේ අදවස ප්ර හල යන්තන්.   තරෝත  

තභළරී මිටු -විතලේතඹන්  යජත  ණඹතන ේඵන්ධතඹන්  

ඳරීක්හ කිරීභ, යජත  ුවතදුව,  මූරා  යුුර ේඵන්ධතඹන්  ඒ 

ඳහර්ලිතේන්ුර  ේඵන්ධ ණඹතන  යුුර යන ණහයඹ-  

එිනදී  අඳ විලහර විග්රාවඹ   රක් ශහ. රු දිතන්ස ගුණර්ධන 

සභතිුරභරී, එිනදී භුර වුු හයණඹක් තභයි  රංහත්  ත එ 

ය කුත්  වළතයන්න   අතනක් වළභ ය භ  ඒ මිටුතන  බහඳති 

ධුයඹ  දළරුතන විඳක්ත  භන්ත්රීaයතඹක් වීභ. ඔඵුරභහ  භත 

සති, එක්ත් ජහති ඳක් යජඹ හරත ත් අිළ, -රු තජෝන් 

අභයුරං භළතිුරභහ ත් තවො  භතයි- ින පු තජඹයහේ 

ප්ර නහන්දුපුල්තල් භළතිුරභහ, ඒ හතපභ ත භන්ත්රීaයතඹක්  ඒ 

මිටු  ඳත් ය තිබුණහ.  විරු ධ ඳහර්ලසඹ  ඒ අසථහ රඵහ  

දුන්නහ.  ඒතන්  අදවස යන්තන්  රු ඩින ගුණතේය භළතිුරභහ 

තවො හර්ඹ බහයඹක් ඉටු තනොශහඹ කිඹන එ තනොතයි. 

විතලේතඹන් එුරභහ ළබිනට් එතක් ඉන්න සභතියතඹක්. ඒ 

හතපභ  ළබිනට් ප්ර තිඳත්ති, තීතන්දු තීතයණ ළනීතේදී එුරභහ ඒ 

ළබිනට් එතක් ඉන්නහ. ඒ හතපභ එුරභහ  ප්ර හතඹෝගි ලතඹන් 

තේ COPE එතක්දී ඹේ ඹේ ප්ර ලසන ඹේ ඹේ හයණහ භුර යන්න 

ඵළරි තත්ත්ඹක්  තිතඵනහ. එුරභහ  ඒහ අං ේපර්ණ ඉටු 

යන්න  වුභනහ තිබුණත් භහ ිනතන විධිඹ  ප්ර හතඹෝගි 

අඳවසුතහක් තිතඵනහ. භභ තේ රුණ භුර ය දී රු ඩින 

ගුණතේය අභතාුරභහ භහත් භඟ අභනහඳ තනොතනහ සති. 

තඳෞ ලි ලතඹන් ඔඵුරභහ  විරු ධ  නඟන තදඹක්  

තනොතයි. රු සභතිුරභරී, ඔඵුරභහ  ඉතහ තවො හර්ඹ බහයඹක්  

ශහ. වළඵළයි තේ  අසථහ විඳක්ඹ  රඵහ දුන්නහ නේ  

මූරහනහරඪ රු භන්ත්රීaුරභරී, මීය   ඩහ විරීවිදබහතඹන් යුුර 

තේ  යුත්ත යන්න   තිබුණහ. තේ යතට් විලහර ලතඹන් 

තෝටි  ණන්-  බිලිඹන 1500 ඳභණ- ටිනහ ුවතදුව 

ේඵන්ධතඹන් ංචහ තවිතදයවු වුණහ. ඒහ  ේඵන්ධ සභතිරු 

වුද, ඒහ  ේඵන්ධ  ඳහර්ලසඹන් වුද කිඹන එ ළන 

ඳරීක්ණඹක් යන්න වළකිඹහ තිබුණහ.  

මූරහනහරඪ රු භන්ත්රීaුරභරී, තේ COPE එතන් අඳ 

ඵරහතඳොතයොත්ුර න්තන් තභොක් ද? විතලේතඹන්භ රු ඩින 

ගුණතේය සභතිුරභහ දන්නහ, COPE එතන් අඳ  නීතිඹ  

ක්රිසඹහත්භ යන්න  ඵළරි ඵ. තේ ුවතදුවර ගිුේයණඹ 

ව   කීභ වහ  වීභ -accounts and accountability- 

1383 1384 



ඳහර්ලිතේන්ුර 

ේඵන්ධතඹන්  ය   ඉදිරිඳත් යන්න  පුළුන්  තඵොතවෝ 

රුු තිතඵනහ. තේ ඉදිරිඳත් යන රුු  විතලේතඹන් 

භහධාඹ යි ඹන්න   ඕනෆ. භහධාතඹන් තභයි තේ හර්ඹ බහයඹ  

ඉටු න්තන්.  භහධා ුරිතන් තභයි දඬුභ රඵහ තදන්තන්.  වුද තේ 

සභතිරුන්, වුද තේ   ේඵන්ධ රීරධහරින් කිඹන එ 

ේඵන්ධතඹන් තේ ත ල් භහධාතඹන් ය   තවිත වුණහභ 

තනත් ය ර නේ  සිදු න්තන්,  විලහර  පීඩනඹක් සවිත් ඒ 

භන්ත්රීaරුන් ,  සභතිරුන්  ඉල්රහ අස තන්න  සිදු වීභයි. 

විතලේතඹන් මූරහනහරඪ රු භන්ත්රීaුරභරී, තේ භහධා ළන 

ථහ ය දි, යජත  භහධා  වහ තඳෞ ලි භහධා තිතඵනහ.  

"සිය" භහධා ණඹතනඹ ේඵන්ධතඹන්   එක්ත් ජහති 

ඳක්ත  අතේ රු භංර භයවීය භන්ත්රීaයඹහ ඹේ කිසි 

ප්ර හලඹක් ශහ.  සත්ත භ එුරභහ ඒ ප්ර හලඹ කිරීභ 

ේඵන්ධතඹන් භහ නහටු තනහ.  තේ යතට්  දණඹක්, 

පීඩනඹක්, විනහලඹක් සිදු න වළභ තරහභ බඹ නළති, යජඹ  

අත  තඳොන්තන් නළති   කීතභන් ක්රිසඹහ ශ ණඹතනඹක් 

තභයි "සිය" ණඹතනඹ. ඒ හතපභ  කිලී යහජභතවේන්ද්රින්  

භළතිුරභහ. එුරභහ භතප මිත්රාතඹක්. ඒ හතපභ රු ඉයහන් 

භළතිුරභහතපත් මිත්රාතඹක්. රු වර් ද සිල්හ භළතිුරභහතප, රු 

තජෝන්   අභයුරං භළතිුරභහතප  මිත්රාතඹක්. ඒ හතපභ  දිතන්ස 

ගුණර්ධන භළතිුරභහතප, ඔඵුරභහතපත්   සිඹලු තදනහතපභ 

මිත්රාතඹක්.    ඒ "සිය" ණඹතනඹ ඒ හර්ඹ බහයඹ ය තිතඵනහ. 

එිනදී විතලේතඹන් භහතය ප්ර ත ලත  ඳළළති තඳශඳහිතඹ 

ේඵන්ධතඹන් අදවක්  ප්ර හල ශහ. තඳශඳහිතඹක් ඹන්න   

ඕනෆභ පු රතඹකු  අයිතිඹක් තිතඵනහ. භහ දන්තන් නළවළ, 

අධියණඹ ඒ තීතන්දු තොතවොභ රඵහ දුන්නහද කිඹහ. හභහමීය  

තඳශඳහිත ඹන්න   ජනතහ  අයිතිඹක් තිතඵනහ. ඒ අයිතිඹ ඹේ 

කිසි රවහරී ිළරික් විසින් ඩහේඳල්  යන්න  තඹදුණහ. 

ඩහේඳල්හරීන් විසින්  ඳවය තදුව රළබුහ.  "සිය" ණඹතනඹ 

තේ ඳවය දීභ  තොතවොභ ද ේඵන්ධ කිඹහ භ   තත්තයන්තන් 

නළවළ. "සිය" ණඹතනඹ තශේ ඒ සිදු වීභ ජනතහ    දළන්වීභ.   

රු තයෝිනත අත්ලගුණර්ධන භළතිුරභහත් ඒ ළන  කිනහ.  

දියුු තහක්ණඹත් එක් ඒ  ඳවය දුන් පු රතඹෝ "සිය" 

ණඹතනඹ වරිඹහහය  වඳුන්හ දුන්නහ. ඒ හර්ඹ බහයඹ ශහ  

අඳ සත්ත භ ඒ ණඹතනඹ  සුරතින්ත තන්න   ඕනෆ. 

තඳොලීසිඹ ඒ අසථහතනදී ක්රිසඹහ ශහ. තිස ණනක්  අත් අඩංගුතන. 

"සිය"  ණඹතනඹ තේ තඳශඳහිතඹ ංවිධහනඹ තශේත් නළවළ. 

තඳශඳහිතඹ  ළහුතනත් නළවළ.  "සිය" ණඹතනත   කිසිභ 

හභහජිතඹකු  තේ  ේඵන්ධ වුතණ්ත් නළවළ. "සිය" 

ණඹතනඹ ෆභ තරහතනභ ණණ්ඩු ඳක්ඹ ත් විඳක්ඹ ත්  

වතඹෝඹ දක්නහ.  ඒ හතපභ අද යතට්  ප්ර ලසනඹක් වුතණොත් 

තඳොලීසිඹ  ඹන්න  ඵළරි අසථහදී  අඳ  ජනතහ ථහ  ය 

කිඹන්තන්,  "සිය"   ථහ යන්න  පුළුන් ද  භන්ත්රීaුරභහ" 

කිඹරහයි.  

භහ ිනතනහ ඳහර්ලිතේන්ුරතන  කි යුුර භන්ත්රීaයතඹක් 

ලතඹන්, ඒ හතපභ "සිය" ණඹතනඹත් භඟ ේඵන්ධඹක් 

තිතඵන පු රඹකු ලතඹන් භහ ඒ හයණඹ රීළරැදි ශ යුුරඹ 

කිඹරහ. "සිය" ණඹතනතඹන් ගිිනන් තඳොලු දුන්තන් නළවළ 

වන්න. "සිය" ණඹතනතඹන් ගිිනන් ඒ තඳශඳහිතඹ ංවිධහනඹ 

තරුතණ් නළවළ. ඒ ඒ ණඹතනඹ  විරු ධ යපු අභූත 

තචෝදනහක්. ඕනෆභ සිදුවීභක් න වි   ඒ ළන දළුවත් යන්න 

භහධාඹ   කීභක් තිතඵනහ.  

විතලේතඹන්භ COPE හර්තහ ේඵන්ධතඹන් තඵොතවෝ 

අසථහර "සිය" හර්තහත ශහ, තේ තවොයේ තභොනහද 

කිඹරහ. රු දිතන්ස ගුණර්ධන සභතිුරභරී, ඔඵුරභහ  කිඹන්න 

රේජයි අද තේ යතට් සති තරහ තිතඵන තත්ත්ඹ. එ ිළරික් 

ඳභණක් unsolicited proposals භඟින් යන්තන් තභොක්ද?  

රු සභතිුරභරී, භභ ඔඵුරභහතන් උදනක් ඉල්රනහ. තේ  

සිංවර බහහතන් කිඹන්තන්  තොතවොභද කිඹරහ කිඹන්න.  

 
රු දිතන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரண்னறகு  றரணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ඔඵුරභහ ඉංග්රීදසි බහහතන්භ එඹ කිඹන්න.  

 
රු සුජී තේනසිංව භවතහ 
(ரண்னறகு சுஜல ரசணசறங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

ජහතාන්තයඹ  ඹන්න ඒ ඉංග්රීදසි බහහතන්භ කිඹන එ 

තවොයි. තභොද ජහතාන්තයඹ ඵරහතන ඉන්නහ චීනඹත් භඟ 

තේ ුවතදුව න්තන් තොතවොභද කිඹරහ.  

රු දිතන්ස ගුණර්ධන සභතිුරභරී, තේ තේ ය   ණදයඹ  

යන තදඹක් තනොතයි. ඳපු  ව න්නහ ය   ණදතයයි 

කිඹරහ. නමුත් රු සභතිුරභරී, තේ unsolicited proposalsලින් 

සිදු න්තන් තභොක්ද?  අඳ ංර්ධන තඹෝජනහ රාභ වඳුනහතන, 

ඒ තඹෝජනහ රාභර  ණතඹෝජන තපන්න ඕනෆ. නමුත් දළන් සිදු 

න්තන් තභොක්ද? චීනත  ඉරහ තවොරු  තො ක් සවිත් 

ඉන්නහ, රංහ . ඒ unsolicited proposalsලින් සිදු න්තන් 

තේයි රු සභතිුරභරී. චීනතඹන් ට්ටිඹක් සවිත්  ඒ තඹෝජනහ 

රාභඹ තභොක්ද කිඹහ වඳුනහ න්නහ. අඳ දන්තන් නළවළ 

තඹෝජනහ රාභඹ කුභක්ද කිඹහ. ඒ අඹ කිඹනහ "තභන්න තඩොරර් 

මිලිඹන 1,000යි තේ තඹෝජනහ රාභඹ , අඳ තභතළන airport 

එක් ඉදි යන්නේ, තභතළන යහඹක් ඉදි යන්නේ" කිඹරහ. 

තභොක්ද සිදු න්තන්? එතතො  තභතවන් ඒ තොමිස මුදර රඵහ 

න්නහ ණඹතනඹ කිඹනහ, "වරි, ඔඵුරභන්රහතප ණන තඩොරර් 

මිලිඹන 1,000ද,  අඳ තඩොරර් මිලිඹන 1,500ක් දභරහ ඕ 

ඉදිරිඳත් යන්නේ" කිඹරහ. රු සභතිුරභරී, ඔඵුරභහ දන්නහ 

තොරිඹහතන, නළත්නේ අරීක් ය ර unsolicited proposal එක් 

ණහභ එඹ ක්රිසඹහත්භ කිරීතේ ඹේ රාභතනදඹක් තිතඵන ඵ. ඒ 

තතනන ණඹතනඹ  තොරිඹහ bonus රකුු 10ක් රඵහ 

තදනහ. එතවභ යරහ අරීක් ණඹතනර  එඹ විෘත යනහ. 

අද රංහතන එතවභ තදඹක් සිදු න්තන් නළවළ රු සභතිුරභරී. 

තේ  තත් රාභඹක් තිතඵනහ. ඔවුන් ඒ unsolicited proposal 

එක් තතනන ණඹතනඹ   අරීකුත් ණ ඹතන ඉදිරිඳත් යපු 

තඹෝජනහ ඉදිරිඳත් යනහ. ඊ  ඩහ තවො තඹෝජනහක් 

ඉදිරිඳත් යන්න පුළුන් නේ අන්න ඒ ණඹතනඹ  එඹ රඵහ 

තදනහ. තේ තභයි විරීවිදබහඹ කිඹන්තන්. එතේ යන වි  

තවොයභ නළති තනහ.   

නමුත් අද තභොක්ද සිදු න්තන්? රු සභතිුරභරී, අද සිදු 

න්තන් තභඹයි. රු සභතිුරභරී, තේ හයණඹ  තතයින 

ඔඵුරභහතප අධහනඹ තඹොමු යන්න. භභ කීඳ තහක්භ 

ඳහර්ලිතේන්ුරතන තේ ළන ථහ ය තිතඵනහ. තේ ඉදිරිඳත් 

යපු  තඹෝජනහ ේඵන්ධතඹන් Mitchell Consortium කිඹන 

ණඹතනඹ තභයි බිලිඹන 1,500ක් ටිනහ සිඹලු තතශහේර  

 කීේ දයන්තන්. තේ ණඹතනර  ේඵන්ධ ප්ර බහත් කිඹරහ 

පු රතඹක් ඉන්නහ, ඩිල්හන් කිඹරහ පු රතඹක් ඉන්නහ. 

ඔඵුරභහ  භහ කිඹන්නේ. Mitchell Group of Australia, Salva 

Corporation (mining services), Asset Holdings (Pvt.) 

Limited, unnamed Brazilian company කිඹන ණඹතන වතය 

තභයි  තේ ුවතදුව යන්තන්. ඒ විතයක්  තනොතයි, 

Metallurgical Construction Company - MCC, China 

Harbour Engineering Company - CHEC, Sinohydro 

Corporation, China National Machinery and Equipment - 

CMEC, China Huanqiu Contracting and Engineering 

Corporation  කිඹන ණඹතන වයවහ තභයි තේ තවොයභ සිදු 

1385 1386 

[රු සුජී තේනසිංව  භවතහ] 
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න්තන්. තභොක්ද සිදු න්තන්? තේ ිළරි ඉදිරිඳත් යනහ 

විතලේතඹන්භ වේඵන්තතො  යහඹ ළන ථහ යන්න. ඳශමු 

එඹ  තඩොරර් මිලිඹන 1,300ක් සසතතේන්ුර ශහ. දළන් තඩොරර් 

මිලිඹන 1,500ක් තරහ. එින තිතඵන ර ඩන්නභ මිලිඹන 20ක් 

ළරී ප්ර භහණඹක් විඹදේ ය තිතඵනහ. තේ විලහර විනහලඹක්. 

තේ ිළරි තේ ුවතදුව ඉදිරිඳත් යනහ . ඉදිරිඳත් යනහ 

ඳභණක් තනොතයි, මූරහනහරඪ රු භන්ත්රීaුරභරී ඒ ඉදිරිඳත් 

යපු ුවතදුවතන විතලේතඹන්භ සිඹඹ  30ක්, සිඹඹ  25ක් ළරී 

තොමිස මුදරක් සුරශත් තනහ. න්න ණඹ ප්ර භහණඹ රු වර් 

ද සිල්හ භන්ත්රීaුරභහ වන් ශහ.    

LIBOR අුවඳහතඹත් එක් ත දලභ 9ක් දළේභහ  ඳසු 

සිඹඹ  1.4 නළත්නේ 1.5 තඳොලී අුවඳහතඹ  ණඹ රඵහ න්න 

පුළුන්.  වළඵළයි තේ ණඹතන  ණඹ රඵහ න්තන් තොතවොභද? 

සිඹඹ  6.8, සිඹඹ  7.2  තඳොලිඹ . ගිරී තඳොලිඹ  ණඹ රඵහ 

න්නහ. අිළ ඔඵුරභන්රහ  තභතවභ කිඹන්තන් ඒයි 

සභතිුරභරී.  ඔඵුරභහතප ිළඹහ තේ දණඹ ේඵන්ධතඹන් විලහර 

අයරඹක් යපු ත ලඳහරනඥාතඹක්.  අද ඔඵුරභන්රහ ත් තේ 

තඳතනන්න  ඕනෆ. විතලේතඹන්භ යජත  ණඹතන රුිළඹල් 

බිලිඹන 125ක් ඳහඩු රඵනහ තොයභ වහ දණඹ රීහ. ඒ විතයක් 

තනොතයි. තේ ුවතදුව වළතයන්න   යජත  ණඹතන විලහර 

ප්ර භහණඹක්  අද දණඹ  රක් තරහ තිතඵනහ. තභොද, ඉවිතන් 

යන දණඹ දළක්හභ තඳොඩි එහත් ඹටි භඩි වන්න ඳ න් 

න්නහ.  ඒ තඳොඩි එහත් ඹටි භඩි වන්න ඳ න් ත්තහභ යතට් 

ඉතිරි න තදඹක් නළවළ, මූරහනහරඪ රු භන්ත්රීaුරභරී. තේ ය  

විනහල තනහ.  

ඵරන්න, තේ තල්නත   වන් න ණහයඹ  CHEC එ 

ව Sinohydro Corporation  එතන් Hambantota Port  එතක්  

ඳශමු න  අදිඹය වහ විඹදේ ය තිතඵනහ,  තඩොරර් මිලිඹන 

360ක්.   CHEC එ දකුු අධිතන ව භහර්ඹ වහ විඹදේ ය 

තිතඵනහ,  තඩොරර් මිලිඹන 200ක්.  ඒ හතපභ CHEC එ ව  

Sinohydro Corporation  එතන් Hambantota Port එතක්  

තදළරී අදිඹය වහ විඹදේ ය තිතඵනහ තඩොරර්  බිලිඹන  

එක්.  Sinohydro Corporation  එතන් තභොයවන්ද ජරහලඹ 

වහ විඹදේ ය තිතඵනහ, තඩොරර් මිලිඹන 252ක්.  CMEC 

එතන් තනොතයොච්තචෝතල් තහඳ ඵරහහයඹ වහ විඹදේ ය 

තිතඵනහ, තඩොරර් බිලිඹන 1.5ක්. HQCEC එතන් Hambantota 

Bunkering and Tank Farm Project   එ වහ තඩොරර් මිලිඹන 

76.5ක් ව පුසන්ද තතල් ිළරිඳවදු නවීයණඹ වහ 

තඩොරර් බිලිඹන 2ක් විඹදේ ය තිතඵනහ. තේ ණහයතඹන් 

තඩොරර් බිලිඹන 11.5ක්, එතවභ නළත්නේ රුිළඹල් බිලිඹන 1552ක් 

නහ,   තේ ණඹතන කිිනඳඹ තුවතන් ඳභණක් ය තිතඵන 

ුවතදුව, මූරහනහරඪ රු භන්ත්රීaුරභරී. විතලේතඹන්භ 

ත න්ඩර් ඳටිඳහටිඹක් ළන්තන් නළති අසථහදී,  

ඒහධිහයඹක් සති න අසථහදී තේ තොයභ සිදු නහ, 

සභතිුරභරී.  තේ නත්න්න  ඵළවළ.  

සභතිුරභරී, ඔඵුරභහ දන්නහ සති, ගිඹ සුභහතන් “තපට්තන” 

කිඹන ණඹතනඹ  අවුරුදු 25 විලහර ඵදු රීදවක් රඵහ දුන් ඵ.  

ලර්භහ භළතිුරභහ ඉදිරිඳත් යන තේ රළයිසුරතන වන් නහ, 

තපට්තන ණඹතනඹ ඉදිරි අනහතත  දී තේ යතට් ුවතදුව 

ේඵන්ධතඹන් විලහර හර්ඹ බහයඹක් සිදු යන ඵ.  තේහ විෘත 

යරහ චීනඹ  තදන්න ඕනෆ නේ, චීනතඹන් ණඹ න්න ඕනෆ නේ,  

ඔඵුරභන්රහ චීනඹ  පුදුභ ණදයඹක් තිතඵනහ නේ, චීන නෆ 

ඵේ ඔඵුරභන්රහ  තිතඵනහ නේ- [ඵහධහ කිරීභක්] 

ඔඵවන්තේ  දන්තන් නළවළ, අතේ වහමුදුරුතන්.  නමුත් ඵේ 

තිතඵන ට්ටිඹ ඉන්නහ.  ඒ තඳුවභ තිතඵන ට්ටිඹත් ඉන්නහ. 

චීනඹ , තභොන්තෝලිඹහ  ඵේ තිතඵන ඵ  ඒ තඳුවභ 

තිතඵන පු රඹන් ඉන්නහ. චීනඹ  එතවභ ණදයඹක් තිතඵනහ 

නේ ත න්ඩර් ඳටිඳහටිඹක් ළරහ  අතනක් ණඹතනර ත් 

තේහ විෘත යන්න කිඹරහයි අිළ ඉල්රහ සිටින්තන් අතේ 

වහමුදුරුතන්. Unsolicited Proposals කිඹන එ ඒ ය   

තනහ  ඳසු තනත් ණඹතනඹ  ඒ ේඵන්ධතඹන් ඉල්ලීේ 

ඉදිරිඳත් යන්න ඵළවළ. තඩොරර් මිලිඹන 1300ක් වේඵන්තතො  

යහඹ  විඹදේ ය තිතඵනහ. සභතිුරභහ කිඹනහ, රඵපු ණදහඹභ 

මිලිඹන 400ක්ලු. රේජහතන ඵළවළ. තභින මුදර ත්තතොත් බිලිඹන 

170යි.  තේහ කිරි ජු තනොතයි. තේ යතට් අද විලහර ිළරික් දුක් 

විඳිනහ. විලහර ිළරි  විදුලි බිර තහ න්න ඵළවළ. තභන්තප 

දරුහ ඳහර  ඹහ න්න ඵළවළ. ුරන්තනර න්න විධිඹක් නළවළ. 

එතවභ තිතඵ දී තභයි තේ බිලිඹන 170ක් විඹදේ යරහ තේ විලහර 

විනහලඹ ය තිතඵන්තන්. රක් තිතඵනහ කිඹරහ දන්තන් නළවළ, 

තේ වදන්න ඉසරින්.  සයි ඒ?  චීනතඹන් තන්පුහභ, චීනඹ 

වඳුනහ න්නහ ඒ තළන. චීනඹ කිඹනහ, "තභන්න තභතවභයි 

තේ වදන්න ඕනෆ, අිළ ුවමරහ  ණඹ තදන්නේ, සිඹඹ  7.2යි 

තඳොලිඹ" කිඹරහ. එඹ රුිළඹල්ර  වළතයනතොත් සිඹඹ  28 

හතප ගිරී තඳොලිඹක් සභතිුරභරී.  වුද තේහ තන්තන්? තේ 

ඳහර්ලිතේන්ුරතන ළඩ යන අිනං තේඹහතප,  තේ යතට් 

ඉන්න අිනං යජත  තේඹහ තප,  යතට් සිටින දුේඳත් 

ජනතහතප තඵල්ර  තේ තඵනහ. තභින වන් නහ, 

තභන්න තේ ුවතදුව ුරිතන් ඳශමුළරී ඳවුර රුිළඹල් බිලිඹන 

350ක් තභන්තප ත්ේර  ිනමි ය න්නහ කිඹරහ.  

මූරහනහරඪ රු භන්ත්රීaුරභරී, එතවභ තතශහේර   

ඉදිරිඹ ත් තේ යතට්   යුුර යන්න තදන්න ඵළවළ. 

විතලේතඹන්භ ජනතහ දුක් විඳිනහ.  අිළ තරෝත   ංණන 

අුව ඵළලුතොත්,  ඳහසතඳෝට්  ේඵන්ධතඹන්, ඒ හතපභ වීහ 

ේඵන්ධතඹන් තරෝත  රකුු භට් භ අුව රංහ අන්තිභ 

10 යි එන්තන් මූරහනහරඪ රු භන්ත්රීaුරභරී. ඒ හතපභ 

තරෝත  න්තතෝතඹන් සිටින ය ල් ඵළලුහභ රංහ 

එන්තන් අන්තිභ 15 යි. අද ඔඵුරභන්රහ ථහ යන ණසිඹහතන 

සුයපුයඹ  උන්ඩහක්, ඉතිතඹෝිළඹහක් ඵ  ඳත් යරහ ඉයයි. 

තභොක්ද තේ සිදු න්තන්?  භභ ිනතන්තන් තරෝත  දෂිතභ 

ණණ්ඩු ඵ  තේ ණණ්ඩු ඳත් තරහ තිතඵනහ. ජනතහ ළන 

වළඟීභක් නළවළ.  

දුේඳත් මිරීවහ ළන වළඟීභක් නළවළ. අද ජහතාන්තයඹ  

සඟිල්ර දික් යනහ. ජහතාන්තයඹ  තනොතයි, අිළ සඟිල්ර දික් 

යන්න ඕනෆ අතේ ණණ්ඩු . විතලේතඹන්භ ඔඵුරභහ දන්නහ, 

විලහර මුදල් ප්ර භහණඹක්; රුිළඹල් බිලිඹන 1,552ක් ණඹතන 

වතයක් ුරශ ඳභණක් ුවතදුව යනහ  සභතිුරභරී. ඔඵුරභහ 

තේ  එඟ තනහද, නළ ද? ඔඵුරභහ කිඹන්තන්  තේ ණඹතන 

වතය භ තේ සිඹලු තතශහේ රඵහ තදනහද, එතවභ නළත්නේ 

විරීවිදබහතඹන් යුුර විතලේතඹන්භ තේහ විෘත යන්න 

කිඹරහද?   

රු සභතිුරභරී, අඳ  විලහර ප්ර ලසනඹක් තිතඵනහ. COPE 

එතක්  බහඳතිුරභහ තේ රු බහතන සිටිඹහ නේ අඳ  අවන්න 

පුළුන්.  විතලේතඹන්භ වේඵන්තතො  ක්රී ඩහංණඹ වහ විඹදභ 

රුිළඹල් බිලිඹන 5.8යි. භභ දළක්හ, සභතිුරභහ කිඹනහ,  ණදහඹභ 

රුිළඹල් මිලිඹන 100යි කිඹරහ. භභ දන්තන් නළවළ තොතවන්ද,  

තේ ණදහඹභ ණතන කිඹරහ; මිලිඹන 100 ණදහඹභක් එන්න 

තභොක් ශහද කිඹරහ. ළහුතන matches  ුරනයි. ඒ හතපභ  

තනළුේ තඳොකුණ වහ විඹදභ රුිළඹල් මිලිඹන 120ක් කිඹරහ 

කිනහ. තේ විඹදේ යන මුදල් ප්ර භහණඹ ඵරන්න. වේඵන්තතො  

යහඹ වහ රුිළඹල් මිලිඹන 400යි. සයි තේ සුදු අලි භන්තන්? 

සයි, තේ තොමිස මුදරක් රඵහ න්න ය  ඳහහ තදන්තන්? මීය   

ළඩිඹ ංර්ධන ාහඳෘති නළ ද? සයි ඔඵුරභන්රහ ඒ ංර්ධන 

ාහඳෘති වඳුනහ න්තන් නළත්තත්? ය ක්  න තො  සභතිුරභරී, 

අිළ වඳුනහ න්න ඕනෆ, තභොක්ද අඳ  අලා ංර්ධනඹ කිඹරහ; 

ෘෂිර්භඹ ේඵන්ධතඹන්ද, එතවභ නළත්නේ හරිභහර් රාභද, 

එතවභ නළත්නේ ඹටිතර ඳවසුේද කිඹරහ. යතට් ඉදිරි 

අනහතඹ  ළරසුභක් ඔඵුරභන්රහතප  නළවළ. ඔුරභන්රහතප 

තිතඵන්තන් තොමිස මුදර  වළතදන ළරසුභක් ඳභණයි; චීනත  

තොමිස මුදර  වළතදන ළරසුභක් ඳභණයි.  ගිරී තඳොලිඹ  ණඹ 

1387 1388 



ඳහර්ලිතේන්ුර 

න්නහ. ඒ තඳොලිඹ තහ න්න ඵළරි  තත්ත්ඹක් උදහ තනහ. 

ඒ උදහ තන තො  ඔඵුරභන්රහ තනොතයි,  ණණ්ඩුතන සභතිරු 

තනොතයි තේහ තන්තන්.  තේ ය තට් අිනං දුේඳත් ජනතහ  

තභන්තප දිවිඹ පජහ යන්න  සිදු තනහ, ජීත් තන්න ඵළරි 

රීහ.  

සභතිුරභරී, විතලේතඹන් ඔඵුරභහ   කීභක් තිතඵනහ. තේ 

යතට් ඳළළති යු ධඹ අඳ  අන් යරහ දුන්නහ. වමුදහතන 

25,000ක් තභන්තප ජීවිත බිලි දුන්නහ. 29,000ක් තභන්තප අත් ඳහ 

කුල් නළති ය ත්තහ. ඒ අතේ ඳවුල්ර වුරුත් තනොතයි රු 

සභතිුරභරී.  භභ ිනතන්තන් නළවළ, ඔඵුරභහතප, භතප, තභතළන 

ඉන්න කිසිභ අතඹකුතප තවෝදයතඹක්ත් තභන්තප ජීවිතඹ  පජහ 

ශහ කිඹරහ තේ ය  තුවතන්. අිළ අද ථහ යනහ, අිළ  ය  

මුදහ ත්තහ කිඹරහ. ඒතක් ප්ර ලංහ  අිළ ඳශමු ජනහධිඳතිුරභහ  

තදනහ; තදුව තෂොන්තේහ භවත්තඹහ  තදනහ; ඊ  ඳසතේ 

තෝඨහබඹ භවත්තඹහ  තදනහ. වළඵළයි තේ ය  තුවතන් දිවි ිළද 

25,000තප ඳවුල්ර  ඔඵුරභන්රහ තභොනහද දීරහ තිතඵන්තන්? 

අඩුභ ණතන් තදයක් දීරහ තිතඵනහද? අඩුභ ණතන් කුඹුරු 

ෆල්රක් දීරහ තිතඵනහද? අද යතට් ජනතහ- 

 
රු අතහවුද තතනවියත්න භවතහ (ග්රාහමීය ඹ  යුුර 
අභහතාුරභහ) 
(ரண்னறகு  அரவு தசதணறத்ண - கறரற அலுல்கள் 

அமச்சர் ) 

(The Hon. Athauda Seneviratne - Minister of Rural Affairs) 

COPE හර්තහ ළන කිඹන්න.  

 
රු සුජී තේනසිංව භවතහ 
(ரண்னறகு சுஜல ரசணசறங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

COPE  හර්තහ ළන තභයි කිඹන්තන්. දණඹ ළන 

කිඹන්තන්. ඔඵුරභහ  අවතන ඉන්න. ඔඵුරභහ ිනටිඹහ නේ භභ 

ඔඵුරභහතප දණඹ ළනත් ථහ යනහ. ිනටිත  නළති රීහ, තේ 

ණණ්ඩුතන දණ ළන කිඹන්තන් සභතිුරභරී, තවො  අවතන 

ඉන්න. බිලිඹන 400කින් අද එ ඳවුරක් තඳොතවොත් තරහ. 

සිඹලුභ ුව-තදුව තදන්තන් ඒ ඳවුර . ඔඵුරභහ  භභ විසතය 

තදන්නේ, ගිිනල්රහ ථහ යන්න ළබිනට්ටුතන, තේ ණඹතන ටි 

රංහතන තභොනහද යන්තන් කිඹරහ. විතලේතඹන්භ රු 

සභතිුරභරී,  Trincomalee deep water jetty, bulk commodity 

terminal, power plant - 
 

මූරහනහරඪ භන්ත්රීaුරභහ 
(மனமரங்கும்  உமைப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

Hon. Member, you have only one more minute. 
 

රු සුජී තේනසිංව භවතහ 
(ரண்னறகு சுஜல ரசணசறங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

Asset Holdings (Pvt.) Limited   2012 ජරී 13 තරී දහ BOI 

එත් එක් ගිවිසුභක් අත්න් ශහ රු සභතිුරභරී.  Cabinet 

approval  එ රළබුතණ් 2011 තඳඵයහරි 11 තරී දහ. 
ඔඵුරභන්රහ ළබිනට් එතක් ඉන්නහ නේ අවන්න, සයි තේහ  
ත න්ඩර් ළන්තන් නළත්තත් කිඹරහ. ත න්ඩර් ළරහ තේ 
විලහර විනහලඹ නත්හ න්තන් නළත්තත් සයි? ජර්භරීතඹන් 
එංරන්තතඹන්, අතනකුත්  ය ලින් ණඹ ත්තතොත් ඒ ය ල් 
ඳහ තවීභක් යන්තන් නළවළ කිඹනහ. විතලේතඹන්භ සිඹඹ  

2.2, තඩොරර්ලින් නේ සිඹඹ 1.8 තඳොලිඹ  ණඹ න්න 
පුළුන්. ඔඵුරභන්රහ ඳශමු  ය  ළන ිනතන්න. තභන් ළන 
ිනතන්න එඳහ. තේහ වේඵ යරහ න්න හරඹක් එන්තන්ත් 
නළවළ. තේ ඹන මුදර,  බිලිඹන 400ක්, බිලිඹන 450ක් න්න අඳ  

ඳයේඳයහ සිඹඹ ත් ඵළවළ.  ඔඵුරභන්රහ තේ  තත්රුේ න්තන් 
නළති එක්ත් ජහති ඳක්ඹ  සඟිල්ර දික් යරහ ළඩක් නළවළ. 
අිළ භවළලිඹ ශහ. තඩොරර් මිලිඹන 750යි විඹදේ තශේ. තඩොරර් 
මිලිඹන 350ක් ණධහය ලතඹන්, තෆගි ලතඹන් රළබුණහ. ණඹ 
ත්තත් සිඹඹ  0.4 තඳොලිඹ . ඒ හතපභ අවුරුදු දවඹ 

grace period  එක් රළබුණහ. ඒ හතපභ ණඹ තවීතේ හරඹ 
අවුරුදු තිවක්. තභන්න තභතවභයි අිළ ය  දියුු තශේ. අතේ 
නහඹතඹෝ තවොයේ තශේ නළවළ. ඒ හරත  ණසිඹහ ඵඩහ දි 
අිළ අරීහර්ඹතඹන්භ යතට් ශුබ සි ධිඹ වහ අඳ  පුළුන් 
ණහයතඹන් ය  දියුු ශහ රු සභතිුරභරී. දළන් ණසිඹහතන 
සර්ණභඹ යුඹක් සවිල්රහ තිතඵන්තන්. චීනත  ණර්ථි ර්ධන 
තනඹ 12.2යි; ඉන්දිඹහතන 8.2යි. ණසිඹහතන ලතර්ඹ කිඹරහ තේ 
ලතර්ඹ වඳුන්න්තන්. වළඵළයි, ඔඵුරභන්රහ -ඔඵුරභන්රහ 
සිඹලු තදනහභ තනොතයි-  තේ යන තවොයේ  නත්රහ තේ 

ය  තොඩ ත්තත් නළත්නේ සභතිුරභරී, අඳ  ඹන්න තළනක් 
ඉුරරු තන්තන් නළවළ; අඳ  ඉන්න ය ක් ඉුරරු න්තන් නළවළ. 
අිළ ඔඵුරභන්රහතන් ඉල්රහ සිටිනහ, ත ලඳහරන තේදතඹන් 
තතොය -තවොයේ යනහ නේ තිතන් කිඹන්න තවොයේ 
යනහ කිඹරහ-  තේ තවොයභ නත්න්න. අභහතා භණ්ඩර 
රැසවීතේදී අවන්න,  unsolicited proposals  ණහභ අතනක් 
ණඹතනර ත් විෘත යන්තන් නළත්තත් සයි කිඹරහ. තේ හතප 
ණධහය තදන චීන ණඹතන ත දවඹක් තිතඵනහ. ඒ 
ණඹතනර ත් තේහ විෘත යන්න. එතතො  ඒ තයඹ ුරශ 

සභතිුරභරී, - 
 

මූරහනහරඪ භන්ත්රීaුරභහ 
(மனமரங்கும்  உமைப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

Hon. Member, your time is over.  

 
රු සුජී තේනසිංව භවතහ 
(ரண்னறகு சுஜல ரசணசறங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

තේ තවොයභ අඩු තනහ. එතතො  සඟ  දළතනන 

ංර්ධන තඹෝජනහ රාභර , ය   අලා යන ංර්ධන 

තඹෝජනහ රාභර  ඔඵුරභන්රහතප අධහනඹ තඹොමු යන්න 

පුළුන්.  

එතවභ නළති චීනඹ  ඕනෆ විධිඹ  තේ ය  ංර්ධනඹ 

යන්න තනොතයි. චීනඹ  ඕනෆ විධිඹ   තේ ය  ඳහහ  තදන්න 

තනොතයි. චීනඹ  ඕනෆ විධිඹ  මුදල් වේඵ  යන්න තනොතයි.   

තභන්න තේ ංර්ධන ාහඳෘති අිළ ඉදිරිඳත්  යනහඹ,  තේ 

ංර්ධන තඹෝජනහ රාභර   ණධහය  තදන්න  පුළුන් ය ක් 

තිත්ල නේ ඉදිරිඳත්  තන්නඹ කිඹහ ඔඵුරභන්රහතප ප්ර තිඳත්ති 

ස යන්න ඕනෆ. එතවභ  නළති වුතණොත්  අිළ උත  ව 

COPE එතක් දී  වේඵ තරහ තඳොඩි තඳොඩි  තවොයේ ළන ථහ  

යරහ අිළ තදය ඹහවි.  COPE එතක් දී  ප්ර ලසන අවනතො  භභ 

සහුහ තේ මුදල්ර  තභොද තරහ තිතඵන්තන් කිඹරහ. ඒ  

Cabinet approval එ රළබී  තිතඵනහඹ කිඹහ COPE එතක් 

බහඳතිුරභහ කිනහ. ඒ හතපභ අරීක් සභතිරුත් කිනහ.  

මූරහනහරඪ රු භන්ත්රීaුරභරී, Cabinet approval එ රළබුණත් 

විතලේතඹන්භ ණණ්ඩුරාභ ාසථහතන  148ළරී ාසථහ 

අුව යහජා මූරා ිළිතඵ ඳහරනඹ ඳහර්ලිතේන්ුර ුර ඵ ඉතහ 
ඳළවළදිලි ප්ර හල ය තිතඵනහ. වළඵළයි  තභතළනදී කිසිභ 

ණහයඹකින් මූරා ිළිතඵ ඳහරනඹක්  ඳහර්ලිතේන්ුර  ිනමි 

තන්තන් නළවළ. තභතළනදී තන්තන් Cabinet අුවභළතිඹ 

රළබුණහයින්  ඳසු  ඔඵුරභන්රහ ඒ නීතාුවකර ඵ  ඳත් 

යන එයි. එතවභ තනොතයි.  

 
මූරහනහරඪ භන්ත්රීaුරභහ 
(மனமரங்கும்  உமைப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

Hon. Member, your time is over.  
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රු සුජී තේනසිංව භවතහ 
(ரண்னறகு சுஜல ரசணசறங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

Give me a few seconds, Sir.   

ඒ අයඹ රළබුණත් අරීහර්ඹතඹන්භ  ඒ මුදල් ප්ර භහණඹ 

හ ද දුන්තන්,   තොයි ණඹතනඹ ද දුන්තන් කිඹන හයණහ 

ේඵන්ධතඹන් විබහ තනො තශොත් අිළ COPE එතන්  නීතිත  

හධහයණත්ඹ අඳ   ඵරහතඳොතයොත්ුර   තන්න  විධිඹක් නළවළ. ඒ 

රීහ ඒ හයණඹත් ඔඵුරභහතප අධහනඹ  තඹොමු යනහ. 

තඵොතවොභ සුරතියි. 

 
මූරහනහරඪ භන්ත්රීaුරභහ 
(மனமரங்கும்  உமைப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

The next speaker is the Hon. Alhaj A.H.M. Azwer. 

Before he starts, will an Hon. Member propose the Hon. 

Janaka Bandara to take the Chair?  

  
රු චන්ද්රිසිරි ජදීය භවතහ (පුනරුත්ථහඳන වහ 
ඵන්ධනහහය ප්ර තිංසයණ  අභහතාුරභහ) 
(ரண்னறகு சந்றசறநற கஜல - னணர்ரழ்பறப்ன, சறமநச் 

சரமனகள் மைசலமப்ன அமச்சர்)  

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera - Minister of 

Rehabilitation and Prison Reforms) 

 මූරහනහරඪ රු භන්ත්රීaුරභරී, " රු ජහන ඵණ්ඩහය භවතහ 

දළන් මූරහනඹ ත යුුරඹ"යි භහ තඹෝජනහ යනහ. 
 
ප්ර ලසනඹ විභන රදින්, බහ ේභත විඹ. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்மைக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

  
අනුරරු රු ප්ර බහ තන්න් භවතහ මූරහනතඹන් ඉත් 

වුතඹන්, රු ජහන ඵණ්ඩහය භවතහ  මුරහනහරඪ විඹ. 
அன் தறநகு, ரண்னறகு தறதர கரசன் அர்கள் 

அக்கறரசணத்றணறன்மை அகனர, ரண்னறகு ஜரணக தண்டர 

அர்கள்  மனம கறத்ரர்கள். 

Whereupon THE HON. PRABA GANESAN left the Chair, and 

THE HON. JANAKA BANDARA took the Chair. 

 
[தற.த. 4.15] 

 

රු අල්වහේ ඒ.එච්.එේ. අසර් භවතහ 
(ரண்னறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
தகப மனமரங்கும் உமைப்தறணர் அர்கரப, 

இதும சமதக்குத் மனமரங்கறறட்டு உங்களுக்கு அந் 

ஆசணத்ம றட்டுச்தசன்ந ரண்னறகு தறதர கரசன் 

அர்களுக்கு ன்னுமட ரழ்த்துக்கமபத் தரறறத்துக் 

தகரள்ப றமெம்னகறன்ரநன். அர் ஏரறபம் றழ் கன். 

தகரளம்ன ரட்டத்றமொமெந்து தரரளுன்நத்துக்குத் தரறவு 

தசய்ப்தட்டர்; க்களுக்கரக ன்மைம் குல் தகரடுப்தர். 

அர் அக்கறரசணத்றமொமெந்ரமை ன்மண உமரற்ந 

அமத்மறட்டு ரன் றகவும் கறழ்ச்சறமடகறன்ரநன்.  

Mr. Presiding Member, today marks another milestone 

in the path of progress of Parliamentary democracy as 

envisaged by “Mahinda Chintana” which promises to the 

nation, an effective administration devoid of inactivity, 

ineffectiveness and portraying transparency all round in 

good governance. The COPE was able to enhance the 

prestige and dignity of Parliament and earn the 

confidence and admiration of  the people.  

Sir, the  Hon. DEW Gunasekara has carved a niche in 

the annals of Parliamentary life. He is one of the best-

known Chairmen who headed the COPE. There have 

been distinguished Chairmen earlier. The COPE is a very 

powerful body. I can remember, Sir, it did not even spare 

the Secretary to the Prime Minister, the Army 

Commander and the Secretary to the Treasury. When they 

failed to come before the Committee, they adjourned the 

sittings and said, "He has to answer the call of the COPE 

as it is like answering the call of Parliament". It is so 

important, Sir. Therefore, I think we should place on 

record our deep appreciation of the work done by our 

worthy Minister, the Hon. DEW Gunasekara. We know 

how committed and dedicated he was; he came to the 

Committee everyday; he gave guidance to others; he led 

from the front and 244 State institutions had been 

examined thoroughly and exhaustively and today, the 

Second Report is before the House.  

Today also marks a historic day because this is the 

first time in the history of Parliament that a COPE Report 

has been discussed fully, exhaustively for two full days.  

Sir, there had been certain references made by two 

individuals and I am ashamed and sad to say that they 

turned the COPE Report the way they want, instead of 

having a healthy Debate on it, in order to sling mud at 

certain individuals who came for examinations and 

answered the COPE. Yesterday, we saw how the Hon. 

Sunil Handunnetti threw mud at the Chairman of the 

SLBC, Mr.  Hudson Samarasinghe. ෆේ බීේ හරහ ල්ලි 
දුන්තන් නළවළ  කිඹරහ තභතළන තභොන තභොනහතදෝ තදතඩනහ. 

ඒ COPE හර්තහ  අදහශ තදඹක් තනොතයි. But, I have to 

meet these arguments, like what the Hon.  Mangala 

Samaraweera said. Sir, in fact yesterday, the Hon. 

Mangala Samaraweera - some people call him “අභංර” 

- said "ජනහධිඳතිඹහ".  I protested and it was not recorded. I 

think you have to go through the Hansard and remove it 

because how uncultured and uncivilized it is for a person 

to call the Head of the Nation, who had been elected 

twice by the people, "ජනහධිඳතිඹහ". He does not have the 

sheer courtesy -  

 
මූරහනහරඪ භන්ත්රීaුරභහ 
(மனமரங்கும்  உமைப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

Hon. Member, I was not in the Chair at that time.  

 
රු අල්වහේ ඒ.එච්.එේ. අසර් භවතහ 
(ரண்னறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

I was not referring to you, Sir, but to the Chair. Thank 

you very much.  
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ඳහර්ලිතේන්ුර 

මූරහනහරඪ භන්ත්රීaුරභහ 
(மனமரங்கும்  உமைப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

Okay. We will check it.  

 
රු අල්වහේ ඒ.එච්.එේ. අසර් භවතහ 
(ரண்னறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

Anyway, that has to be gone through and taken out of 

Hansard.  

Then, there is a contract called "contra deal".  

ගුන් හරඹ  රිරන අයුරින් හුභහරු රාභඹක් තිතඵනහ. 

උදහවයණඹක් ලතඹන් ජහති උත්රදී එතවභ ඒ 

තොල්රන්තප ප්ර චහයඹක් තදනහ. දළන් ගුන් විදුලිතඹන් ප්ර ලසන 

අවනහ. අිළ ිනතමු "දිනමිණ" පුත් ඳත තේ  ප්ර චහයඹ තදනහ 

කිඹරහ. එතතො  ගුන් විදුලිතඹන් දිනමිණ  ප්ර චහයඹ තදනහ. 

තේ හභහනා contract system එක්.  ඉතින් ඒ   

බහඳතිුරභහ  ඉතහභත්භ ඳවත් අන්දමින් ථහ ය තිතඵනහ. 

එුරභහ   ළහුතන නළවළ. ඳවත් අන්දමින් ථහ ශ එ තභයි අඳ 

අවතන ිනටිත .  

Sir, who is this person, Mr. Hudson Samarasinghe? එුරභහ 

ජර්භරීත  විතලේ තන්හසි පුහුුක් රළබ තතනක්. එුරභහ 

ළරණිත  විලසවිදාහරත  උඳහධිධයතඹක්. SLBC එතක් දළන  

ඉන්න අඹතන් වළභ ය  භ ගිිනල්රහ අතේ යතට් නහඹරු ව 

අතනකුත් නහඹරු අතය තරුු හච්ඡහ ජහති ගුන් විදුලි 

තේතඹන් ජීවී තනහපු තනකු වළටිඹ  අඳ  වඳුන්න්න 

පුළුන්. එුරභහ සතභරිහතන ඳහ උස අධාහඳනඹ රළබ 

තතනක්. එුරභහතප programme එ ඳහඩු  තරීච්ච ඵ 

කිඹනහ. හනහ  තේ ණණ්ඩු ඳත් වුතණ්. ජනහධිඳති භිනන්ද 

යහජඳක් භළතිුරභහතප ණණ්ඩු නළත්නේ තභොද තන්තන්?  එදහ 

2002 දී ගුන් විදුලිඹ තඳෞ ලි අංලඹ  විකුණන්න  ිළඹුරු ඳත් 

ස ය තිබුණහ. තේ ේඳහදු කිරීේ යරහ තිබුණහ. ණණ්ඩු 

භහරු වුු රීහ තදයිඹන්තප ිළින යි, හනහයි. තේ 

ජනතහතප ගුන් විදුලි භවතදය.  මුළු ණසිඹහතන්භ තේ ගුන් 

විදුලි තේත  තභයි  සිඹලුභ බහහලින්, ද්රිවිඩ, ිනන්දි, උර්දු, 

තක්යර ණදී බහහලින්  විහලඹ න්තන්. එඳභණක් තනොතයි.  

එුරභහ තභතවඹ න්න board එතක් වඹ තදනකු ඉන්නහ.  

මූරහනහරඪ රු භන්ත්රීaුරභරී, ඒ හතපභ එුරභහතප "ද 

තදසින්" programme එ ළන වන් තරුහ. වුද තේ 

යන්තන්? ඉතහභත්භ ප්ර වීන ගුන් විදුලි ප්ර චහයඹකු න 

ටී.ඩී.තක්. ජඹන්ත භවතහ. ඒ හතපභ එස. තළකීන් භවතහ. Yusuf 

Noordin was recently sworn in as an All-Island JP.  ඒ 

හතපභ ඒ. තඹෝයහජහ භවතහ. ඊ  ඳසතේ න්ත තයෝවණ භවතහ 

එනහ. "දිඹන්නහ ඔත  අතේ සත්තන් තනොකී ථහ" ළඩ වන 

තභොන තයේ යත්ද? වුද තේ  ගිත ?  තභොන තයේ 

ණහතන් යතට් ජනතහ තේ ළඩ වන අවතන ඉන්නහද? ඒ 

ළඩ වන  ගිඹ අඹ ඵරන්න. ණණ්ඩු ඳක්ඹ අතවරින්න. 

තභන්න, ඒ ළඩ වන  ගිඹ අඹ භභ කිඹන්නේ. තේ ගිඹ ඉරිදහ 

රු හමිම  ජඹවිරාභ තඳතර්යහ භළතිුරභහ ගිඹහ. ඒ හතපභ  අතේ 

රු යවි රුණහනහඹ භන්ත්රීaුරභහ, රු තජෝන් අභයුරං 

භන්ත්රීaුරභහ, රු රු ජඹසරිඹ භන්ත්රීaුරභහ, රු බු ධි ඳතියණ 

භන්ත්රීaුරභහ ගිිනල්රහ තිතඵනහ. රු සුජී තේනසිංව භන්ත්රීaුරභරී, 

තමුන්නහන්තේත් ගිිනල්රහ තිතඵනහ. "තනොකී ථහ, තනොකී ථහ" 

ළඩ වන යත් අිළ අවතන ිනටිඹහ. රසන  ථහ ශහ. ඒ 

හතපභ රු යංජිත් භ දුභඵණ්ඩහය භන්ත්රීaුරභහ, රු ඳහලිත යංත 

ඵණ්ඩහය භන්ත්රීaුරභහ එතවභත් ගිිනල්රහ තිතඵනහ. ඒ හතපභ රු 

ජඹරත් ජඹර්ධන භන්ත්රීaුරභහත් ඒ හරත  ගිඹහ. යරීල් 

විරාභසිංව භවත්භඹහත් එක්ත් ථහ යනහ.  

 

රු සුජී තේනසිංව භවතහ 
(ரண்னறகு சுஜல ரசணசறங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

මූරහනහරඪ රු භන්ත්රීaුරභරී, රීති ප්ර ලසනඹක් අවන්න 

තිතඵනහ. 

 
මූරහනහරඪ භන්ත්රීaුරභහ 
(மனமரங்கும்  உமைப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

රු සුජී තේනසිංව භන්ත්රීaුරභරී, තභොක්ද  රීති ප්ර ලසනඹ? 

 
රු සුජී තේනසිංව භවතහ 
(ரண்னறகு சுஜல ரசணசறங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

මූරහනහරඪ රු භන්ත්රීaුරභරී, එුරභහ භතප නභ වන් 

ශහ. භහ අවන්තන් "තොතවේද ගිත "  කිඹරහයි. 

 
මූරහනහරඪ භන්ත්රීaුරභහ 
(மனமரங்கும்  உமைப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ඔඵුරභහ ගුන් විදුලි “තනොකී ථහ” ළඩ වන  වබහ ව 

වුණහ කිඹරයි කිඹන්තන්. රඵර තන්න තදඹක් නළවළ.  

     
රු සුජී තේනසිංව භවතහ 
(ரண்னறகு சுஜல ரசணசறங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

තභොක්ද? සහුතණ් නළවළ. 

 
මූරහනහරඪ භන්ත්රීaුරභහ 
(மனமரங்கும்  உமைப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ඔඵුරභහ ගුන් විදුලි  “තනොකී ථහ” ළඩ වන  

ේඵන්ධ වුණහ කිඹරහයි කිඹන්තන්. 

 
රු සුජී තේනසිංව භවතහ 
(ரண்னறகு சுஜல ரசணசறங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

වරි, වරි. 

 
රු අල්වහේ ඒ.එච්.එේ. අසර් භවතහ 
(ரண்னறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

ඒ තභයි කිනතන. අිළ කිඹනහ, තමුන්නහන්තේ තවො තදඹක් 

තරුහ කිඹරහ. එච්චයයි. තභොක්ද ළක්කුභ?   තමුන්නහන්තේ 

ගිඹහතන්? ඒයි කිනතන. ගුන් විදුලිඹ  ගිඹහ. වඩ්න් භයසිංව 

භළතිුරභහතප ඒ ළඩ වන  ගිඹහ. ය   ථහ තරුහ.   

මූරහනහරඪ රු භන්ත්රීaුරභරී, ඒ හතපභ උත  ඳහන්දය  

ගුන් විදුලිතඹන් අද යතට් තිතඵන්නහ ව තත්ත්ඹ ිළිතඵ 

කිඹනහ. ඒ හතපභ කිඹනහ, market prices. මුළු රංහතනභ 

ජනතහ  ථහ යනහ. "අසරහමු අවරක්කුේ නදීයහ," 

"අක්තයයිඳත්ුරතන තොතවොභද?" අන්න, ඒ විධිඹ  මුළු 

රංහතනභ ජනතහ  ථහ යනහ.  

ඊ  ඳසතේ - “க்கம், Jaffna, Dilani”, එතතො  දකුතණ් 

තත් එක් තතනක්. නළත්නේ දඹුල්තල්. තේ ණදී ලතඹන් 

සිඹලුභ ත ල් අයතන, හරගුණඹ ිළිතඵ වළභදහභ උත   

මුළු ය  භ,-[ඵහධහ කිරීභක්] විසතය තදනහ 
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මූරහනහරඪ භන්ත්රීaුරභහ 
(மனமரங்கும்  உமைப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

රු භන්ත්රීaුරභහ, රු සුජී තේනසිංව භන්ත්රීaුරභහ ප්ර ලසනඹක් 

අවන්න  අය ඳතනහ. 

 
රු අල්වහේ ඒ.එච්.එේ. අසර් භවතහ 
(ரண்னறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

අය තදන්තන් නළවළ.   

 
මූරහනහරඪ භන්ත්රීaුරභහ 
(மனமரங்கும்  உமைப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

රු භන්ත්රීaුරභහ  අය තදන්තන් නළවළ. 

 
රු අල්වහේ ඒ.එච්.එේ. අසර් භවතහ 
(ரண்னறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

ඒ හතප තේ හතප ඳවත් අන්දමින් ඳවය වන්න  එඳහ 

කිඹන ඉල්ලීභ තභයි අිළ යන්තන්. ''තනොකී ථහ''ර  ගිඹ අඹ, 

"තනොකිඹන ථහ" කිඹන්තන් නළවළයි කිඹන විලසහඹ අඳ  

තිතඵනහ. 

Then, there is another institution, Sir, which the  

COPE examined. That is, SriLankan Airlines. SriLankan 

Airlines එතක් a very clever Chairman, Mr. Nishantha 

Wickramasinghe , ව අතනක් අඹ  ඵළ  තදනහ. Now, look 

at its performance. SriLankan Airlines has invested into 

the future, to keep in line with the vision of the Sri Lanka 

Government, of 4 million tourists in the year 2020 and 

earning up to US Dollars 8 billion from tourism. In line 

with this, the fleet of the airline has been increased to 21 

aircraft from a fleet of 13 aircraft in 2010/2011, reflecting 

more than a 50 per cent increase in the fleet. Is this not a 

gigantic jump, a great achievement, I ask you? The airline 

has increased its capacity by 27 per cent and has carried 

4.5 million passengers, which is an increase of 48 per cent 

passengers in 2012/2013 compared to 2010/2011. In 

addition, there is a growth of 34 per cent in revenue, to 

US Dollars 840 million compared to 2010/2011. The Sri 

Lankan cargo has carried 17 per cent more cargo volume 

with an increase in capacity of 8 per cent. දන්තනෝ දරීරී. 
සස තිතඵන අඹ ඵරපුතදන්. තභොශඹ තිතඵන අඹ බු ධිභත් 
රහ ඵරපුතදන්. ඒයි අිළ කිඹන්තන්. 

In line with the vision of the Government of Sri 

Lanka, after the end of the war, the capacity increase was 

taken upfront in order to be in a position to spearhead the 

growth in tourism. However, the airline also experienced 

higher losses as it takes time to deploy this capacity at the 

correct yield in growth markets. Due to this increase in 

capacity compared to 2010/2011, the losses in 2011/2012 

have increased. If the airline had maintained the fleet of 

13 aircraft, the net loss in 2011/2012 would have been 25 

per cent less, from a loss of US Dollars 182 million to US 

Dollars 137 million. This is the story and this is the 

correct picture. The economic conditions in Europe 

contributed heavily towards the increase in losses at that 

time and when the regimes in Greece and other countries 

like Italy and Spain are falling and eating the dust, we are 

getting up and flying high.  

Talking of new ventures, the SriLankan Airlines has 

been invited to join the prestigious airline alliance, 

increasing the SriLankan Airlines network and enhancing 

the image of the airline. Then, comes the cabin upgrades. 

Business Class cabin is to be refurbished with flat beds 

and new in-flight entertainment systems are to be 

introduced.  

මූරහනහරඪ රු භන්ත්රීaුරභරී, Mattala Rakapaksa 

International Airport එ ළනත් කිඹන්න ඕනෆ. වේඵන්තතො  

යහඹ ිළිතඵත් අඳ  ථහ යන්න  සි ධ තනහ. 

වේඵන්තතො  යහඹ වදන තො  ඒ ළන තභොක්ද කිනතන? 

ඒතක් රක් තිතඵනහ කිනහ. දළන් ඒ ල් තොතවේද තිතඵන්තන්? 

දළන් ඒ ල් සිරිතොතතන් අහුරහ තන භහතය  අයතන සවිත්. 

ල් ඳභණක් තනොතයි දළන් තඳොලුත් අයතන සවිත් තිතඵනහ. 

[ඵහධහ කිරීභක්] ඒ රීහ අිළ කිඹනහ,- [ඵහධහ කිරීභක්] අතන්, 

තඳොඩ්ඩක් ඉන්න. ළක්කුභක් තිතඵනහ නේ එිතඹ  එන්න. 

[ඵහධහ කිරීේ]  

 
මූරහනහරඪ භන්ත්රීaුරභහ 
(மனமரங்கும்  உமைப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

රු භන්ත්රීaුරභහ  ඵහධහ යන්න එඳහ. 

 
රු අල්වහේ ඒ.එච්.එේ. අසර් භවතහ 
(ரண்னறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

ඵහධහ තනොතයි, රීේ තොය සතෝ හතප. තොයක්තෝ 

ජහතිඹක්. [ඵහධහ කිරීභක්] තේයසිංව තොයක්හ කිඹරහ අිළ 

කිඹන්තන් නළවළ. [ඵහධහ කිරීභක්]    

භභ දළන් එක්ත් ජහති ඳක්ඹ  තඹෝජනහක් යනහ. 

Northern Province අතේ Chief Minister,  විපතන්සයන් අයිඹහ 

ඉන්නහ තන්. එුරභහ හභත  ඳතයවිඹකු ලතඹන් අතිරු 

ජනහධිඳතිුරභහ ඉදිරිත  දිවුරුේ දීරහ ිළඹහය යරහ ඹහඳනඹ  

ගිඹහ. දළන් එුරභහ ඒ ඳශහතත් හභඹ ඳුරයනහ. සිරිතොත යි, 

එක්ත් ජහති ඳක්ඹ යි හභඹ තපන්න  එුරභහ  ඵහය තදන්න 

කිඹරහ භභ තේ රු බහතනදී තඹෝජනහ යනහ.  

Then, talking about operations of the Mattala Airport, 

it is going to provide a full complement of Ground 

Handling Services for passenger flights, and Engineering 

Base Maintenance operations were  ceremonially 

commissioned.  Also, Sir, the other day, the Colombo 

Port Expansion Project took place. Dr. B. Priyanth as 

Chairman has completed a splendid job. 

යරීල් විරාභසිංව භවත්භඹහ ප්ර බහයන් එක් ඊරීඹහ හභ 

ගිවිසුභක් වපු අසථහතන ය  තද  ළඩුණහ. උුරරු ප්ර ත ලඹ  

ඹන්න  ඵළරි වුණහ. ඒ ඳළත්ත  ඹන්න නේ passports ඕනෆ. එවහ  

ඹනතො  ඒ අඹ  මුදල් තන්න ඕනෆ.  ඒ අඹ ත් duty 

තන්න  ඕනෆ, ල්ලි තදන්න  ඕනෆ. ඹන අඹතප ඵඩු ඵහිනයහදිඹ 

සිඹල්රභ තොල්ර ෆහ. ළතඩන්න  තිබුණ ය  ඒ 

තේදහචතඹන් ත්ලයහ තන,  එ ය ක්  ඵ  ඳරිර්තනඹ 

යරහ, හභඹ සති යරහ දළන් තේ ය  විසතීතර්ණඹ යරහ 

තිතඵනහ. එදහ අිළ Colombo Harbour එ  ගිඹහ.  

Seven and a half kilometres have been added to the 

landscape of Sri Lanka by reclaiming the sea. Now a fully 
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new township is coming up over there. Instead of losing 

land, the Mahinda Rajapaksa regime has increased the 

landscape of Sri Lanka. That is why we call Sri Lanka  

the "Wonder of Asia.” Also, an advanced airline technical 

training academy is going to be set up at Mattala 

Rajapaksa International Airport to provide a gamut of 

training courses for local as well as regional students. We 

heard this before the COPE. The Chairman of the Airport 

and Aviation Services Limited, Mr. Prasanna 

Wickramasuriya and Vice-Chairman, Mr. Kamal 

Ratwatte, together with the other officials are going great 

guns. 

Then, there is another area. What is that? Some people 

throw brickbats at Mr. Ajith Nivard Cabraal, the 

Governor of the Central Bank. 

 
මූරහනහරඪ භන්ත්රීaුරභහ 
(மனமரங்கும்  உமைப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

Hon. Member, please wind up now.  

 
රු අල්වහේ ඒ.එච්.එේ. අසර් භවතහ 
(ரண்னறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

Give me one more minute, Sir,   

Look at what Mr. Cabraal says in today's "The Island" 

newspaper: It states, I quote:  

“In the post-conflict economy, Sri Lanka recorded many important 
milestones. Per capita income doubled to reach over US dollars 

2,900 in a relatively short period, thereby elevating the country to an 

“emerging market economy” status; the economy grew to a robust 
US dollar 59 billion, from about US dollars 24 billion in 2004; 

inflation was controlled at single digits for more than four and  a 
half years;-” 

What a great achievement! 

If you can only read the excerpt of the speech 

delivered by Mr. Ajith Nivard Cabraal at the 25th 

Anniversary Convention of the Association of 

Professional Bankers published in today's "The Island" 

newspaper, you will be convinced more than I do in the 

House today.  I am tabling* the rest of his speech.   

It is my duty to say this in conclusion. While 

recognizing the importance of all the departments which 

have helped us in the preparation of the COPE Report, we 

must not forget the Hansard Department headed by 

Ranjani Jayamanne. We are also thankful to the Secretary 

to the COPE, Mr. M.N. Peiris. I think he is in hospital at 

the moment. We pray for his quick recovery and good 

health.  He was doing a wonderful job with his able staff.   

I am personally aware of the efficiency and co-

operation of the staff of the Hansard Department.  All 

Committees including the COPE meet on Sitting Days 

and I have seen for myself how the Hansard Reporters 

have to run up and down to cover the Proceedings of the 

House as well as the other Committees.  It is no easy task 

to cover all the Committees at the same time. I take this 

opportunity to pay tribute to them and say that they are 

one of the most efficient Hansard Reporters in any part of 

the democratic world.  Also, I am thankful to the Hon. 

Speaker, the Chairman of the COPE, the Auditor  

General and his staff and all those who assisted in the 

preparation of the COPE Report. 

Thank you very much. 

 
[අ.බහ. 4.35] 

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ரண்னறகு ற கமெரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
සුරතියි, මූරහනහරඪ රු භන්ත්රීaුරභරී. භභ තේ අසථහතනදී 

එතයේ තවො තෞා තත්ත්තඹන් තනොසිටිඹත්, තඳොදු ාහඳහය 

ිළිතඵ හය බහතන අණ්ඩ අවුරුදු 19ක් සිටි පු රතඹක් 

ලතඹන් භ  තේ හර්තහ ේඵන්ධතඹන් ථහ යන්න 

අලාතහක් තිතඵනහ. රීර්ත ලඳහරනීයණඹක් ුරිතන් 

ඉදිරිඳත් ශ තභළරී හර්තහක් ේඵන්ධතඹන් ඳහර්ලිතේන්ුර 

ුරශ දස තදක් විහද කිරීතේ වළකිඹහ රඵහ දීභ ළන 

ප්ර ථභතඹන්භ අතේ COPE එතක් බහඳතිුරභහ  භභ සුරතින්ත 

නහ. ඒ හතපභ ඒ ේඵන්ධතඹන් ව අතනක් හර්තහ ඉදිරිඳත් 

යන තො  එඹ අිළ මීය   ඩහ තඳොඩ්ඩක් තනස ණහයඹ  

ඉදිරිඳත් ශ යුුරයි කිඹන එත් භභ තේ අසථහතනදී තඹෝජනහ 

යනහ. 

මූරහනහරඨ රු භන්ත්රීaුරභරී, ඒ හතපභ සථහය රීතඹෝ 

ේඵන්ධතඹුවත් අිළ අධහනඹ තඹොමු ශ යුුරයි. ඩින ගුණතේය 

සභතිුරභරී, තභතළන තරොකු තනක් සිදු යන්න ඕනෆඹ කිඹන 

එ ඔඵුරභහත් ිළිතඅයතන තිතඵනහ. එඹ භභ තඵොතවොභ අඹ 

යනහ. තභොද, සථහය රීතඹෝ වරිඹහහය තනස තශේ 

නළත්නේ තේ ණඹතනර රීරධහරි ඳළඹ , තද  

ඳහර්ලිතේන්ුර  සවිල්රහ තඵොරු යරහ ඊ  ඳසතේ යතට් ණර්ථි 

තත්ත්ඹ තඵොතවොභ තවොයි කිඹරහ ඹන තත්ත්ඹක් තභයි අඳ  

තඳතනන්න තිතඵන්තන්. මීය   තඳය රු විජඹදහ යහජඳක් 

භන්ත්රීaුරභහත්, භභත් සහුහ, අල්රස තවෝ දණ තචෝදනහ විභර්ලන 

තොමින් බහ ඉදිරිත  තිතඵන්තන් තභොනහද කිඹරහ. රු 

ථහනහඹුරභහ ඒ  පුනර්ජීඹක් තදනහ කිඹරහ අඳ දළුවත් 

ශහ. ඒ ේඵන්ධතඹන් භභ  ළඩිදුය ත් ථහ යන්තන් නළවළ. 

නමුත් සථහය රීතඹෝ ංතලෝධනඹ කිරීභ ව භහධාඹ  

අතීතර්ණ කිරීභ ශ යුුර තදඹක් තර භභ තේ අසථහතනදී භතක් 

යනහ. 

අතේ රු ඩින ගුණතේය සභතිුරභරී, තඳොදු ාඳහය ිළිතඵ 

හය බහතන තරහ මිඩංගු යරහ එඹ ඹේ තළන  

තනළල්රහ තිතඵන එ  අිළ අඹ යනහ. නමුත් ඒ ුරිතන් 

ඳභණක් අඳ  ුරටුදහඹ තත්ත්ඹක් සති න්තන් නළවළ. අරහබ 
රඵන ණඹතන අිළ තවිතදයන යරහ තිතඵනහ. ඒ තවිතදයවු 

කිරීතභන් තේ තඵොරුහයඹන් ටි අඳ  ඹේ තළන  තපන්න 

පුළුන් නේ ඒ තවොයි. නමුත් ඒ ඒ ණහයතඹන් තයිද, 

නළ ද කිඹරහ  භ  කිඹන්න ඵළවළ. 

තේ අසථහතනදී භභ ත රුණක් තඳන්හ තදන්න ළභළතියි. 

තඳොදු ාහඳහය ිළිතඵ හය බහ  භව ඵළංකුතන හර්තහ 

1397 1398 

[රු අල්වහේ ඒ.එච්.එේ. අසර්  භවතහ] 

————————— 
*  පුසතහරත  තඵහ සත. 
*  நூணறமனத்றல் மக்கப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 
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ඉදිරිඳත් යනහ. භව ඵළංකු විලසතල්ණඹ යන්න වරි, එතළන 
තිතඵන ත ල් ළන ප්ර ලසන යන්න වරි එිනදී අඳ  අසථහ 
රළතඵනහ. ඔඵුරභහ දන්නහ, 2005 ර්ත  සි  අිළ තේ 
ේඵන්ධතඹන් ප්ර ලසන යරහ තිතඵන ඵ. භභ මුලින්භ ඒ ළන 
ථහ යන්න ඳ න් න්නහ. තභොද, හුඟක් අඹ  රීහඩ් ්ලයහල් 

ළන ථහ යන්න ඳ න් ත්තහභ බත  දඟරනහ. අද තේ යතට් 
ණර්ථිඹ ඩහ ළටිරහ තිතඵන්තන් තභොන ණහයතඹන්ද කිඹරහ 
භ  නළත භතක් යන්න අලාතහක් නළවළ. දිතන්ස ගුණර්ධන 
සභතිුරභහ අද ඒ තඵොතවොභ තවො  ඳළවළදිලි ශහ. අද 
සතභරිහතන තිතඵන ණර්ථි තත්ත්ඹ ළන කිනහ. තේ.ණර්.පී. 
සරිඹේතඳරුභ භන්ත්රීaුරභහ ඒ ණහයතඹන්භ තනොකිඹහ කිනතන 
සතභරිහ  ඒ හතප ප්ර ලසනඹක් තිතඵනහ නේ රංහ  ඊ  
ඩහ දව ගුණඹ ඳභණ ප්ර ලසනඹක් සති තරහ තිතඵනහ කිඹරහයි. 
නමුත් එුරභහ ඒතක් ඵළරෑරුේභ තඳන්වත  නළති වුණත්, භභ 

ඒතන් ඳ න් න්නහ. අද සතභරිහ හතප ය ක් 
ඵංතොතරොත්බහඹ  ඳත් තරහ තිතඵන්තන් ඒ අඹ  ල්ලි නළති 
රීහ තනොතයි; ඒ අඹ  තවො ප්ර තිඳත්ති නළති රීහ තනොතයි; 
ඹව ඳහරනඹක් නළති රීහ තනොතයි. තරෝත  තිතඵන ඉවශභ 
විධහඹ ජනහධිඳති ඵරතර සතභරිහ  තිතඵනහ. නමුත්, 
ඳහර්ලිතේන්ුරතන තොන්ග්රාස එත්, තතනට් එත් අතය තිතඵන 
checks and balances ුරිතන් තභයි ඒ යතට් ණර්ථිඹ  ඹේ 
විධිඹ  රැයණඹක් තදන්තන්. අද ඒ යතට් අලාතහ  ළඩිඹ 
ණඹ අයතන තිතඵනහ. ඒ ඳහරනඹ කිරීභ තභයි අද යන්න 

වදන්තන්. ඒ දිතන්ස ගුණර්ධන භළතිුරභහ තනොකිඹහ කිනත්; 
තේ.ණර්.පී. සරිඹේතඳරුභ භන්ත්රීaුරභහ ඒ හතපභ කිනත්; අිළ ඒ 
තවිතදයවු යන්න අලා න්තන් අද රංහතන තිතඵන 
තත්ත්ඹත් ඔන්න ඕ රීහයි. අිළ ණඹ න්න එඳහ කිඹන්තන් 
නළවළ. නමුත් ණඹ න්න රාභතනදඹක් තිතඵනහ. සිඹඹ  8, 9 
තඳොලිඹ  චීනත  ඵළංකුර  ගිිනල්රහ ණඹ න්තන් නළති, 
ජහතාන්තය මූරා අයමුදතරන්, තරෝ ඵළංකුතන්, ADB කිඹන  
ණඹතනතඹන් තොන්ත සි ිනත සිඹඹ  1, 2 තඳොලිඹ  ණඹ 
ත්තහ  කිසි ප්ර ලසනඹක් නළවළ. අිළ එදහ ඒ කිනහභ කිනහ, තේ 
තරෝ ඵළංකු  විකුණන්න වදනහ කිඹරහ. අද යහජඳක්තප 

ණණ්ඩු තේ ත ල් ඔක්තෝභ චීනඹ  විකුණරහ තභොක්ද 
යරහ තිතඵන්තන්?   

වේඵන්තතො  යහඹ අද කිසිතේත්භ ළඩ  නළති 

තත්ත්ඹ  ඳත් තරහ තිතඵනහ. තේ වහ අවුරු ද  

මිලිඹන 6,800ක් තන්න සි ධ තරහ තිතඵන්තන් තන 

තොතවන්ත් තනොතයි, තොශම යහතඹන්. එභ රීහ ඒ 

අරහබඹ  ඹනහ.  

භත්තර ගුන් තතොටු තඳොශ  රුිළඹල් තෝටි 3,800ක් විඹදේ 

ශත්, ඒ ුරිතන් ඳළමිණි භ වන් ප්ර භහණඹ තොඳභණද කිඹරහ දළන 

ත්තතොත් අඳ  ිනනහ ඹනහ. දළන  එතළරීන් තොඩ ඵසින රද 

ිළරි 1,200යි. තේ හතප ගුන් තතොටුතඳොශක් වදරහ තිතඵන්තන් 

තේ හතප විිනළු ථහ සති යන්නද?  

නමුත්, භතප තරහ සීමිත රීහ ඊ  ඩහ ටිනහ තළන  

භතප ථහ භභ තන ඹනහ. අතේ භව ඵළංකුතන අධිඳති 2005 දී 

අඳ  සවිල්රහ කිනහ, තිතඵන finance company එක්ත් ඩහ 

ළත න්තන් නළවළ කිඹරහ. නමුත් අිළ දළක්හ,  finance 

companies 8ක්, 10ක් විතය ඩහ ළටිරහ තිතඵනහ. Golden Key, 

The Finance Company ,Okanda Finance, Hideki 

Finance ,CIFL කිඹන  තේ ණඹතන ඔක්තොභ  යතන 

ඹන්තන් එතේ තභතේ පු රඹන් තනොතයි. යජ ඳවුර  

කිට්ටුතන්භ ේඵන්ධේ සති යතන  යුුර යන 
තොේඳළරී තභයි අද  ඩහ ළටී තිතඵන්තන්.   භව ඵළංකුතන 

ත ලඳහරනීයණඹක් තිතඵන රීහ බහඳතිුරභහ භඟින් අිළ ප්ර ලසන 

ය තිතඵනහ.  ඒ ළන ෆහීභ  ඳත්  තන්න පුළුන් ිළිතුරයක් 

රළබුතණ් නළවළ. ඒතක් ප්ර තිවිඳහඹ තභයි අඳ  තඳතනන්න 

තිතඵන්තන්.  අද  මිරීසසු ණතඹෝජනඹ යන්න ඵඹ තරහ 

තිතඵනහ. ඒ තොල්රන් අවනහ, තොතවේද අිළ ණතඹෝජනඹ 

යන්තන් කිඹරහ.  එදහ ඉරහ ප්ර ලසන  සති තරහ තිතඵන ඒහත  

ණතඹෝජනඹ යන එ  නත්රහ භව ඵළංකුතන ලිඹහ ඳදිංික යපු 

companyර අිළ ණතඹෝජනඹ  යනහඹ කිඹරහ ඒ තොල්රන් 

කිඹනහ.  ඊ   ළඩිඹ තරොකු ප්ර ලසනඹක් සති තරහ තිතඵනහ.  

සයි තේ ේඵන්ධතඹන් තභොකුත්  යරහ නළත්තත්? ඉවශ 

තළන්ර ඉන්නතො , යජතදය රැයණඹ  රළතඵනතො   ඒ 

අඹ  ළන අල්රස තවෝ දුණ තචෝදනහ විභර්ලන තොමින් බහ 

තභොකුත් කිඹන්තන් නළවළ.  භභ  ඳහර්ලිතේන්ුර භන්ත්රීaයතඹක් 

ලතඹන්   අජිත් රීහඩ්  ්ලයහල්  ේඵන්ධතඹන් අල්රස  තවෝ 

දණ  තචෝදනහ විභර්ලන තොමින් බහ  ගිිනන් තිතඵනහ. 

ඳහර්ලිතේන්ුර භන්ත්රීaයතඹක් ලතඹන් එළරී ඳළමිණිල්රක්  

ශත් අඩු ණතන්  ඒ  ිළිතත්තහඹ  කිඹහත් තභ ලියුභක්  

රළබී නළවළ. නමුත් අිනං principal තතනක් වරි teacher 

තතනක් වරි ශභතඹක් ඳහර  සුරළු ය න්න  රුිළඹල් 

500ක් වරි  1,000ක් ත්තතොත් ඒ හතප තදඹක් ළන තොච්චය 

 ද යනහද? තේ තභයි අද ය   තරහ තිතඵන තවණඹ.  තේ 

තත්ත්ඹ නළති යන තහක් ල් තේ හර්තහ ඉදිරිඳත් ශහ  

ළඩක් නළවළ.  තභන්න තේ මූලි සි ධහන්තඹ වරිළසසුතන  

නළත්නේ  තඳොදු ාහඳහය ිළිතඵ හය බහතන  අිළ හර්තහ 50ක් 

තනහත්  ළඩක් නළවළ.  රු ඩින ගුණතේය සභතිුරභරී,  අිළ 

තේ ේඵන්ධතඹන් මීය   ඩහ විධිභත්  යුුර යන්න ඕනෆ. 

ඉංග්රීදසි බහහතන්  කිඹනහ "materialness of an activity or an 

action" කිඹහ. රුිළඹල් 100, 500 ඒහ ළන තරහ නහසති 

යන්තන් නළති,  රුිළඹල්  තෝටි 100, 500 තිතඵන ඒහ ළන 

අිළ තරහ මිඩංගු යන්න ඕනෆ.   

අිළ අවනහ, The Finance Company එ ළන. ඉතහභත් 

ප්ර මු, හර්ථ  යුුර යපු තොේඳළරීඹක් තභයි  Golden 

Key තොේඳළරීඹ, තලින්තෝ මූව ාහඳහයඹ - Ceylinco 

Consolidated Group.  මූරහනහරඪ රු  භන්ත්රීaුරභරී, භභ රු 

ඩින ගුණතේය සභතිුරභහතන් අවනහ, Golden Key 

තොේඳළරීත  සථිය තළන්ඳත්රුන් කී තදතනකු  තහ  

තිතඵනහද කිඹහ.  අද ඒතක්  අයිතිඹ හ ුරද තිතඵන්තන්? 

තරහන්  ඵළංකු ල්ලි  ත්තහ. ඩහ ළටුණහ. ඊ ඳසු අත්ඳත්  

ය ත්තහ. අද ඒතක් අයිතිඹ  තිතඵන්තන් හ ද? ඒතක් 

තළන්ඳත්රුන්  තහ තිතඵනහද? Hyatt Regency  එ  

ළන ඔඵුරභහ දන්නහ සති. අිළ ඒ ළන ප්ර ලසන ශහ. රුිළඹල් 40 

ප්ර හපධනඹක් තිතඵන   තොේඳළරීඹ   විලි රේජහක්  නළති 

ත න්ඩයඹක් නළති  තදන එ වරිද? KPMG  කිඹන තරෝත  

සුප්ර සි ධ තොේඳළරීඹක් ුරිතන්  මිලිඹන  6,800  තක්තේරු ය 

තිබුණහ.  ර භළතිුරභහ බහඳති ඳදවිඹ  දයනතො  බිලිඹන  

5,800  සසතතේන්ුර ය තිබුණහ.  

ඒ තදභ ඳළත්ත තිඹරහ ළබිනට් භණ්ඩරඹ බිලිඹන 

1,500  විකුණන්න   තීතන්දු ශහ.  අය මිලිඹන 6,800 රළබුණහ 

නේ ඒ තළන්ඳත්රුන් සිඹලු තදනහ භ තරහ ඊ  ඳසු Hyatt 

Regency එ වරි තතනකු  තදන්න ඉඩ ප්ර සථහ  තිබුණහ. 

නමුත් ඒ ඳළත්තකින්  තළබුහ. එතවභ ඳළත්ත තිඹරහ ඒ -ඒ 

අිනං තළන්ඳත්රුන්තප මුදල්- භව ඵළංකුතන අධිඳති  දන්නහ 

තවංචයිඹරහ  දීරහ තිතඵන්තන් හතප අලාතහක් ඉටු යන්නද 

කිඹරහ තරොකු ප්ර ලසනඹක් සති වී තිතඵනහ. තේහ ළන ප්ර ලසන 

යන්තන් නළත්තත් සයි? අිළ අය අඟරක් තදක් අඩු තරහ 

තිතඵන ඒහ ළන ථහ යනහ. රුිළඹල් 100ක් 200ක් ළන ථහ 

යනහ. තේහ  තභයි තවොයේ කිඹන්තන්. These types of 

crimes are called "white-collar" crimes.  එතතො  Fingara 

Club එ මිලිඹන 800යි. අයිතිරු වුද? අද ඒතක්අයිතිරු 

තරහ සිටින්තන් වුද? ඒ මිලිඹන 125 යි විකුණරහ 

තිතඵන්තන්. තභන්න තේහතප -  

 
රු අල්වහේ ඒ.එච්.එේ. අසර් භවතහ 
(ரண்னறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

විරීභඹ ංචහක් - 

1399 1400 



ඳහර්ලිතේන්ුර 

රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ரண்னறகு ற கமெரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
භභ පුත්තරතේ  
 
[මූරහනත  අණ ඳරිදි ඉත් යන රදී.] 
[அக்கறரசணக் கட்டமபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

ථහ යන්තන් නළවළ.  [ඵහධහ කිරීභක්] තේ හතප  
 
[මූරහනත  අණ ඳරිදි ඉත් යන රදී.] 
[அக்கறரசணக் கட்டமபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

 
මූරහනහරඪ භන්ත්රීaුරභහ 
(மனமரங்கும்  உமைப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

රු භන්ත්රීaුරභහ, ඵහධහ යන්න එඳහ. රු යවි රුණහනහඹ 

භන්ත්රීaුරභහ  ථහ යන්න ඉඩ තදන්න.  

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ரண்னறகு ற கமெரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
අද විත ල විරීභඹ අුවඳහතඹ -  [ඵහධහ කිරීභක්] අය භළලිඵන් 

තවොරු හතප තනොතයි කිඹරහ. [ඵහධහ කිරීභක්] තභන්රහතප 

භළලිඵන් එ තවොයේ ශ විධිඹ  අිළ යන්තන් නළවළ. ඊ  ඳසු 

Sussex Educational Services Limited එ - 

 
රු අල්වහේ ඒ.එච්.එේ. අසර් භවතහ 
(ரண்னறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

Sir, I rise to a point of order. 

 
මූරහනහරඪ භන්ත්රීaුරභහ 
(மனமரங்கும்  உமைப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

තභොක්ද, රීති ප්ර ලසනඹ? 

 
රු අල්වහේ ඒ.එච්.එේ. අසර් භවතහ 
(ரண்னறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

Sir, he referred to me calling me by some animal 

names. That name belongs to him. විරීභඹ ංචහ තශේ වුද?  

 
මූරහනහරඪ භන්ත්රීaුරභහ 
(மனமரங்கும்  உமைப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

රීති ප්ර ලසනඹ අුව ඳහවිච්ික යන රද ුරන්  අදහශ චන 

වළන්හඩ් හර්තහතන් ඉත් යන්න රීතඹෝ යනහ. නමුත් 

රු යවි රුණහනහඹ භන්ත්රීaුරභහ  ඵහධහ යන්න එඳහ. එුරභහ  

ථහ යන්න ඉඩ තදන්න.  

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ரண்னறகு ற கமெரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
භභ චනඹක් කිනහභ තතොේිළඹ දභහ ත්තහ නේ  

 
[මූරහනත  අණ ඳරිදි ඉත් යන රදී.] 
[அக்கறரசணக் கட்டமபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

මූරහනහරඪ භන්ත්රීaුරභහ 
(மனமரங்கும்  உமைப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ඳහර්ලිතේන්ුරතන අඳවහහත්භ චන ඳහවිච්ික යන්න එඳහ, 

රු භන්ත්රීaුරභහ.  

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ரண்னறகு ற கமெரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
භහ නත්හතන  
 

[මූරහනත  අණ ඳරිදි ඉත් යන රදී.] 
[அக்கறரசணக் கட்டமபப்தடி அகற்நப்தட்டுள்பது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

 
මූරහනහරඪ භන්ත්රීaුරභහ 
(மனமரங்கும்  உமைப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ඔඵුරභහ ඉතහභ තජාසඨ භන්ත්රීaයතඹක්. උත් තතනක්. 

බු ධිභත් තතනක්. ඒ රීහ ළදත් ණහයඹ  ථහ යන්න.  

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ரண்னறகு ற கமெரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඒ ේප්ර දහඹ ඳහවිච්ික යරහ තභයි - 

 
මූරහනහරඪ භන්ත්රීaුරභහ 
(மனமரங்கும்  உமைப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

අඳවහහත්භ චන වළන්හඩ් හර්තහතන් ඉත් යනහ, 

රු භන්ත්රීaුරභහ ථහ යන්න.  

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ரண்னறகு ற கமெரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
භක් නළවළ.  [ඵහධහ කිරීභක්] එුරභහ  ඒතන් රුත්ඹක් 

එනහ නේ ඒහ අයින් යන්න. 

 
මූරහනහරඪ භන්ත්රීaුරභහ 
(மனமரங்கும்  உமைப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

රුණහය, රු අසර් භන්ත්රීaුරභහ හඩි තන්න.  

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ரண்னறகு ற கமெரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඊ  ඳසු Sussex Educational Services Limited එ රුිළඹල් 

මිලිඹන 3,800ක් ටිනහ.  F & G ුරිතන් තේ හ ද ගිිනන් 

තිතඵන්තන්? අයිතිරුතෝ අද තඳොයනහ. ඒ අතය ණතඹෝජන 

භණ්ඩරත  ින පු පු රතඹක් සිටිනහ.  භව ඵළංකුතන ටිනහභ 

තිඹහ තන ඒ ක්රිසඹහත්භ තනොකිරීතේ  ප්ර තිවිඳහඹ  තභොක්ද? 

ඒ හතපභ තභයි අද The Finance Company එ. The Finance 

Company එතක් තභොනහද තරහ තිතඵන්තන් කිඹහ දන්තන් 

නළවළ. තේහ අයිතිරුන් directorsරහ ඵ  ඳත් ය තිතඵනහ. 

වුද තේ? රීහඩ් ්ලයහල්තප තජොකිතඹෝ ටි. ඒ තොල්රන් ඳත් 

යරහ, ලත ඳවක්ත් ප්ර හපධනඹ දභන්තන් නළති අද ඒ 

තොේඳළරී දුනහ. තභන්න තේහ තභයි තඳොදු ාහඳහය ිළිතඵ 

හය බහ වමුතන අිළ ක්රිසඹහත්භ තනොශ ත , 

බහඳතිුරභරී.  

එදහ pyramid scam එතක් උඩින්භ ිනටිත  වුද? වුරුත් 

තනොතයි. එුරභහ භව ඵළංකුතන අධිඳති තන්න ලින් 

ණණ්ඩුතන්  කිනහ. තේ රීහඩ් ්ලයහල් තභයි pyramid scam 
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එතක් ඉදිරිතඹන්භ ඉන්තන්. සයි, තේහ ළන ථහ යන්තන් 

නළත්තත්? තභන්න තේ හතප තවොරු තභයි අිළ  සඟිල්ර දික් 

යන්තන්. ඒ ලියුේ ඉදිරිඳත් ශහභ කිඹහවි වුද ඒතක් තවොයහ 

කිඹහ. ඒ රීහඩ් ්ලයහල්  බඹ නළුරභ අිළ තචෝදනහ එල්ර 

යන්තන් අන්න ඒ රීයි. තේ අසථහතනදී Okanda Finance 

එ , CIFL එ  තරහ තිතඵන අඳයහධඹ ඵරන්න. ඒ 

තළන්ඳත්රුන්  අිළත් කි යුුරයි තන්ද, ඩින ගුණතේය 

බහඳතිුරභරී?  තේ හතප තත්ත්ඹක් නළත සති තයිද කිඹහ 

අිළ භව ඵළංකුතන් සහුහභ, සති න්තන් නළවළයි කිඹහ දුන්න 

උත්තයඹ විතයක් අිළ ිළිතත්තහ. එතවභ ිළිතත් රීහ තභයි  අද 

අිනං තළන්ඳත්රුන්  තේ හතප ප්ර ලසන සති තරහ 

තිතඵන්තන්. භභ ිනතන වළටිඹ  අිළ මීය   ඳසු ප්ර ලසන යන වි ,  

ප්ර ලසනඹ  ඳළවළදිලි උත්තයඹක් දුන්නහභ ඒ ලිඛිත ිළිතන්න 

පුළුන් විධිත  ළඩ ිළිතතශක් සති යන්න අලායි.    යහජා 

මූරා ිළිතඵ ඵරඹ ඳහර්ලිතේන්ුර  තිතඵන රීහ අන්න ඒ 

 යුත්ත ශහ නේ 150 න ණණ්ඩුරාභ ාසථහතන් සුවිතලේ 

හර්ඹ බහයඹක් ඉටු තනහඹ කිඹන එ භහ නළතත් භතක් 

යනහ.  

මූරහනහරඨ රු භන්ත්රීaුරභරී, ඒ හතපභ තභයි ජහති ඉතිරි 

කිරීතේ ඵළංකු. අද රංහතන ඕනෆ තොන සිටින පු රතඹක් 

රුිළඹල් 10ක්, රුිළඹල් 50ක්, රුිළඹල් 100ක්  අයතන ගිිනන් 

ජහති ඉතිරි කිරීතේ ඵළංකු  දභන්තන්, "අතන් භතප ඵළංකු. 

තේ  භතප අයිතිඹක් තිතඵනහ. ඒ රීහ භ  බඹ නළුර 

අතඹෝජනඹ යන්න පුළුන්." කිඹරහ තභයි. අද තභොනහද ය 

තිතඵන්තන්? අද යතට් ණර්ථිඹ  ඩහ ළටිරහ තිතඵන්තන්. අද 

ඔඵහභහතප අත් ඵළරහ තිබුණහ  භිනන්ද යහජඳක්තප අත් ඵළරහ 

නළවළ. එුරභහ  තේ යතට් ණඹ න්න ඵළරි වුණහ , අද භව 

ඵළංකුතන රීර්ත ල ුරිතන් ණණ්ඩු  ණඹ න්න ඵළරි වුණහ , 

ණණ්ඩු  අයිති තොේඳළරී ුරිතන් අද ණඹ න්න ඳ න් අයතන 

තිතඵනහ. ජහති ඉතිරි කිරීතේ ඵළංකු ශ්රී  රංහ රුිළඹල්ලින් 

තභයි දුන්තන්. ඳශමු න තහ  තේතක් bond එ , US 

Dollar million 500ක් bond එ ුරිතන් න්නහ. තභන්න තේ 

හතප අඳයහධ ළඩ යන්න ගිිනන්, ඒතක් බහඳතිුරභහ ඒ 

ණයක්හ යන්න ගිිනන් එුරභහ තදය ඹළනහ. ඊ  ඳසු තත් 

බහඳතිරීඹක් ඳත් ශහ. ඒ ුරිතන් අද  යුුර ය තන ඹන 

වි  අඳ  පුදුභයි. සිඹඹ   9.25  -8.75  ව penalty fee එ 

සිඹඹ  දලභ 0.5- ණඹ න්නහ. That is a five-year bond taken 

at 9.25 per cent, 8.75 per cent plus a penalty fee of 0.5 per 

cent.  

ඊ  ඳසතේ තභඹ තඩොරර්ලින් ත්ුර රීහ, තභඹ රුිළඹර  

ඳරිර්තනඹ කිරීතේ risk එ අවුරුදු ඳව  සිඹඹ  8.5යි 

මූරහනහරඪ රු භන්ත්රීaුරභරී. තේ එුර ශහභ සිඹඹ  

17.5යි. තලේ ඳත්රාත  තේ සිඹඹ  17.5 බඹහනහරි තත්ත්ඹ 

උසුරන්තන් රුිළඹල් 50, රුිළඹල් 100 ණතඹෝජනඹ යන 

පු රඹන්. ජහති ඉතිරි කිරීතේ ඵළංකුතන තළන්ඳත්රුන් තභයි 

ඒ බඹහනභ දයහතන ඉදිරිඹ  ඹන්තන්. ඵළරි තරහත් රුිළඹර 

ඩහතන ළටුතණොත් හ ද තභඹ තන්න තන්තන්? ඒ 

අිනං තළන්ඳත්රුන් යි තන්න තන්තන්. අද තේ යතට් 

සුරැකුේඳත්ර  සිඹඹ  11 ණඹ තඳොලී අුවඳහතඹක් තදන 

තො  US Dollar එ  සිඹඹ  8.75ක් ව penalty fee දලභ 

ඳවක් ලතඹන් සිඹඹ  9.25ක් තන එ හධහයණද? තේහ  

තභයි අිළ තඳොදු ාහඳහය ිළිතඵ හය බහතනදී ඉඩ තදන්තන්. ඒ 

අඹ මිටු  සවිල්රහ රීේ තඵොරුක් කිඹරහ ඒ  යුුර 

ඉදිරිඹ  තන ඹන්න වදනහ. සිඹඹ  17 විඹදභක් තිතඵන 

ජහති ඉතිරි කිරීතේ ඵළංකුතන bond එ සිඹඹ  11 යි ණණ්ඩු  

තදන්තන්. සිඹඹ  6, 7 අදහනේ තත්ත්ඹ දයන්න තන්තන් 

ජහති ඉතිරි කිරීතේ ඵළංකුතන අිනං තළන්ඳත්රුන් යි. 

තභන්න තේහ තභයි ය ක් නළති යන්න පුළුන්  යුුර.  

මූරහනහරඪ රු භන්ත්රීaුරභරී, ඔඵහභහතප අත් ඵළරහ 

තිතඵන්තන් ය  වරි විධිඹ  තන ඹන්න ඕනෆ රීහයි. තභතවේ අත් 

ලිිනල් යරහ තිතඵන්තන් ළරැදි විධිඹ  ඹන රීහයි. තභන්න 

තේහ තභයි අඳ ශු ධ යන්න අලා න්තන්. අතේ සුරැකුේ 

ඳත්රාර  සිඹඹ  11 තඳොලිඹක්  තදනතො , ඔ ඵත් භභත් 

අභහරුතන් ණයේබ ය තිතඵන NFRC එ  තවෝ RFC එ  

සිඹඹ  2.5 තඳොලිඹකුයි රළතඵන්තන්. එතවභ නේ, භව ඵළංකුතන 

අධිඳති තේ bond එ  සිඹඹ  9.25 තඳොලිඹක් තන එ 

හධහයණද? අතේ රංහතන අඹ   NFRC එ bond එ ලතඹන් 

රරහ, "අවුරුදු ඳව  න්න එඳහ, අිළ සිඹඹ  8 තඳොලිඹක් 

තදනහ" කිඹහ කිනතොත් තොතයේ ල්ලි තේ ය   රහ ඒවිද? 

සයි තේ ේඵන්ධතඹන් රීලසල්ලද සිටින්තන්? ිළ  ය  සු තදකු  

සිඹඹ  9ක් තන එ ප්ර ලසනඹක් නළවළ. නමුත් අතේ රංහතන 

තළන්ඳත්රුන් අභහරුතන් තතනන තඩොරර් එ  සිඹඹ  

2.25 තන්තන්ත් වරි අභහරුතන්. තභන්න තේහ තභයි ජහති 

ප්ර තිඳත්තිඹක් නළති යන අඳයහධ ළඩ. තේහ ළන ථහ යන 

අිළ ත ල  තද්රිෝින තඹෝ; තේහ යන අඹ ත ල තප්ර ේමිතඹෝ. 

මූරහනහරඪ රු භන්ත්රීaුරභරී, COPE එතක් බහඳති අතේ රු 

ඩින ගුණතේය සභතිුරභහ  භභ රින් ය තේ ළන භතක් යරහ 

තිතඵනහ. භහ ිනතන වළටිඹ  එුරභහ ත් ළබිනට් භණ්ඩරත  

පු රඹකු ලතඹන් ඹේ ඹේ විධිත  සීභහ තිතඵනහ. නමුත් තඳොදු 

ාහඳහය ිළිතඵ හය බහතන බහඳති ලතඹන් එුරභහත්, අඳත් 

මීය   ඩහ විධිභත්  යුුර යන්න ඕනෆ කිඹරහ තේ අසථහතනදී 

භතක් යන්න ළභළතියි.  

මූරහනහරඪ රු භන්ත්රීaුරභරී, ඒ හ තපභ තභයි SriLankan 

Airlines ණඹතනඹ. අිළ තේ ළන රීයන්තයතඹන් භතක් යරහ 

තිතඵනහ. එඹ Emirates ණඹතනතඹන් රළබුණහ  ඳසතේ 2011 

අරහබඹ රුිළඹල් තෝටි 2,300යි; 2010 රුිළඹල් තෝටි 1,900යි. 

ගිඹ අවුරු ත  හර්තහ යරහ තිතඵනහ අරහබඹ රුිළඹල් තෝටි 

1,800ක් ලතඹන්. තේ විධිඹ  දිතනන් දින අරහබඹ  ඹන 

තත්ත්ඹක් තිතඵන්තන්. මිිනන් එඹහර් ණඹතනත  තත්ත්ඹත් ඊ  

ඩහ තනක් නළවළ. රුිළඹල් මිලිඹන 1,000යි ගිඹ අවුරු ත  

අරහබඹ; ඊ  තඳය මිලිඹන 1,500යි; ඳශමුළරී අවුරු ත  රුිළඹල් 

මිලිඹන 2,300යි. අිළ ජින් ද හස ගුණර්ධන භවතහ  කිනහ තේ 

හතප අඳයහධ යන්න එඳහ කිඹරහ. භ  තභ භතයි භහ 

රඳහිනනී විහදඹ ඉන්න අසථහතනදී එුරභහ දුයථනතඹන් 

අඳ අභතරහ කිනහ, අිළ තේ ඉන්තන් දණ හන අසථහ, අිළ 

සවිදින ල් ඉන්න තෝ කිඹරහ. දළන් සවිදිනහ විතයක් 

තනොතයි. දළන් දුන්න වදරහ තිතඵනහ. දළන  අරහබඹ රුිළඹල් 

මිලිඹන 10,800යි. ප්ර හපධනඹ රුිළඹල් මිලිඹන 2,200යි. හතප 

ල්ලි එක්ද තේ තල්රේ යන්තන්? මිිනන් එඹහර් එතක් ඹන 

භඟී ිළරි  තාහඹක් ලතඹන් රුිළඹල් 10,000ක් දුන්නහ නේ 

ඕනෆ ණඹතනඹ ගුන් ඹහනඹකින් ඹන්න කිඹරහ, ඊ  ඩහ රහබ 

තත්ත්ඹකුයි සති න්තන්. හතප අලාතහ ඉටු යන්නද තේ 

හතප තොේඳළරී සති යන්තන් කිඹරහ නළත අවන්න අලායි 

කිඹහ භභ ිනතනහ. SriLankan Airlines ණඹතනඹ භවහ තරොකු  

 ද යනහ. අය aircraft ත්තහ කිනහ; තේ aircraft ත්තහ 

කිනහ. අන්තිභ  අිළ ප්ර ලසන යරහ ඒ න්න වදපු තළන්ලින් 

නළුර තනත් තළන්ලින් න්න වළකිඹහ සති කිරීභ රීහ 
ුරටුදහඹ තත්ත්ඹක් සති  තරහ තිතඵනහ. එදහ කිනහ, අිළ 

Boeing Company එ  ගිිනන්  airbus න්නහ කිඹරහ. අිළ 

කිනහ, ඒ හතප තඳොඩි තොේඳළරීඹකින් න්න ඹනහ  ඩහ තේ 

තිතඵන leasing companies භඟින් ත්තහ නේ තවොයි කිඹරහ. 

භභ ගිඹ සුභහනත  ඳත්තයඹ දුටුහ, ඒ හතප තොේඳළරීඹක් -

සතභරින් තොේඳළරීඹක්- තත ගිිනන් තිතඵනහ, European 

company එකින් ප්ර ලසන අවරහ තිතඵනහ. ඒ ළන භ  ුරටුයි. 

නමුත් සත්ත ලතඹන් ඒ ත්ුර ණන කීඹද කිඹරහ භභ 

තඵොතවොභ ුරටින් අවන්න ළභළතියි.  

මූරහනහරඪ රු භන්ත්රීaුරභරී, NSB එ ළන ථහ 

තරුණහ. භව ඵළංකුතන Greece Bond ළන අිළ ප්ර ලසන ශහ. 

ප්ර ලසන ශහභ තභොනහද කිනතන? බිලිඹන 1,200ක් නළති වුණහ. ඒ 

නළති ව එ ේඵන්ධතඹන් රීේ ලත ඳනවක්, රුිළඹරක් නළති 

වුණහ හතප රරහයි අඳ  උත්තය දුන්තන්. ඒ ේඵන්ධතඹන් 
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තභ තඳොදු ාහඳහය ිළිතඵ හය බහ  ළඵෆ හර්තහක් 

ඉදිරිඳත් යරහ නළවළ. රු ඩින ගුණතේය භළතිුරභරී, 

ඔඵුරභහතප උනන්දු රීහ, ඒ ණඹතනත  ළඩ යන 

ණහධිහරිරුන්තප ඕනෆභ රීහ, ය   තිතඵන ණදයඹ රීහ 

ඒ තතොයුරරු අඳ  රළබුණහ මි රීහඩ් ්ලයහල්තප නමින් අඳ  

තභ එරහ නළවළ, සයි තභළන්නක් වුතණ් කිඹරහ. අඳ  

රාශීලි එරහ තිතඵනහ මූරහනහරඪ රු භන්ත්රීaුරභරී. නමුත් 

සයි එුරභහ ඒ එතවභ ත්තත්? ඹභක් වරිඹ  තන තො  

රීහඩ් ්ලයහල්. තවජින් සදුතනදී හතප ළයදි තන තො  

කිඹන්තන් ඒ යද තරහ තිතඵන්තන් තත්  තනකුතප අතින් 

කිඹරහ. නමුත් ළබිනට් භණ්ඩරඹ  සවිල්රහ ඩිඩ් ගුණතේය 

සභතිුරභහ ඉන්න තළන තවජින් සදු තඵොතවොභ තවොයි කිඹරහ 

කිනතන රීහඩ් ්ලයහල්. තෝටි 7,000ක් විතය නළති වුණහභ ෂවුසි 

සභතිුරභහ ිළ  යද ඳ න්න වළදුහ. අිනං එුරභහතප ඔළු 

උඩ  දභන්න වළදුහ. අිළ නළඟි රහ තඳන්ුවහභ "තේ තශේ 

ෂවුසි සභතිුරභහ තනොතයි,  තේ රීහඩ් ්ලයහල්තප 

ඕනෆභ  යපු තදඹක්" කිඹරහ රීලසල්ලද ඒ වකුශහ ත්තහ 

මි තභොනත් තශේ නළවළ. දළන් ඒ ේඵන්ධතඹන් එක් 

තනකු ත් දඬුේ ය තිතඵනහද? හ ත් තභොනත් ය 

නළවළ. ිළඹන් තනකු ත්, ලිිළරුකු ත් දඬුේ දී නළති 

අසථහක් තභයි තේ තෝටි 7,000 අඳයහධඹ ේඵන්ධතඹන් 

දකින්න රළබිරහ තිතඵන්තන්. ඉතින් තභතවභ ය   තොතවොභද 

ඉදිරිඹ  ඹන්න පුළුන් න්තන්?  

භහ ත හයණඹක් තේ අසථහතනදී තඳන්න්න ළභළතියි. 

තභොද, RDA එත් තඳොදු ාහඳහය ිළිතඵ හය බහ ඹ ත  

එන රීහ. ඒ ණඹතනඹ භඟිුවයි අද අතේ අධිතන ව භහර් 

සිඹල්තල්භ  යුුර යතන ඹන්තන්. තොශම - ටුනහඹ 

අධිතන ව භහර්ඹ ේඵන්ධතඹන් භහතප මිත්රා රු තජඹයහේ 

ප්ර නහන්දුපුල්තල් සභතිුරභහතන් භහ 1999 අවපු ප්ර ලසනඹ ළන භහ 

භතක් යන්න ළභළතියි.  1999 භහ අහ තිතඵනහ, තභින කිතරෝ 

මීය  ර් 25.3ක් ඉදි යන්න තොතයේ විඹදභක් ඹනහද කිඹරහ. 

එුරභහ කිනහ, මිලිඹන 6,850ක් කිඹරහ.  නමුත් තේ භෆතදී රු 

රීර්භර තොතරහර සභතිුරභහතන් භහ නළත  සහුහ,  

කිතරෝමීය  ර් 25.3ක් ඉදි යන්න තොතයේ විඹදභක් ගිිනල්රහ 

තිතඵනහද කිඹරහ. තෝටි 4,856යි. අවුරුදු 10කින් වත් ගුණඹක් 

ළඩි තරහ තිතඵනහ. තභොන හතප දණඹක්ද තේ සති තරහ 

තිතඵන්තන්?  තේහ යත්තයන්ලින් වදන ඳහයල්ද? තභොනහද 

තේ?  හ තුවතන්ද තේ යන්තන්? තේද ංර්ධනඹ 

කිඹන්තන්? ංර්ධනඹක් කිඹන්තන් රුිළඹල් සිඹඹකින් යන 

ළඩක් රුිළඹල් රක්ඹකින් යන එද? තොයි පු රඹහ ද ඒ 

යන්න ඵළරි න්තන්? තේ හතප ණණ්ඩු අඳ  අලා නළවළ. 

ණණ්ඩු  තවො අසථහක් තිතඵනහ, තවො ත ල් යන්න. 

තවො ත ල් යනහ නේ විඳක්ඹක් ලතඹන් අිළ 

අරීහර්ඹතඹන්භ එඹ  ප්ර ලංහ රඵහ තදනහ. නමුත් තේහත  

ංචහ දණ තිතඵනහ නේ තභොද යන්තන්?   

වේඵන්තතො  යහඹක් වළදුහ කිඹරහ ඒ  අත්පුඩි වන්න 

 පුළුන්ද තවොයි කිඹරහ. ඒ  එන නළන ප්ර භහණඹ කීඹද? භහ 

28යි, නළන 25යි. තේද උත්තයඹ? භත්තර ගුන් තතොටුතඳොශ 

ඵරන්න. ඒ  අවස ඹහනහ තොඩ ඵසනහ  ළඩිඹ අලි ඒ 

tarmac එ එවහ තභවහ  ඹන එයි තඳතනන්න තිතඵන්තන්. 

ඉතින් භත්තර වළදුතන ගුන් තතොටුතඳොශක් තන්, 

ත්තෝදාහනඹක් තනොතයි. ඉතින් තේහ  හතප ල්ලිද තේ 

ඳහවිච්ික යන්තන්? තභන්න තේහ තභයි අඳ තේ අසථහතනදී 

භතක් යන්න අලා න්තන්. භහ නළත තේ අසථහතනදී භතක් 

යනහ, යතට් ණර්ථිඹ තඵොතවොභ අභහරු, බඹහන තත්ත්ඹක් 

ුරිතන් භන් යන ඵ. තේ  තනක් සති යන්න අලා 

නේ මූරා විනඹක් අලායි. මූරා විනඹක් අලා නේ  ඒ වහ 

සථහය රීතඹෝ ුරිතන්  යුුර යන්න අලායි. භ  භතයි, 

තරෝ ඵළංකුතන අුවග්රාවඹ ුරශ Fiscal Management 

(Responsibility) Act එ තනස යන්න වළදු ඵ. අඳ  

අසථහ තිබුණහ ඒ . නමුත් ඒ නළති වුණහ. එක්ත් ජහති 

ඳක්ඹ 2001 තදළේඵර් භහත  ඵරඹ  ණපු අසථහතනදී තේ 

හතප නීති සති යපු නසීරන්තඹ ව ඕසතුලිඹහ ළරී 

තරෝත  සුප්ර   ය ර හතප Fiscal Management 

(Responsibility) Act එ- 

 
මූරහනහරඪ භන්ත්රීaුරභහ 
(மனமரங்கும்  உமைப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

රු භන්ත්රීaුරභහ, දළන් අන් යන්න. ත විනහඩිඹක් 

ඳභණයි තිතඵන්තන්. 

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ரண்னறகு ற கமெரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ත මිරීත්ුර වතයක්, ඳවක් ත්තහ  භක් නළ ද? තරහ 

ටික් තිතඵනහතන්. 

 
මූරහනහරඪ භන්ත්රීaුරභහ 
(மனமரங்கும்  உமைப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

හර තනරහ ේඵන්ධතඹන් ප්ර ලසනඹක් තිතඵනහ.  ඒ රීහ 

විනහඩිතඹන් අන් යන්න. 

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ரண்னறகு ற கமெரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
තවොයි.  ඊ  ඳසතේ, Fiscal Management (Responsibility) 

Act එ තනහහ. නමුත් මූරා විනඹක් සති ශහ  ඳසු තභ 

කිසික් ශ ඵක් තේන්න  නළවළ. භහ තේ අසථහතනදී භතක් 

යන්න ළභළතියි,  භහතය - වේඵන්තතො  අධිතන ව භහර්ඹ ළන. 

තේ න තො  තොශම සි  හල්ර  වළදුහ. විඹදභ තිබුතණ් 

තෝටි 4,900යි. තේ 9,800  ළඩි වුණහ. ඊ  ඳසතේ ඒ 

හල්තල් සි  භහතය  වදන්න තොේඳළරීඹ  රඵහ දුන්නහ. 

කිතරෝ මීය  ර් 30යි, විඹදභ තෝටි 2,200යි. දළන් භහතය සි  

වේඵන්තතො   වදනහ තො ස ුරනකින්. CMEC කිඹරහ 

ණඹතනඹකින් වදන්තන්. තේ ණඹතනඹ රංහතන ඳහයල් වදරහ 

නළවළ.  තොංතෝර ඳහයල් තදක්  වදරහ තිතඵනහ. භහතය සි  

වේඵන්තතො  දක්හ ඳහය වදන්න කිතරෝ මීය  ර් 35  තෝටි 

6,000 විඹදභක් ඹනහ. ඒ කිඹන්තන් එ කිතරෝ මීය  යඹක් 

වහ  විඹදභ තෝටි 2,100යි. තේ හතප අඳයහධ විඹදේ 

යන්තන් සයි?  CATIC කිඹන තොේඳළරීතඹන් භහතය සි  

තඵලිඅත්ත දක්හ වදරහ තිතඵනහ. කිතරෝ මීය  ර් 30යි, විඹදභ 

තෝටි 900යි. තේ තඵදරහ ඵළලුහභ එ කිතරෝ මීය  යඹක් වහ 

විඹදභ මිලිඹන 3,000යි.  ඒ කිඹන්තන් තෝටි 30යි.  

 
මූරහනහරඪ භන්ත්රීaුරභහ 
(மனமரங்கும்  உமைப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

රු භන්ත්රීaුරභරී, අන් යන්න. තරහ ඉක්භ තොස 

තිතඵනහ. 

 
රු යවි රුණහනහඹ භවතහ 
(ரண்னறகு ற கமெரரக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ත මිරීත්ුර තදයි මූරහනහරඪ රු භන්ත්රීaුරභරී. China 

State Construction Engineering Corporation Limited කිඹන 

ණඹතනතඹන් ඉතිරි phase එ වදරහ තිතඵනහ. භහ ඒතක් කිතරෝ 

මීය  ර් ප්ර භහණඹ දන්තන් නළති රීහ තේ අසථහතනදී ප්ර හල 

1405 1406 

[රු යවි රුණහනහඹ  භවතහ] 
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යන්තන් නළවළ. තෝටි 1,800ක් විඹදේ ය තිතඵනහ. කිතරෝ 

මීය  ර් 10ද, 12ද කිඹරහ භහ තනොදන්නහ රීහ ඒ ළන ප්ර හල 

යන්තන් නළවළ. නමුත් රු ඩින ගුණතේය සභතිුරභරී, තේ 

හතප අිළ ප්ර ලසන තශේ නළත්නේ, තභොද තන්තන්? අිළ 

ඉතිවහතඹන් තේහ තවොඹරහ ඵරරහ කිනහ  ළඩක් නළවළ. More 

innovative approaches must be taken because that is the only 

way to strengthen ties when the economy is failing from the 

checks and balances that are there at the moment.  
 

මූරහනහරඪ භන්ත්රීaුරභහ 
(மனமரங்கும்  உமைப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

Okay. Thank you very much. මීය ශඟ  රු අජිත් 

භහන්නේතඳරුභ භන්ත්රීaුරභහ.  

ඊ  තඳය රු උදිත් තරොකුඵණ්ඩහය භන්ත්රීaුරභහතප නභ 

මූරහනඹ වහ තඹෝජනහ යන්න. 

 
රු ඩින ගුණතේය භවතහ (භහන ේඳත් ිළිතඵ 
අභහතාුරභහ) 
(ரண்னறகு  டிம குரசக - ணற பங்கள் அமச்சர்) 

(The Hon. DEW Gunasekara - Minister of Human 

Resources) 

මූරහනහරඪ රු භන්ත්රීaුරභරී, රු උදිත් තරොකුඵණ්ඩහය 

භන්ත්රීaුරභහ දළන් මූරහනඹ ත යුුරඹ" යි භහ තඹෝජනහ යනහ. 
 
ප්ර ලසනඹ විභන රදින්, බහ ේභත විඹ. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்மைக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
අනුරරු රු ජහන ඵණ්ඩහය භවතහ මූරහනතඹන් ඉත් 

වුතඹන්, රු උදිත් තරොකුඵණ්ඩහය භවතහ මුරහනහරඪ විඹ. 
அன் தறநகு, ரண்னறகு ஜரணக தண்டர அர்கள் 

அக்கறரசணத்றணறன்மை அகனர, ரண்னறகு உறத் தனரக்குதண்டர 

அர்கள் மனம கறத்ரர்கள். 

Whereupon THE HON. JANAKA BANDARA left the Chair, and 

THE HON. UDITH LOKUBANDARA took the Chair. 

 
[අ.බහ. 4.55] 

 
රු අජිත් භහන්නේතඳරුභ භවතහ 
(ரண்னறகு அஜறத் ரன்ணப்ததமெ) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
මූරහනහරඪ රු භන්ත්රීaුරභරී, භ  තේ අසථහ රඵහ දීභ 

ළන ඳශමු ඔඵුරභහ  සුරතින්ත නහ. ඒ හතපභ ය   ඵයක් 

ව දණඹ  ිළිතඹභක් තවොඹන්න  ඉතහභත් ඵළරෑරුේ හර්ඹඹක් 

ය  අයතන, තොන්ද තිතන් තඵහ තන තභළරී හර්තහක් 

ඉදිරිඳත් කිරීභ ළන රු ඩින ගුණතේය සභතිුරභහ ත් භහ 

සුරතින්ත නහ. 

මූරහනහරඪ රු භන්ත්රීaුරභරී, තභළරී හර්තහ තොඳභණ 

ඉදිරිඳත් ශත් ඒහ  වසු තනොන තවොයේ තොඳභණ 

තිතඵනහද? අඳ දන්නහ යජත  තේතඹකු අවුරුදු ණනක් 

ළඩ යරහ pension ත්තහභ ඳහරිතතෝෂි දීභනහක් රළතඵන 

ඵ. යජත  තේඹහ තේ දිවහ ඵරහ තන ඉන්නහ. තභොද, 

pension ගිඹහ  ඳසතේ  තභන්  යන්න  ඉතිරි වී තිතඵන ළඩ 

ටි ය න්න පුළුන් න්තන් තේ ල්ලි ටිතුවයි. භහසි 

pension එ රළතඵනහ. නමුත් ඳහරිතතෝෂි දීභනහතන් එය 

භහ 24 ළටුඳක් වේඵ නහ. නමුත් අද න තො  විේහමි 

යජත  තේඹහතප ඳහරිතතෝෂි දීභනහ තන්තන් නළුර 

රුිළඹල් මිලිඹන 200  ළඩි මුදරක් යහ තන ඉන්නහ. 

භවය වි  ඒ රළතඵන තො  යජත  තේඹහ මිඹ ගිිනන්. 

ඳවුතල් උදවිඹ යි රළතඵන්තන්. විේහමි යජත  තේඹහ ඒ 

ඳහරිතතෝෂි දීභනහ ළන දවක් ඵරහතඳොතයොත්ුර තඵහ තන 

ඉන්න තො , ඳහරිතතෝෂි දීභනහ තන්තන් නළුර රුිළඹල් 

මිලිඹන 200  ණන්න මුදරක් යහ තන අද විේහමි යජත  

තේතඹෝ යසතිඹහදු යමින් ඉන්නහ. තේ  තඳොලිඹ ලතඹන් 

තොඳභණ මුදරක් එුර නහද ? තේත් යජඹ, එතවභ නළත්නේ 

විේහභ ළටුේ තදඳහර්තතේන්ුර යන තවොයභක්. අිනං 

ජනතහතප මුදල් තවොයේ කිරීභක්. ඒ තවොයභ තවිතදයවු 

න්තන් තොතළනදීද? COPE හර්තහ ත් ඒහ සුරළු න්තන් 

නළ ද?  

මූරහනහරඪ රු භන්ත්රීaුරභරී, ඒ විතයක්  තනොතයි. 

සහබහවි විඳත්ලින් මිරීසුන්තප තල් ඩහ තන ළත නහ.  

ළස තනහ, ංුරයක් තනහ, සුිත සුශඟක් තනහ එළරී 

සහබහවි විඳත් රීහ අිනං මිරීසුන්තප තල් ඩහ තන 

ළටිරහ, වරල් ඩහ  තන ළ ටිරහ. එිනදී යජඹ   කීභක් 

තිතඵනහ ඒ රී වදහ න්න, වර වදහ න්න ඒ අඹ  ල්ලි 

තදන්න. අද න තො  ඒ මුදල් රඵහ ළනීභ වහත් මිරීසසු 

තඳෝලිතේ ඉන්නහ.  වරල් ළඩුු තල්ර සිටින අඹ 

ළස  තතමි තතමීය  භහ ණනක්, අවුරුදු ණනක් ඒ ල්ලි ටි 

රළතඵන තතක් ඵරහ තන ඉන්නහ. එභ මුදල් රඵහ තනොදීභත් 

ංචහක් විධිඹ  රහ හර්තහ  සුරශත් යන ළඩ 

ිළිතතශක් විතලේතඹන්භ වළතදන්න ඕනෆ කිඹරහයි භහ කිඹන්තන්. 

මූරහනහරඪ රු භන්ත්රීaුරභරී, අද තවොයභ කිඹන ත  

නීතිත ය තිතඵනහ. සත්ත භ අද භහජත  මිරීසුන්  ජීත් 

න්න විධිඹක් නළවළ. දළන් ඳහයල් වදන්න ත න්ඩර් නළවළ. ඕනෆ 

තතනකු  තනත් ය   ගිිනන් ණඹක් අයතන එන්න පුළුන් 

නේ එඹහ  ඳහයල් වදන්න පුළුන්. ඒ  ත න්ඩර් එක් නළවළ. 

ප්ර දහනඹක් යනහ. එතතො  ඳහය  ඹන විඹදභ කීඹද? 

විතලේතඹන්භ ඉන්ජිතන්රුරු අදවස ප්ර හල යනහ, line තදතක් 

ඳහය  - two-lane ඳහය  - කිතරෝමීය  යඹ  සසතතේන්ුර 

විඹදභ තෝටි 3ක් ඹනහ නේ තෝටි 9ක් - 12ක් අතය ප්ර භහණඹක් 

ප්ර දහනඹ තතයන ඵ. හතප ල්ලිද ඒහ  ඹන්තන්? ඒ හතප 

රාභ නළති න්න ඕනෆ. එ එ ය ලින් ණඹ තදනහ කිනහභ ඒ 

ණඹ අයතන ණ  භක් නළවළ. ණඹ ත්තහ  භක් නළවළ. 

ඉතිවහත  ඉරහ අිළ ණඹ අයතන ය  ංර්ධනඹ ශහ. වළඵළයි 

ඹේ තයහරිත්ඹක් ුරිතන් ඒ  යුුර කිරීතේ  කීභක්, 

යුුරභක් තිතඵනහ.  යහඹ වදන්න  තභච්චය ල්ලි තදනහ, තේ 

ඳහය හඳට් යන්න තභච්චය ල්ලි තදනහ කිඹහ චීනත  එක්සිේ 

ඵළංකු කිඹනහ නේ, චීනඹ න්තතෝ යන්න ඕනෆ නේ චීන 

ජහතිඹන් අතතර් විතයක් තවෝ තේ ත න්ඩර්  යන්න කිඹහ අිළ 

කිඹනහ. එතවභ නේ ඹේ හධහයණත්ඹක් ඒ ණඹ මුදර  එුර 

නහ. වළඵළයි ඒ ණඹ අඳ  තනොතයි තන්න තන්තන්. අඳ  

රසන  ඳහයල් තඳන්න්න පුළුන්. අඳ  රසන  ගුන් 

තතොටුතඳොශල් තඳන්න්න පුළුන්. අවත් අතේ, තඳොතශොත් 

අතේ කිඹන්න පුළුන්. නමුත් නූඳන් දරුුවත් තත්රුභක් නළුර 

ඒහ  ණඹහයතඹෝ තරහ. ඒ කිඹන්තන්, ංර්ධනඹ වහ 

තෝටි 3ක් විඹදේ න තො  හක්කු  ඹනහ තෝටි 9ක්. සයි? 

ඒහත  ත න්ඩර් නළවළ. තයහරිත්ඹක් නළවළ. භහ කිඹන්තන් 

තභන්න තේ හතප ත ල් රීහ අද ය  ඳවශ  සද ළත මින් ඹන 

ඵයි.  

අද රාතභෝඳහඹ ංර්ධන ඳනත ඹ තත් කිඹරහ  තනොතඹකුත් 

ාහඳෘති එනහ. භහ න භන්ත්රීaයතඹකු විධිඹ  ඳහර්ලිතේන්ුර  

ණපු දතේ ඉරහ රාතභෝඳහඹ ංර්ධන උඳහඹ භහර් කිඹරහ 

ඉදිරිඳත් තශේ ඔක්තොභ තවොයේ යන්න පුළුන් ඒහයි. 

ඒහ  ත න්ඩර් නළවළ. ඒහ රාතභෝඳහඹ ංර්ධන භහර් 

තනොතයි. තවොයේ කිරීතේ, භව ජන මුදල් හ ෆතේ, 

ත න්ඩර්ලින් තතොය ජනතහතප ල්ලි ඵරුරන් අත  ඹෆතේ 

රාභඹක් විතයයි ඒ වළභ තදයින්භ සි ධ වුතණ්. තරෝත  ිළිතත් 

විධිඹ  ත න්ඩර් යරහ, විඹදභ අඩු ය න්නහ තයහරි එ 
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ඳහර්ලිතේන්ුර 

රාභඹක්ත් ඉදිරිඳත් වුතණ් නළවළ. අතේ යතට් මුදල් තත්රුභක් 

නළුර චීන ය   ඹනහ; ිළිතතශක් නළුර ඹනහ. අතේ යත ත් 

හක්තෝ ටික් ඉන්නහ. තොමිස අයතන හක්කුතන දභහ 

න්නහ සති. ඒ ණඹ ත්තහභ අතේ යතට් ජනතහ ඳයේඳයහ 

ණන  ණඹහයතඹෝ ඵ  ඳත් නහ.  

ඒ විතයක් තනොතයි. ඊත  තඳතර්දහ යහඹල් වළදුහ.  

වේඵන්තතො  යහත  රක් තිතඵනහ; ඒ  නළන එන්තන් නළවළ 

කිඹරහ වළතභෝභ කිනහ. ඒ ළන තරොකු ණන්තදෝරනඹක් තිබුණහ. 

ඒ හතප තරොකු ප්ර ලසන ණහ. නමුත් අිළ  ඒ තුවතන් තොච්චය 

ණඹ තරහ තිතඵනහද?  

තේ COPE  හර්තහතන වන් තනහ, වේඵන්තතො  යහත  

ංර්ධන ාහඳෘතිඹ ේඵන්ධතඹන් තවිඹ යුුර තඳොලී 

ප්ර භහණඹන්. ණණ්ඩුතන සභතියතඹකු තරහත් තොන්ද තිතන් 

තිඹහතන තේහ ය   තඳන්හ තදන්න  යුුර කිරීභ රීහයි භහ 

ඩින ගුණතේය භළතිුරභහ  සුරතින්ත න්තන්. වේඵන්තතො  

යහඹ ංර්ධන ාහඳෘතිඹ ේඵන්ධතඹන් තවිඹ යුුර තඳොලී 

ප්ර භහණඹන් COPE  හර්තහතන වන් තනහ. ඒ අුව 2012 දී 

තන රද තඳොලී ප්ර භහණඹ රුිළඹල් රක් 22,080යි. 2013 දී 

රුිළඹල් රක් 24,790යි. 2014 දී අඳ තන්න තිතඵනහ, 

රුිළඹල් රක් 22,330ක්. 2015 දී අඳ තන්න තිතඵන තඳොලී 

ප්ර භහණඹ රුිළඹල් රක් 19,870ක්. 2016 දී තන්න තිතඵන 

තඳොලිඹ රුිළඹල් රක් 17,420ක්. තේතන් අඳ  ළ ඩක් වුණහද? 

අතේ යහඹ ඉඩ භදි තරහද තේ යහඹ වළදුතන? ඉඩ භදි එ 

තතේ තතත්  හවන තතනන්න ගිඹහභ හවන ළඩි ප්ර භහණඹක් 

එන්තන් තොශම  ඵ අඳ ඊත  තඳතර්දහ දළක්හ. තොශම  

තභයි හවන තොඩක් එන්තන්. අද වේඵන්තතො  යහත  ඉරහ 

එ හවනඹක් තතනන්න රුිළඹල් 25,000ක් අඹ යනහ. 

යජත  තේයින්  හවන වහ permit තදනහ. රුිළඹල් 

25,000ක් තන්තන් නළති තොශම  තේ හවන එනහ. 

ත ොතඹො හ තොේඳළරීඹ  තේ හවන එනහ. නමුත් අද න තො  

වේඵන්තතො  ඉරහ එ හවනඹක් තතනන්න රුිළඹල් 

25,000ක් තන්න තරහ තිතඵනහ. අතේ අිනං මිරීසුන්  

අභතය මුදරක් තවීභ  සිදු වීභ තභයි තේ  යුත්තතන් 

තන්තන්. තේ පරදහය විධිඹ  යන්න තිබුණහ. නමුත් අද න 

තො  තේ යහඹ ඕනෆ තන තදඹක්ද කිඹන හයණඹ ළන  

ඵළලුතන නළවළ. තෝටි ණනක් ණඹ අයතන, එක්සිේ 

ඵළංකුතන් තවෝ ණඹක් අයතන තොන්ත්රාහත්හයතඹක් ණහභ, 

තභච්චය තේතොල්රන්  ල්ලි තදනහ කිනහභ, තභච්චය තඵදහ 

න්න පුළුන් කිනහභ ත න්ඩර්ලින් තතොය තේ  යුත්ත 

යන්න දුන්නහ. ත න්ඩර් යරහ ශහ නේ භහ ිනතන්තන් නළවළ, 

තේ ළඩ ිළිතතශ යන්න තභච්චය උනන්දු තයි  කිඹරහ.  

භහ විතලේතඹන් තේ හයණඹ ළනත් කිඹනහ. 

තනොතයො ච්තචෝතල් විදුලි ඵරහහයඹ ළඩිරහ දස 48ක් නහ. භහ 

ඊත  තඳතර්දහ ඳත්තතර් තිතඵනහ දළක්හ, "තනොතයොච්තචෝතල් 

වරහ දින 48යි. ඳහඩු තෝටි 384යි" කිඹරහ. වුද තේහ 

තන්තන්? තහඳ විදුලිඹ කිඹන්තන් එ ඒඹක් රීසඳහදනඹ 

යන්න රුිළඹල් 60ක් විතය ළඹ න රාභඹක්. නමුත් තේ යතට්  

ජර විදුලිඹ බහවිත ය රුිළඹල් 2.50 ,  රුිළඹල් 1.50  ඒඹක් 

වදන්න පුළුන්. අද අතේ ය  ගිනස හර්තහ තඳොත  සුරළු තරහ 

තිතඵනහ, තරෝත  ළඩිභ විදුලි බිර තන ය  විධිඹ . සයි 

තේ ත  තරහ තිතඵන්තන්? තේහ ත න්ඩර් තශේ නළවළ.  

තනොතයොච්තචෝතල් විදුලි ඵරහහයඹ භහ ගිිනල්රහ ඵළලුහ. එින  

bathroom එතක් තිතඵන sink එ ඳහ භරඩ හරහ. සුදුසු 

ප්ර මිතිඹ අුව තනොතයි ස ය තිතඵන්තන්. ප්ර මිතිඹ 

භරීන්නත් ණ්ඩහඹභක් වදරහ නළවළ. චීන යජඹ  තවෝ ඒ 

තොන්ත්රාහත් භහභ  ඕනෆ විධිඹ  ඕනෆ ඵඩු තනළල්රහ කිසිභ 

ප්ර මිතිඹක් නළති ළඩ යන්න ඉඩ රහ තිතඵනහ. 

විතලේතඹන්භ භහ කිඹනහ,  තේ වහ අුවභනඹ යන්න  මීය   

ඩහ තවො රාභ තිතඵනහඹ කිඹරහ. අතේ ය  ිනඟන තත්ත්ඹ  

සද දභන්න යන තේ  යුුර ඹේ  විධිඹ  ඳහරනඹ ශ යුුරයි 

කිඹන හයණඹ විතලේතඹන්භ භහ වන් යනහ.  

මූරහනහරඪ රු භන්ත්රීaුරභරී, භහ තොඩක් ත ල් ථහ 

යන්න ඹන්තන් නළවළ. භහ තේ මිටුතන හභහජිඹකු 

තනොවුණත් භ   එින  යුුර ළන තරොකු විලසහඹක් තිතඵනහ. 

COPE හර්තහතන වන් රුු ළන භතප විලසහඹ 

තිතඵනහ. භහ ඵළලුහ, අද අතේ යතට් ජනහධිඳතිුරභහ නහඹත්ඹ 

තදන භවහ භහර් ංර්ධන අධිහරිඹ ිළිතඵ. ඊත  තඳතර්දහ 

රු ඵළසිල් සභතිුරභහත් භඟ භහ වබහගි වුණහ, IESL එතක් 

වති ප්ර දහනඹ . Excellence in Engineering කිඹරහ වතිඹ 

රඵහ ත් ණඹතනඹ ළන භහර් ංර්ධන අධිහරිත  තිතඵන 

විසතයඹ භහ ඵළලුහ. තවො විනඹක් සතියි කිඹරහ අඳ විලසහ 

යන රංහතන තවොභ engineering ණඹතනඹ කිඹරහ ේභහනඹ 

රඵහ ත්ත ණඹතනඹ ිළිතඵ විසතය භහ ඵළලුහ. අතිරු 

ජනහධිඳතිුරභහ නහඹත්ඹ දයන තේ ණඹතනඹ   තවො විනඹක් 

සතියි කිඹරහ තේ තවොභ ණඹතනඹ ළන භහ තඳොඩ්ඩක් 

අධාඹනඹ ශහ.  

මූරහනහරඪ රු භන්ත්රීaුරභරී, COPE  හර්තහතන භහර් 

ංර්ධන අධිහරිත  වඳුනහ ුව රළබ ප්ර මු හයණහ වහ ළ ලු 

ඹ තත් ඳශමුළරී රුණ  තර තභතේ වන් නහ:  

"රීසි ගිුේයණ ඳ ධතිඹක් අුවභනඹ ය තනොතිබීභ තවේුරතන් 

මූරා ප්ර හලඹන් ුරශ රීඹභ මූරා  තත්ත්ඹ දක්හ තනොභළති ඵත්, ශු ධ 

ත්ේ ද ෘණ අඹ  තොස සති ඵත් හය බහ රීරීක්ණඹ 

තශේඹ." 

තේ ඵළලුහභ තදඹක් නළවළ. බින්දු ත් ඳවශ   ගිිනල්රහ 

තේතක් තිතඵන ත්භ. නමුත් දීරහ තිතඵන  උත්තයඹ තභොක්ද? 

"තභභ තත්ත්ඹ රීසි තර දිලහත යන තභන් ප්ර ධහන  ණන් දීතේ 

රීරධහරියඹහ/ණන් දීතේ රීරධහරියඹහ  ව  රීඹභ යන රදී."  

RDA එ කිඹන්තන් රංහතන තිතඵන තරොකු ණඹතනඹක්; 

අතිරු ජනහධිඳතිුරභහ නහඹත්ඹ තදන ණඹතනඹක්. තේතක් 

accountant තතනකු නළ ද, වරිඹ  accounts යන්න? ඔහු 

වරිඹහහය විබහ ඳහස නළ ද? සයි තේ ෘණ අඹක් ණහ 

කිඹන්තන්? තේ දළළන්ත ණඹතනත  ශු ධ ත්භ ෘණ 

අඹ  තොස තිතඵන ඵ දන්තන් නළ ද?  තභච්චය ඳවශ  

ළටිරහද, එතවභ නළත්නේ අදහශ සුදුසුේ නළ ද? එතවභත් 

නළත්නේ තේතක් ඉන්න ණහධිහරියඹහ , ඔහුතප දළුවභ 

ඳළත්ත  විසි යරහ, ත ලඳහරන ඵරඳෆභ භත ළඩ යන්න 

සි ධ තරහද කිඹන හයණඹ ඳළවළදිලි තඳතනනහ, 

මූරහනහරඪ රු භන්ත්රීaුරභරී. 

ඊශඟ  "භඟ නළඟුභ" ළන ථහ යනහ. තඳොදු ාහඳහය 

ිළිතඵ හය බහ හර්තහතන ඒ ේඵන්ධතඹන් තභතේ වන් 

නහ:  

"අධිහරිඹ විසින් තවෝ විණහධිඳති විසින් එභ භහේ විණනඹ කිරීභ 

වහ වනති විධිවිධහන තනොභළති ඵ හය බහතන අධහනඹ  රක් 

යන රදී."  

"භඟ නළඟුභ" ළඩ වන සති වුතණ් 2004 දීයි. නමුත් තේ 

හයණඹ ේඵන්ධතඹන් අද න ල් යජත  විණහධිඳති  

විණනඹ යන්න විධිඹක් නළවළයි ලු. එතවභ නීති වළදිරහ 

තිතඵනහ ලු. තේහ යජත  ල්ලි තන්ද?  තභින තිතඵන්තන් 

යජත  ත්ේ තන්ද? ඳහයක් වදන්තන් ත න්ඩර්ලින් තතොයයි. 

තේහ භව ජනතහතප ල්ලි. ඒ තොල්රන්  ඒ යප්ර හද 

තිතඵනහ. එතවභ නේ 2004 සි  අද න ල් එභ ණඹතනඹ 
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විණනඹ යන්න යජඹ  ඵළ රි වුණහද? එතවභ නේ තභඹ 

තොඳභණ තවොය ගුවහක් න්න ඕනෆද? යජඹ  එභ ණඹතනඹ 

විණනඹ යන්න ඵළරි වුතණ් සයි? භවජන රීතඹෝජිතඹකු 

ලතඹන් භහ  කීතභන් රු සභතිුරභහ ත්, තේ රු 

ඳහර්ලිතේන්ුර ත් අධහයණඹ යනහ, "භඟ නළඟුභ" කිඹන්තන් 

යජත  ණඹතනඹක්, භව ජනතහතප මුදල් ඳරිවයණඹ යන 

ණඹතනඹක්, එභ රීහ ඹේ තො ක් තවෝ විණනඹ කිරීතේ 

වළකිඹහ සති යන්න ඕනෆඹ කිඹරහ. එතවභ නළත්නේ අතේ 

ල්ලිර   කිඹන්තන් වුද? Private audit firm එක්ද  

කිඹන්තන්? තේ ේඵන්ධතඹන් නීතිඹක් නළ ද කිඹහ භහ අවනහ. 

2004 සි  තභ ඵරහ තන ඉන්නහද, විණනඹ යන්තන් 

නළුර? එභ ණඹතනත  තිතඵන තවොයේ රීහද විණනඹ 

යන්න අත වන්න තදන්තන් නළත්තත්?  

ඊශඟ  තඳොදු ාහඳහය ිළිතඵ හය බහ හර්තහතන තභතේ 

වන් නහ:  

"තොශම - ුවය භහර් පුනරුත්ථහඳන ාහඳෘතිඹ ඹ තත් රුිළඹල් මිලිඹන 

13.038   තක්තේරු ය තිබ හර්ඹඹක් එභ සසතතේන්ුර ඉක්භහ 

ළඹ යමින් සිදු ය සති ඵළවින්ද, රුිළඹල් මිලිඹන 12.265   

තක්තේරු යන රද හර්ඹඹක් අත්වළය දභහ තිබ ඵළවින්ද, සසතතේන්ුර 

රීසි තර ිළිතතඹශ ය තනොභළති ඵ  හය බහ රීරීක්ණඹ 

තශේඹ."  

තභින තභොනහද කිඹන්තන්? ඳදි ළ  ඉදි කිරීභ ව තනත් 

තඳොඩි තඳොඩි ඉදි කිරීේ වහ රුිළඹල් මිලිඹන 12.265ක් 

ප්ර තිඳහදනඹ යන රද නමුත් ඒ මුදල් යහ තන තන ළඩක් 

ශහ ලු. තභඹ තේ තෝිළ තඩ් හතප ළඩක් තන්. අතිරු 

ජනහධිඳතිුරභහ නහඹත්ඹ තදන භවහභහර් ංර්ධන අධිහරිඹ - 

RDA එ-  කිඹන ණඹතනඹ ළඩක් යන්න සසතතේන්ුරක් 

වදහ ත්තහභ ිළිතතශක් නළුර ඒ මුදලින් තන ළඩක් 

යන්තන්. සසතතේන්ුර ශ ළතඩ් තනොතයි යන්තන්. එතවභ 

යන්න පුළුන්ද? තේහ භව ජනතහතප ල්ලි තන්ද? එඹ භව 

ජනතහ   කිඹන ණඹතනඹක් තන්ද කිඹන එ විතලේතඹන්භ 

වන් යනහ. එතවභ නේ තේ ය  හඵහසිරීඹහ තන්න, තේ 

ය  නහසති තන්න තේහ තභයි තවේුර තරහ තිතඵන්තන්.  

තඳොදු ාහඳහය ිළිතඵ හය බහ හර්තහතන තදුය ත් තභතේ 

වන් නහ:  

"තොශම - ටුනහඹ අධිතන ව භහර් ාහඳෘතිත  ඉතිරි  යුුර 

ේපර්ණ යුව ිළණි තනත් තොන්ත්රාහත්රුකු  තොන්ත්රාහත්ුර 

ප්ර දහනඹ යන වි  එින මුළු සසතතේන්ුරත ිළරිළඹ සිඹඹ  437 කින් 

ළඩි යුව රළඵ තිබුණි."  

තොශම-ටුනහඹ අධිතන ව භහර් ාහඳෘතිත   යුුර 

වහ 2000 දී තොන්ත්රාහත් එ දුන්නහ ලු. ඊ  ඳසතේ තත් 

තොන්ත්රාහත්හයඹකු  ෆල්රක් තදන්න වුණහ ලු. 

සසතතේන්ුරත ිළරිළඹ සිඹඹ  437කින් ළඩි වුණහ ලු. ඒ 

කිඹන්තන් සසතතේන්ුරත මුදර හතප වතයවභහය ගුණඹකින් -

සිඹඹ  437කින්- තේ ණන ළඩි වුණහ ලු. තේ ළඩි වුු ණන 

තන්තන් වුද? 2000 දී දීපු තොන්ත්රාහත්හයඹහ තභඹ ඳළවළය 

වළයරහ තිතඵනහ නේ ඔහුතන් ඒ මුදර අඹ යනහද? නළවළ. 

එඹ   කි යුත්තතක් නළවළ. එඹ  උත්තයඹ ලතඹන් තභභ 

හර්තහතන තභතේ වන් නහ:  

"ඳශමු ව තදන තොන්ත්රාහත්ුර අුවිළිතතිතන් 2000 ව 2008 
ර්රදී ප්ර දහනඹ යුව රළඵ තිබ ඵළවින්, එභ හරඹ ුරශ සිදු ව මිර 

ණන් ඉවශ ඹහභ ව මුල් රීර්භහණ ළරළසභ  අතිතර් ළඩ එුර කිරීභ 

තභභ තත්ත්ඹ  මුල් වී සති ඵ ප්ර ධහන ණන් දීතේ රීරධහරියඹහ/

ණන් දීතේ රීරධහරියඹහ ප්ර හල තශේඹ."  

එතළරීන් ථහ ඉයයි. සසතතේන්ුරත මුදර සිඹඹ  

වහයසිඹ ගුණඹකින් ළඩි වුු එ    කිඹන්තන් වුද? තේහ 

තනතන ජනතහතප ල්ලිලින් තන්ද? අද ජනතහ ණඹ තරහ 

ජීත් තන්න ඵළරි ඉන්නහ. තල්රේ යන්නද තේහ 

තිතඵන්තන්? තේ ල්ලි තන්තන් වුද?  

ඒ විතයක් තනොතයි, මූරහනහරඪ රු භන්ත්රීaුරභරී. තඳොදු 

ාහඳහය ිළිතඵ හය බහ හර්තහතන තදුය ත් තභතේ වන් 

නහ:  

"උඩතළන්න-භිනඹංන-ඳදිඹතරහ භහර්ඹ ප්ර තිංසයණ  යුුර වහ 

2011 තදළේඵර් භ තොන්ත්රාහත්රුකු ව  තන රද රුිළඹල් මිලිඹන 

256.592  මුදරක් එින මිුවේ තදෝ වත ඵ ප්ර හල යමින් ණඳසු 

රැතන සති ඵ  වන් ශ හය බහ මුලින් එභ තවීේ යන 

ර ත  ය ඳදනභක් භත දළයි  විභසීඹ." 

එඹ  උත්තයඹ ලතඹන් තභභ හර්තහතන තභතේ වන් 

නහ:  

"අධිහරිත  අඹවඳත් අබාන්තය මූරා ඳහරනඹ තවේුරතන් තභඹ සිදු වී 

සති ඵ හය බහතන අදව ව අතය, තභභ හයණඹ ිළිතඵ රුු 

ඳළවළදිලි කිරීභක්  නීතිඳතියඹහ තත ඹන තර හය බහ රීඹභ 

තශේඹ."  

එතළරීන් ඒ ථහ ඉය තරහ තිතඵනහ. මූරහනහරඪ රු 

භන්ත්රීaුරභරී, තේ ණන තඳොඩි ණනක් තනොතයි, රුිළඹල් 

මිලිඹන 256ක්.  

ඒ කිඹන්තන් රක් 2565 මුදරක් රීේ 

තොන්ත්රාහත්හයතඹකු  දීරහ ණඳසු අයතන තිතඵනහ. තේ මුදර 

සිඹඹ  10 හර්ෂි තඳොලිඹ ඹ තත් ඵළංකුතන තළන්ඳත් ශහ නේ, 

ද  රුිළඹල් 70,000ක් තඳොලිඹ  වේඵ තනහ. තේ යතට් 

භවජනතහතප ල්ලි තොතවේත් ඉන්න තොන්ත්රාහත්හයතඹකු  

දීරහ ඳසතේ, "තේ ළයදුණහතන් ණඳසු තදන්නතෝ" කිඹරහ 

න්නතො  දින  රුිළඹල් 70,000  ණතන් තඳොලිඹක් න්න 

තිබුු ල්ලි වුද තනතන? වුද තේ ල්ලි තන්තන්? 

ජනතහ තන්ද තේ ල්ලි තන්තන්?  

මූරහනහරඪ රු භන්ත්රීaුරභරී, ඒ හතපභ තේහ වරි 

ළවළල්ලු විධිඹ  තභයි වරි සරහ තිබුතණ් කිඹහ අඳ දළක්හ. ඒ 

විතයක් තනොතයි. තේ හර්තහ ඵරහතන ඹනතො   ත  

හයණහ තිතඵනහ. ඊශඟ  කිඹනහ, රුිළඹල් මිලිඹන 15.527 

විඹදභක් දයමින්  අධිහරිඹ හවන 57ක්  කුලිඹ   ත්තහ කිඹහ. 

එතවභ තිතඹ දීත්  හවන 85ක් "භඟ නළඟුභ" තදඳහර්තතේන්ුර  

රීදවස ශහලු. RDA එ  කුලිඹ   න්නහ. අය audit  යන්න 

ඵළරි, තක්තේරු යන්න ඵළරි, විඹදභ යජඹ  තොඹන්න ඵළරි,  

කීභක් නළවළයි කිඹන භඟ නළඟුභ  ළඩ ය රීන් කිඹරහ හවන 

85ක් තල්ලු යරහ දහරහ තිතඵනහ. තේ විධිඹ  තල්රේ 

යන්තන් හතප ල්ලි ද? මීය   ඩහ  කීතභන්  යුුර යන්න 

ඕනෆ තන්ද? භහ නළත නළතත් කිඹනහ, අතිරු ජනහධිඳතිුරභහ 

නහඹත්ඹ තදන ණඹතනර තේ හතප තවොයේ සි ධ තන්න 

ඵළවළ; මීය   ඩහ  කීතභන්  යුුර යන්න  තනහඹ කිඹහ. 

තභොද තේ තල්රභක් තනොතයි. තඳොඩි ණනක් තනොතයි  

තේතක් තිතඵන්තන්.  
 

මූරහනහරඪ භන්ත්රීaුරභහ 
(மனமரங்கும்  உமைப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 
රු අජිත් භහන්නේතඳරුභ භන්ත්රීaුරභහ,  ඔඵුරභහ  ත 

විනහඩිඹ හරඹයි  තිතඵන්තන්.  

 

රු අජිත් භහන්නේතඳරුභ භවතහ 
(ரண்னறகு அஜறத் ரன்ணப்ததமெ) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 

තවොයි.  

තේ හර්තහ ත  ඵළලුතොත් තත් හයණහ තිතඵනහ. RDA  

එතන්  අභහතාහංලඹ  තේඹන් ඹහ, රුිළඹල් මිලිඹන 66ක් -
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ඳහර්ලිතේන්ුර 

රක් 660ක්-  ළටුේ තනහ ලු. තේ ළතඩ් යන්තන් ිනවතෂී 

අඹ  ඳඩි ළඩි ය න්නද දන්තන නළවළ. තොතවොභ වුණත් 

මූරහනහරඪ රු භන්ත්රීaුරභරී,  රු ඩින ගුණතේය භළතිුරභහ, 

තේ හර්තහතන  වන්  ශ ල්ලි ටි  ඉතිරි වුණහ  නේ, තේ 

තවොයේ නළති වුණහ නේ,  තේ තොමිස ළිනල්ර නළති වුණහ   

නේ,  තේ ඳහ ළිනල්ර නළති වුණහ නේ තේ ල්ලි භවජනතහතප  

ඹවඳත වහ තඹොදන්න  තිබුණහ.  තේ ල්ලි ගිත   ඳහරන ඵරඹ 

ිනමි අඹ ත්, ඒ අඹතප  අතතොලුර ත් විතයයි. තේ යතට් භහසි 

ඳඩිඹ රඵන හභහනා ජනතහ  ජීත් තන්න විධිඹක් නළවළ.   තේ 

 යුුර නීතාහුවකර තරුණහ නේ අතේ යතට් විදුලි බිර මීය   

ඩහ හුඟක් අඩු යන්න  තිබුණහ; මිරීසසුන්  න්තතෝතඹන් 

ඉන්න තිබුණහ; අතේ යතට් ජීන විඹදභ අඩු යන්න  තිබුණහ; 

ඳහල් ඳ ධතිඹ මීය   ඩහ දියුු යන්න  තිබුණහ. තේහ  දී 

තිතඵන උත්තය ළන භහ තභතළනදී  විරු ධත්ඹ  ප්ර හල යනහ,  

මූරහනහරඪ රු භන්ත්රීaුරභරී.  එභ රීහ භහ තේ  හර්තහ ඉයහ 

දභනහ. තභොද තේ තවො මිටුක් වුණහ   වරි  තදඹ යරහ 

නළවළ, වරි උත්තය දීරහ නළවළ කිඹහ විතලේතඹන් ප්ර හල යනහ.  

[ඵහධහ කිරීභක්] 

 
මූරහනහරඪ භන්ත්රීaුරභහ 
(மனமரங்கும்  உமைப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 
තඵොතවොභ සුරතියි. ඊශඟ   රු යණ ගුණර්ධන රීතඹෝජා  

අභහතාුරභහ.   ඔඵුරභහ  විනහඩි 15 හරඹක් තිතඵනහ. 
 

 

[අ.බහ. 5.11] 

 
රු යණ ගුණර්ධන භවතහ (රීජ තතල් ර්භහන්ත 
රීතඹෝජා අභහතාුරභහ) 
(ரண்னறகு ச குர்ண - ததற்ரநரமொக் மகத் 

தரறல்கள் தறற அமச்சர்) 

(The Hon. Sarana Gunawardena - Deputy Minister of 

Petroleum Industries)  
මූරහනහරඪ රු භන්ත්රීaුරභරී,  අද  ඳහර්ලි තේන්ුර ුරශ අඳ 

හච්ඡහ යුව රඵන්තන් තඳොදු ාහඳහය ිළිතඵ හය බහ 

හර්තහතන තොඹහ ළනීේ ව රීර්ත ල ේඵන්ධතඹන් න්නහ 

ක්රිසඹහ භහර් ිළිතඵ ඉදිරිඳත් යන රද ල් තළබීතේ තඹෝජනහ 

ළනයි.  

එක්ත් ජහති ඳක්ඹ සුරළු විඳක්ඹත්  අඳත්   ඔක්තොභ  

එුර තරහ  හච්ඡහ  ය ත් එභ තීතන්දු ේඵන්ධ ල් 

තළබීතේ විහදඹක් කිරීභ  ඉදිරිඳත් වීභ ළන  අඳ සුරතින්ත 

තනහ.  ඒ හතපභ තභළරී හච්ඡහ ුරිතන් ත තත්  

රීළයදි,   කීභක් සති  යුුර යන්න  අසථහක් රළබීභ 

ළන අඳ ුරටු තනහ. භහ එතවභ ථහ යන්තන්  COPE  එතක්  

භහජිතඹකු වළටිඹ යි.  එක්ත් ජහති ඳක්ඹ  ත්තහභ එ 

භන්ත්රීaයතඹක්  තනොතයි, සිඹලුභ භන්ත්රීaරු අද  තේ හර්තහ 

ළන හච්ඡහ තශේ තඵොතවොභ වයතඹන්,   තන වත,   

වරිඹ  රීේ අවුරුදු 18  ළඩි       අවුරුදු  20  ඳල්තරවහ 

භන්ත්රීaරුන් හතයි.  

තේ COPE  එතක් ඉතිවහඹ අයතන ඵළලුතොත්, අවුරුදු 

35  ඳභණ තඳය සථහිළත ශ, ඳහර්ලිතේන්ුර ුරශ ප්ර ධහන 

ලතඹන්  කීභක් දයන මුළු ය  භ ණදර්ලත් මිටුක්  

වළටිඹ යි අඳ දකින්තන්. ඒ හතපභ  තඳොදු ාහඳහය ිළිතඵ හය 

බහ භඟින් න්නහ තීතන්දු තනත් විධිඹ  අර්ථ ථනඹ යමින්, 

භහධාතනදින් ඉදිරිිළ , අරීකුත් උදවිඹ ඉදිරිිළ   ථහ යරහ ය  , 

භහජඹ  ළරැදි තතොයුරයක් තදන්න එුරභන්රහ උත්හව යන 

ඵ තභයි අඳ  තඳ ුවතණ්.  එුරභන්රහ තොයි තයේ ථහ ශත්, 

තොයි තයේ ංාහ තල්න ඉදිරිඳත් ශත් ඒහ ළරැදි 

ංාහතල්න වළටිඹ  ජනතහ ිළිතන්නහ ඵ භළතියණඹදී 

අඳ  තඳතනනහ. ළරැදි ංාහ තල්න භහජඹ  තදන, 

විලසහඹක් නළති ණ්ඩහඹභක් ඵරඹ  ඒභ ළශළක්වීභ ත් 

ජනතහ තඳරමවීභ  තේ COPE හර්තහ ඵරඳහන්න පුළුන්. භ  

ිනතන වළටිඹ  එුරභන්රහ ත ලඳහරන ලතඹන් තභන්තප භයණඹ 

COPE හර්තහ වයවහ ඉක්භන භ ඉල්රහ න්නහ. 

මූරහනහරඪ රු භන්ත්රීaුරභරී, තභභ මිටු භඟින් අතේ 

යතට් තිතඵන ණඹතන ර් ඳව  හණ්ඩ යරහ ඒ අුව 

ඒහතප ගිුේ ඳරීක්හ යනහ. ඒ තභයි,  LLC,  SBE,, RMI, 

UTI ව DNP කිඹන categories. භභ ලින් කිනහ, COPE එ 

ිළිනටුරහ දළන් අවුරුදු 35  ණන්නයි කිඹරහ. භභ COPE එ  

ේඵන්ධ තරහ දළන  අවුරුදු වතයක් විතය තනහ. ඳසු ගිඹ 

හර ඳරි  ච්තේදඹ ුරශ යජත  ණඹතන රීසි ර , රීසි තනරහ  

තභභ මිටු වමු  ළරහ, එභ ණඹතන අඹත් අභහතාහංලර 

තල්ේරු හතපභ ඒ ණඹතනර බහඳතිරු ව ඒ අධාක් 

භණ්ඩරර  රීඹභ උඳතදස භහරහක් රඵහ තදමින්, ඒහත  

ගිුේ රීඹභ විධිඹ  විණනඹ යමින්, අඳ තභන්භ 

විණහධිඳති තදඳහර්තතේන්ුරතන, ජහති අඹ ළඹ 

තදඳහර්තතේන්ුරතන රීරධහරින්ද ඒ රීරධහරින් භඟ සුවද  

හච්ඡහ ශහ. තේ ණණ්ඩු ඳක්ඹ  ඳභණක්, විඳක්ඹ  

ඳභණක් තිතඵන කීභක් තනොතයි, භසත ඳහර්ලිතේන්ුරතනභ 

ඉන්න අඹ ය  තුවතන් ඉටු ශ යුුර  කීභක්.  

එක් ණඹතනඹක් අවුරුදු ඳව  තහක් මිටු වමු  

ළන තො , අවුරුදු ඳව  ඳසතේ මිටු වමු  එන්තන් ඒ 

ණඹතනත  ලින් සිටි බහඳතියඹහ, අධාක් භණ්ඩරඹ තවෝ ඒ 

රීරධහරින් තනොතයි, තනත් රීරධහරින් ිළරික්. ඔවුන් COPE 

එ  ණහභ අඳ කිඹනහ, "අවල් ගිුභ ළරැදියි, එතවභ 

නළත්නේ අවල් තළන ප්ර ලසනඹක් තිතඵනහ, ඒ රීහ ඊශඟ ඳහය 

එන වි  තභභ යද රීළරැදි යතන එන්න, තේ තිතඵන 

අඩුඳහඩුේ තවොඹරහ වරිඹ   යුුර යන්න" කිඹරහ. නමුත් අිළ 

එතවභ කිනහ , ඒ ණඹතනඹ අවුරුදු ඳව  ඳසු නළත තභභ 

මිටු වමු  එන වි  ඒ ණඹතනත  ඉන්තන් න රීරධහරී 

භණ්ඩරඹක්. එවි  අවුරුදු ඳව  ලින් ඳහර්ලිතේන්ුරතනදී 

භන්ත්රීaයතඹක් අවපු ඒ ප්ර ලසනඹ  ඔවුන් ළරැදි තතොයුරයක් 

ඉදිරිඳත් යනහ. එතවභත් නළත්නේ "භ  තේ අයිති නළවළ" 

කිඹරහ කිඹනහ. එභ රීහ COPE එතක් ර්තභහන බහඳති රු 

ඩින ගුණතේය භළතිුරභහ තඵොතවොභ  කීභක් අයතන, 

තභන්තප මුළු හරඹභ COPE එ තුවතන්භ තන් යරහ 

යහජා ණඹතන 250  ණන්න ංාහක් එක් ර්ඹක් ුරශ 

විභර්ලනඹ  බහජන ශහ. ප්ර ධහන හය බහ  අභතය තත් 

අුවහය බහ ුරනක් ඳත් යරහ ඒහ  තනභ බහඳතිරු වහ 

භන්ත්රීaරු තඹොමු යරහ ඒ ඒ ණඹතන තන්රහ ප්ර ලසන ශහ. ඒ 

හය බහ හයර  විඳක්ත  රු භන්ත්රීaුරභන්රහත් වබහ ව 

වුු ණහයඹ අඳ දළක්හ.  දඹහසිරි ජඹතේය ින පු භන්ත්රීaුරභහ -

අද ඹම භව සභතිුරභහ- එදහ එක්ත් ජහති ඳක්ඹ රීතඹෝජනඹ 

යමින් ය   ණදයඹ යන, ය  ළන ළක්කුභක් තිතඵන 

පු රඹකු වළටිඹ   COPE එ  තක් ඉතන ඒ රීරධහරින් භඟ 

තඵොතවොභ සුවද හච්ඡහ යරහ, ඔවුන් දළුවත් යරහ ළරැදි 

රීළරැදි ය න්න කිනහ. අඳ සිඹලු තදනහභ COPE එ  එන 

රීරධහරින්  ඒ විධිඹ  අලා උඳතදස දීරහ, ඒ වතඹෝඹ රඵහ 

දීරහ  යුුර ය තිතඵනහ.  

මූරහනහරඪ රු භන්ත්රීaුරභරී, COPE එ කිඹන්තන් 

ණඹතනඹක් ිළිතඵ ඹේ කිසි තීතන්දුක් තදන්න, එතවභ නළත්නේ 

ඹේ තදඹක් ළරැදියි කිඹරහ තීතන්දුක් තදන්න පුළුන් තළනක්. රු 

ථහනහඹුරභහ  රීර්ත ලඹක් යන්නත්, ඒ රීර්ත ලඹ අුව 

 යුුර යන්තන් තොයි ණහයතඹන්ද, ඹව ඳහරනතඹන් යුුර 

ණඹතනඹ ඳත්හ තන ඹන්තන් තොතවොභද කිඹරහ කිඹහ දීරහ, 
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ගිුේ ණදිඹ ඳරීක්හ ය ඵරරහ,  ළයදි රීළරැදි යතන  යුුර 

යන්නත් භඟ තඳන්න තළනක් තභයි තේ මිටු. COPE 

එතන් ඹේ ණඹතනඹ විණන  යුුර ඳරීක්හ යන භන්, 

මිටු වළටිඹ  ඕනෆභ යහජා ණඹතනඹ  ගිිනන් ඒ රීරධහරින් 

භඟ හච්ඡහ යරහ ය  තුවතන්, ජහතිඹ තුවතන් 

ළක්කුභක් සති  යුුර යන්න පුළුන්. නමුත් "අවල් 

ණඹතනඹ විණනඹ යන්න ඹන අසථහතන ඊ  ේඵන්ධ තරහ 

ඊ  වතඹෝඹ තදන්න අඳ ත් පුළුන්ද, ඒහ රීළරැදි යන්න 

පුළුන්ද?" කිඹරහ එක්ත් ජහති ඳක්ත  භන්ත්රීaයතඹක් 

අවනහ භභ අද  තන ුරරු දළරහ නළවළ. ඹන්න ඵළරි වුණත්, 

එුරභන්රහ දහත් එතවභ අවන්තන් නළවළ   

මූරහනහරඪ රු භන්ත්රීaුරභරී, ඒ රීහ භහධා භඟ තනභ 

විධිඹ  ළඩ  යුුර යන්න අලා නේ තභන්තප ත ලඳහරන 

භන  වතඹෝඹක් ඉල්රහ න්න,  "භහ ඳහර්ලිතේන්ුරතන ථහ 

ශහ. තේ ිළිතඵ දළුවත් ශහ. තේහ තතයන්තන් නළවළ, තේ 

මිටුතන් ළඩක් නළවළ, ළබිනට් එ  ගිඹහභ කිඹන්තන් තන 

ථහක්" ඹුවතන් ළරැදි තතොයුරරු තදන්න තයේ තේ හතප 

ළදත් මිටුක් ඳහවිච්ික කිරීභ ළන අිළ නහටු තනහ.  

මූරහනහරඪ රු භන්ත්රීaුරභරී, ංසථහ, භණ්ඩර, ඵළංකු, 

අධිහරි, හර්ඹහංල, අයමුදල්, විලසවිදාහර, ඒ හතපභ තනත් 

අධාහඳරී ණඹතන, භහේ  ලතඹන් එක් එක් ණඹතන 

ර් වයණඹ යරහ එභ ණඹතන ිළිතඵ තේ මිටු භඟින් 

තොඹහ ඵළලීභක් ය තිතඵනහ. තේ  යුත්ත දකින් තදකින් 

යන්න පුළුන් තදඹක් තනොතයි. ඒ රීහ විණන  යුුර 

යන විණහධිඳති තදඳහර්තතේන්ුරතන රීරධහරින්  අලා 

ඳවසුේ ටි රඵහ දීභ,  ඔවුන්තප ළටුේ ේඵන්ධතඹන් රහ 

ඵළලීභ,  එතවභ නළත්නේ ඔවුන්   දිරි දීභනහක්  රඵහ දීභ ව 

ඔවුන්  අලා යන තනත් ඳවසුේ රඵහ දීභ, incentive 

රාභඹක් සති යරහ තවො දක් රීරධහරින් ඵහ ළනීභ  ළරී 

ළඩ ිළිතතශක් ළනත් තේ හර්තහතන් රුු ඉදිරිඳත් 

යන්නත්  COPE බහඳතියඹහ සුරළු තේ මිටු  ලක්තිභත් 

තරහ තිතඵනහ.  

භවය අසථහර දී  එක්ත් ජහති ඳක්ත  භන්ත්රීaරුන් 

තචෝදනහ ශහ, ඳක්ග්රාහහී, එතවභ නළත්නේ ණණ්ඩු  වුභනහ 

අඹ තේ ණඹතනර තනුරරු වහ  ඳත් ය න්නහ කිඹරහ. 

ණණ්ඩු   ිනතත් අඹ  තේ ණඹතනර උස තනුරරු වහ ඳත් 

ය න්නහ කිඹරහ තචෝදනහ ශහ. ඒ තනුරයක්  දයන වුරු වරි 

තතනක්  ළරැ දක් ශහ නේ,  ඒ ළරැ ද  දඬුභක් රඵහ 

තදන්තන් නළවළ කිඹරහ තේ උදවිඹ කිඹනහ. අිළ ළඩිඹ කිඹන්න 

ඕනෆ නළවළ, මූරහනහරඪ රු භන්ත්රීaුරභරී.  ප්ර දීේ හරිඹේ 

භවත්භඹහ  NSB එතක් බහඳති වළටිඹ  ඳත් ශහ. එදහ එක්ත් 

ජහති ඳක්ඹත්, ජනතහ විමුක්ති තඳයමුණත්  කිනතන තභොක්ද?  

තේ යතට් අග්රාවිරීලසචඹහය තනුරය දයන එක්තනහතප භවත්තඹහ   

NSB එතක් බහඳති වළටිඹ  ඳත් ශහ කිනහ. වළඵළයි, එක්ත් 

ජහති ඳක්ඹ තේ තචෝදනහ යන අතයුරය,   ඒ  බහඳති 

තනුරතර්  යුුර ශ ප්ර දීේ හරිඹේ ඹේ  යදක් යරහ ඒ ඵ 

භහධා භඟින් තවිතදයවු ශහ. භහධා  ඉතහ  වතඹෝඹක් ය   

රඵහ දුන්නහ. අන්තිභ  ඒ බහඳතියඹහ තනුරරින්  ඉත් ශහභ  

තේ අඹ කිනතන තභොක්ද?  අග්රා විරීලසචඹහයරිඹ   -ිෂයහරී 

ඵණ්ඩහයනහඹ භළතිරීඹ - වන්න, ඒත් ප්ර දීේ හරිඹේ අල්රහ 

න්න එඳහ කිනහ.  තොයේ යනතො  එතළරීන් ඉත් 

තනොය ඉන්නද?  ඒ ිළිතඵ  භහධා භඟින් තවිතදයවු ය දී, 

ණණ්ඩු ඒ යද  රීළයදි යන්න වදනතො ,  ණණ්ඩු  ඵළන 

ඵළන ින පු අඹ, ණතඹත් ණණ්ඩු  තචෝදනහ යනහ එතවභ 

 යුුර යන එ ළයදියි කිඹරහ. ඒ රීහ අඳ  ඳළවළදිලි 

තඳතනනහ, තේතොල්රන්තප අයමුණ තභොක්ද කිඹරහ.   

මූරහනහරඪ රු භන්ත්රීaුරභරී, තේ හයණඹත් අිළ  

කීතභන් යුුර කිඹනහ. තේ COPE එතක් හභහජි භන්ත්රීaරුන් 

31 තදතනක් ඉන්නහ.  තභභ  භන්ත්රීaරුන් 31තදනහ විවිධ ඳක්  

රීතඹෝජනඹ යනහ. COPE  බහඳතිුරභහ  ඳහර්ලිතේන්ුර රැසවීේ 

ඳළළත්වුු දසරත්,  භවය තරහ  ඳහර්ලිතේන්ුර රැසවීේ 

තනොඳළළත්වුු දසරත් උත   තදතක්භ තේ COPE 

රැසවීේ ඳත්මින්, ද  ණඹතන ුරන  වතයක් ළරහ,  

වළභ තදනහතන්භ තේ මිටු   අලා  වතඹෝඹ ඉල්ලුහ. 

නමුත් ඒ මිටුතන රැසවීේර  ණතන  අතේ ණණ්ඩු ඳක්ත  

භන්ත්රීaරුන් කිිනඳ තදනහ වළය විඳක්තඹන්  සල්ඳ තදතනක් 

ඳභණයි. වළඵළයි, ය   ණදයඹ යන, ය  ළන ළක්කුභක් 

තිතඵනහඹ කිඹන ඔඹ විඳක්ත  එ භන්ත්රීaයතඹකුත්  COPE  

හර්තහ ළන තේ ඳහර්ලිතේන්ුරතන ථහ ශහද? ථහ තශේ 

භන්ත්රීaරුන් වතය තදනහයි, නළත්නේ ඳස තදනහයි. ථහ යන්න 

තදඹක් නළති ඵ ඒ අඹ තත්රුේ ත්තහ.  COPE එතක් දී ථහ ශ 

ත  තනස යරහ තේ රු බහතන ථහ කිරීභ උිකත නළවළ  

කිඹරහ ඒ අඹ තත්රුේ ත්තහ.  අිළ තේ COPE එතක් රීේ 

හච්ඡහ තශේ නළවළ. අුවහය බහ ඳත් තශේ රීේ තීතන්දු 

අයතන  තනොතයි.  ඩින ගුණතේය බහඳතිුරභහ තඵොතවොභ 

රීළයදි, ඒ හතපභ තඵොතවොභ රුත්තඹන් තේ  යුත්ත දිවහ 

ඵරරහ  යුුර යපු රීහයි ඒ තත්ත්ඹ සති වුතණ්. තේ මිටු 

හර්තහ තදන්න ඉසයතරහ භහධාතනදීන් ළරහ, ඒ හතපභ 

මිටුතන සිටින සිඹලුභ හභහජිඹන්  ණයහධනහ යරහ 

ඳහර්ලිතේන්ුර හය බහ හභයඹ තනභ හච්ඡහ  යරහ 

තභයි  තේ හර්තහතන  යුුර අන් තශේ. රු ජඹසරිඹ 

භන්ත්රීaුරභහත්, ඒ හතපභ තත් භන්ත්රීaරුන් කීඳ තදතනකුත් 

COPE හර්තහ ේඵන්ධතඹන් අද ථහ ශහ.   

මූරහනහරඪ රු භන්ත්රීaුරභරී, ඒ හතපභ භභ කිඹන්න ඕනෆ,  

අතේ ජනහධිඳතිුරභහ යතට් ප්ර ධහන පුයළසිඹහ වළ ටිඹ  තේ COPE  

එ  ලක්තිඹක් එුර ශ ඵ.  එුරභහ සිඹලුභ අභහතාහංලර  

ගිිනල්රහ  ප්ර ති භහතරෝචනඹක් ශහ. අදහශ අභහතාහංලත  

සභතියඹහ, තල්ේයඹහ, ඒ හතපභ අදහශ ණඹතනර, 

භණ්ඩරර, ංසථහර අධාක්රු, බහඳතිරු   ළරහ 

තීතන්දු ත්තහ. ඹේ තදඹක් ළරැදි නේ  ඒ එතළනදීභ රීළයදි 

යරහ අතිරු ජනහධිඳතිුරභහ තේ යතට් ජනතහ තුවතන් ඒ  

කීභ ඉටු ශහ.  

භවය අඹ, භවහ භහර්ඹ ළන ථහ යරහ කිඹනහ, "අතිරු 

ජනහධිඳතිුරභහතප අභහතාහංලඹ" කිඹරහ. වළඵළයි, අතනක් අඹ 

තවොයේ යනහ. තේ අඹ  තිතන් කිඹන්න ඵළවළ තන්. ඳහය  

ඵළසහභ ජනහධිඳතිුරභහ දන්නහ තන් අවරහ තොතවොභද කිඹරහ. 

උත   එයි, රෑ  එයි. 'දල් මිතල්, රෑ දරීතඹල්' කිඹරහ ඒ  

කිඹන්තන්. ඒ රීහ තේ හතප හර්තහ හච්ඡහ කිරීතේදී 

තඵොතවොභ ල්ඳනහතන් වහ  කීතභන් ථහ යන්න ඕනෆ. ඒ 

හතපභ අිළ විතලේතඹන්භ ිළිතන්න ඕනෆ, ජනහධිඳතිුරභහ තේ 

ප්ර ති භහතරෝචන රැසවීේර  ගිිනල්රහ ඒ රීරධහරින් දළුවත් 

කිරීභ ුරශ ඊශඟ ය  COPE එ  එන තො  ඒ රීරධහරින් 

තඵොතවොභ විරීවිද, රීළයදි තභන්තප හර්ඹ බහයඹ ඉටු 

යන්න  අලා   හිළ හ හදහ න්නහඹ කිඹන එ.  

මූරහනහරඪ රු භන්ත්රීaුරභරී, ඒ හතපභ COPE එ  

අවුරුදු දවඹක්, ඳවතශොක් ඹන තතක් තභන්තප ගිුේ හර්තහ, 

හර්ෂි හර්තහ තනොදුන් ණඹතන තිබුණහ. නමුත් අතේ 

බහඳතිුරභහ, ඒ යද රීළයදි ය න්න  හරඹක් දීරහ, 

රීරධහරින්  නළත්නේ අලා රීරධහරින් න්න  ඵරඹ දීරහ, 

ඔවුන  අලා ඳඩි නඩි තන්න  යුුර යන්න අලා අඹ  

ඵරඹ දීරහ, ඒ රීරධහරින් රඵහ තන, ළටුඳ  ළන තනොසිතහ අලා 

විධිඹ  වතඹෝඹ රඵහ තන  යුුර ය හර්තහ එන්න  

කිනහ. ඒ රීහභ භවය ණඹතන ඳහඩු රඵමින් තිබුණත්,  රහබ 

රඵන ණඹතන ඵ  ඳත් වුණහ. වළඵළයි අද වුරුත් ථහ තශේ 

නළවළ, රහබ රඵන ණඹතන ළන. ඳහඩු රඵන ණඹතන ළන කිනහ. 

එතේ ඳහඩු රඵන ඹේ ණඹතනඹක් තිතඵනහ නේ,  ඒ ණඹතන 

රඵහ තදන ජනතහ වනහධහය රාභ ළන එ චනඹක්ත් ථහ 

තශේ නළවළ.  
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ඳහර්ලිතේන්ුර 

මූරහනහරඪ රු භන්ත්රීaුරභරී, භභ භතක් යන්න  ඕනෆ, 

ඹේ ණඹතනඹක් රීේභ ඳහඩු රඵන්තන් නළවළයි කිඹන එ.  අද 

ඵරන්න, දිවි නළඟුභ ළඩ වන තිතඵනහ. අධාහඳන අංලඹ  

තනොමිතල් විලහර තේඹක් යනහ. ඒ හතපභ තෞාඹ 

ක්තේත්රාඹත් එතවභයි. ප්ර හවන තෂේේත්රාඹත් එතවභයි.  විදුලිඵර 

ක්තේත්රාඹත් එතවභයි. තේ ය  'ණසිඹහතන අසිරිභත්භ ය ' යන්න 

ඹන තේ තභොතවොතත්, අතේ හතප පුංික ය  අිනං ජනතහතප 

ඡන්දතඹන් යභක් අයතන තේ යතට් මුල් පුටු  ණපු යහජා 

නහඹඹහ තභන්තප අභහතා භණ්ඩරඹ  ථහ යරහ අිනං 

ජනතහ  තේඹ යන්න ඹන තො ,  අභහතාහංලඹකින් ඒ 

 යුුරර ඹේ ඳහරනඹක් තනහ නේ, ඒ ඳහරනත දී ඹේ 

අඩුක් සිදු වුතණොත් ඒ  කිඹන්තන්  තවොයභ, ංචහ, දණඹ 

කිඹරහද? [ඵහධහ කිරීභක්] භ  ත විනහඩිඹක් රඵහ තදන්න, 

මූරහනහරඪ රු භන්ත්රීaුරභරී.  

එක්ත් ජහති ඳක් යජඹ හරත  රංහ රීජ  තතල්  

නීතිත ංසථහ ුරන  ළඩුහ. CPC කිඹරහ එ ණඹතනඹක් 

තිතඵනහ, CPSTL  කිඹරහ ත ණඹතනඹක් තිතඵනහ. IOC 

කිඹරහ තත් ණඹතනඹක් තිතඵනහ. නමුත් රු ජඹසරිඹ 

භන්ත්රීaුරභහ  IOC  ණඹතනඹ ළන ථහ යන්න  තනහ. සයි 

තවේුර?  එුරභන්රහ සිටි හරත  තභයි තේ විධිඹ  රංහ රීජ 

 තතල්  නීතිත ංසථහ ුරන  ළඩුතන. IOC  ණඹතනඹ රහබ 

රඵනහලු.  IOC  ණඹතනඹ රහබ රඵනහ කිඹරහ තොතවොභද 

එුරභහ දන්තන්? එුරභහ ඒ ණඹතනත  අධාක්යතඹක්ද? එුරභහ 

ඒ ණඹතනත  තො සහයතඹක්ද? ඒ අඹ  ඒහ දළන න්න 

පුළුන් රුු තිතඵනහ. වළඵළයි රහබ රඵන්න පුළුන් Ceylon 

Petroleum Corporation එ ඳහඩු රඵන තත්ත්ඹ  ඳත් යරහ 

තඳෞ ලි ණඹතනඹ  - IOC  ණඹතනඹ - රහබ රඵන්න උදවු 

ශහ. ඉතින් තොතවොභද, තේ යතට් ජනතහ ඒ අඹ විලසහ 

යන්තන්? තේ යතට් ජනතහ  ඒ අඹ ළන විලසහඹක් 

තිතඵනහද?  අද IOC ණඹතනඹ නළුර, රංහ රීජ තතල් 

නීතිත ංසථහ එ ණඹතනඹක් වළටිඹ  තිබුණහ නේ 

තොතවොභද?  

ඊශඟ අඳයහධඹ භභ කිඹන්නේ.  රීජ තතල් ර්භහන්ත 

රීතඹෝජා අභහතායඹහ භභයි. අද CPSTL ණඹතනඹ COPE 

එ  ළන්න රාභඹක් නළවළ.  

 
මූරහනහරඪ භන්ත්රීaුරභහ 
(மனமரங்கும்  உமைப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

රු රීතඹෝජා සභතිුරභහ ථහ අන් යන්න.  

 

රු යණ ගුණර්ධන භවතහ  
(ரண்னறகு ச குர்ண) 

(The Hon. Sarana Gunawardena)  

අිළ බහඳතිුරභහ  ථහ යරහ කිනහ,  CPC ණඹතනඹ 

ළනහ, අතේ අතනක් ණඹතනඹත් ළරහ ඒ ණඹතනඹත් 

ළයදි නේ රීළයදි යන්න අතේ සභතිුරභහත්, අිළත් වතඹෝඹ 

තදනහ කිඹරහ.  
 

මූරහනහරඪ භන්ත්රීaුරභහ 
(மனமரங்கும்  உமைப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

තඵොතවොභ සුරතියි, රු රීතඹෝජා අභහතාුරභහ.  
 

රු යණ ගුණර්ධන භවතහ  
(ரண்னறகு ச குர்ண) 

(The Hon. Sarana Gunawardena)  

අතේ අභහතාහංලත  එදහ ින පු සභතියඹහ වළටිඹ  තේ 

අඳයහධඹ තශේ ඒ තොල්තරෝයි. විදුලි බිර ළඩියි කිඹනහ. ඒහ 

වුද තශේ? එදහ ින පු සභතියඹහ වළටිඹ  රු ජඹසරිඹ 

භළතිුරභහ ඒ ණඹතනඹ  තො ස අ    ඩන්න වළදුහ. එතවභ 

ළඩුහ  නේ ඉුරරු ටිත් ඉයයි. තේ තනොඩහ. 

 
මූරහනහරඪ භන්ත්රීaුරභහ 
(மனமரங்கும்  உமைப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ථහ අන් යන්න, රු රීතඹෝජා අභහතාුරභරී. 

 

රු යණ ගුණර්ධන භවතහ  
(ரண்னறகு ச குர்ண) 

(The Hon. Sarana Gunawardena)  

එදහ එ තදය  තිබුු විදුලිඹ අද තල් සිඹඹ  තදන්න 

තනහ. [ඵහධහ කිරීභක්] යත්නපුය දිසත්රි.ක්ත  විදුලිඹ නළති එ 

භක් කිඹන්න පුළුන් නේ. ඒ රීහ තේ COPE හර්තහ 

හධහයණ හර්තහක්. දණඹ, නහසතිඹ, ංචහ කිඹරහ තඵොරු  

තචෝදනහ ශහ  ඹන්තන් හඳට් ඳහතර්.  ඵළසිල් යහජඳක් 

සභතිුරභහ අවන තො  දළන් කිඹනහ,  - 

 
මූරහනහරඪ භන්ත්රීaුරභහ 
(மனமரங்கும்  உமைப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

තඵොතවොභ සුරතියි, රු රීතඹෝජා අභහතාුරභහ.  දළන් ථහ 

අන් යන්න.  

 
රු යණ ගුණර්ධන භවතහ  
(ரண்னறகு ச குர்ண) 

(The Hon. Sarana Gunawardena)  

මූරහනහරඪ රු භන්ත්රීaුරභරී, භ  ත  විනහඩිඹක් තදන්න.  

එදහ ගුරු ඳහය අද හඳට් තරහ. ත න්ඩයඹක් ළරහ 

අවුරු දක් තදක් ඉන්න තො  ඒ ාහඳෘතිඹ අුව ඒ අඹ 

ඹන්තන් තොතවොභද? වළඵළයි  හඳට් ඳහතර් ගිිනල්රහ ථහ 

යන්තන්. ගුන් ඳහරභ උඩින් ඹන්තන්.  

මූරහනහරඪ රු භන්ත්රීaුරභරී, ඒ හතපභයි ජර නශ 

තඹෝජනහ රාභත්. එදහ සතශන් තනල්තරන් නහපු උදවිඹ  අද tap 

එතන් නහනහ. එතවභ යුඹ ංර්ධනඹ යහ ඹනතො  

ක්ණි ඒහ  ඹේකිසි මුදරක් ඳරිතාහ  යන්න තනහ.  

 
මූරහනහරඪ භන්ත්රීaුරභහ 
(மனமரங்கும்  உமைப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

රු රීතඹෝජා සභතිුරභරී, තඵොතවොභ සුරතියි.   
 

රු යණ ගුණර්ධන භවතහ  
(ரண்னறகு ச குர்ண) 

(The Hon. Sarana Gunawardena)  
මූරහහනරඪ  රු භන්ත්රීaුරභරී, තේ කිඹභන  විතයයි භභ 

කිඹන්තන්.  
 

මූරහනහරඪ භන්ත්රීaුරභහ 
(மனமரங்கும்  உமைப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ඔඵුරභහ දළන් විනහඩි  තදක් විතය ළඩිපුය අයතන 

තිතඵනහ.  

 
රු යණ ගුණර්ධන භවතහ  
(ரண்னறகு ச குர்ண) 

(The Hon. Sarana Gunawardena)  

"එඵළවින් තඹෝා අසථහන්ිනදී ඉවත වන් රුු  

ේඵන්ධතඹන් රීඹභ  ය සති  ඳරිඳහටිතඹන් ඵළවළය වීභ තඳොදු 
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[රු යණ ගුණර්ධන  භවතහ] 
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ඹවඳත  ිළණි අලා  න්තන් නේ  එළරී අසථහදී ඔවුන්  

එභ ඳරිඳහටිතඹන් ඵළවළය ක්රිසඹහ ශ වළකි ඵ මුදල් අභහතාහංලඹ 

කීතභන් කිඹනහ" කිඹරහ 1966 දී ජිනදහ භයක්තොඩි 

භවත්භඹහ ප්ර හල ය තිතඵනහ. 

 
මූරහනහරඪ භන්ත්රීaුරභහ 
(மனமரங்கும்  உமைப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

 තඵොතවොභ සුරතියි, රු රීතඹෝජා සභතිුරභරී.   

මීය  ශඟ  රු රීතයෝන් තඳතර්යහ  භන්ත්රීaුරභහ.  ඔඵුරභහ   

විනහඩි 15 හරඹක් රීඹමිත තිතඵනහ. 
 

[අ.බහ. 5.30] 
 

රු රීතයෝන් තඳතර්යහ භවතහ 
(ரண்னறகு றரரன் ததரர ) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

මූරහනහරඪ රු භන්ත්රීaුරභරී, තඳොදු  ාහඳහය ිළිතඵ  හය 

බහතන හර්තහ ිළිතඵ   විහදඹ  ේඵන්ධ වීභ  අසථහ රඵහ 

දීභ ළන භහ ප්ර ථභතඹන්භ ඔඵුරභහ  සුරතින්ත තනහ. ඒ හතපභ 

එභ හය බහතන බහඳති රු ඩින ගුණතේය සභතිුරභහ ත්, 

එභ හය බහතන  සිඹලුභ භි භන්ත්රීaරුන් ත්, රීරධහරි 

භණ්ඩරඹ ත් භහ විතලේතඹන් සුරතින්ත තනහ, තභළරී 

හර්තහක් තභභ රු බහ  ඉදිරිඳත් කිරීභ ළන. 2012/2013 

හර්තහ භඟින් යහජා ණඹතන 224ක් ඳරීක්හ ය තිතඵනහ.  

නමුත් නහටුතන් වුණත් කිඹන්න ඕනෆ, එයින්  ණඹතන 

31ක්භ 2009 හර්ෂි හර්තහ ඳඹහ  නළති ඵ. ඒ හතපභ 

ණඹතන 48ක් 2010 හර්ෂි හර්තහ ඳඹහ නළවළ.  

ඳහර්ලිතේන්ුර  තිතඵන ඵරතර අුව භන්ත්රීaරුන් න අඳ   

කීභක් තිතඵනහ, භව ජනතහ ුර මුදල් තේ ණඹතන තොයි 

විධිඹ ද ඳහවිච්ික  යන්තන් කිඹහ තොඹහ ඵරන්න. ඒ හතපභ  තේ  

හර්තහතන් අඳ   තඳනී ඹනහ, ණඹතන විලහර  ප්ර භහණඹක් ඳහඩු 

රඵන තත්ත්ත  තිතඵන ඵ.  ඒ රීහ   ඒ ඳහඩුර  තවේුර 

කුභක්ද කිඹහ තේ ඳහර්ලිතේන්ුර  තවො  රීරීක්ණඹ යරහ ඒහ 

රහබ රඵන තත්ත්ඹ  ඳත් ය ළනීභ   යුුර  ශ යුුරයි.  තේ 

හර්තහ ඵළලුහභ  අඳ  තඳනී ඹනහ, ළඩිතඹන්භ ඳහඩු රඵන 

ණඹතන ුරනක් තිතඵන ඵ. ඳශමුළරී ණඹතනඹ තභයි  රංහ 

රීජ තතල් නීතිත ංසථහ.  ඳසු ගිඹ තර්දී රංහ රීජ 

තතල් නීතිත ංසථහ රුිළඹල්  බිලිඹන 89 ඳහඩුක් රඵහ 

තිතඵනහ. ඒ හතපභ රංහ  විදුලි ඵර භණ්ඩරඹ රුිළඹල්  

බිලිඹන 61 ඳහඩුක් රඵහ තිතඵනහ. ශ්රී  රන්න් ගුන් තේඹ 

රුිළඹල් බිලිඹන 20  ඳහඩුක් රඵහ තිතඵනහ.  අද තේ රු 

බහතන   තේ ළන හද  විහද ශහ.  විතලේතඹන්භ අඳ  යජඹ  

ඳළත්තතන් අවන්න  රළබුතණ් තේ ණඹතන  ජනතහ  තේඹක් 

යන රීහ, ඒ හතපභ ජනතහ  වන රන  රීහ ඳංගුක් 

තරහ  ඒහ අරහබ රඵනහඹ කිඹන එයි. නමුත් අිළ භත 

තිඹහ න්න ඕනෆ, අිළ තේ සිඹලු තදඹභ යන්තන් දු ව දුේඳත් 

ජනතහතන් රඵහ න්නහ ඵදු මුදල්ලින්ඹ කිඹන එ. ඒ ඵදු 

මුදල්ලින් යන ත ල්ලින් ජනතහ  තේඹක්  මි ඳහඩුක් 

තන්තන් නළති විධිඹ   යුුර කිරීතේ  කීභ ජනතහ විසින්භ 

තේ ඳහර්ලිතේන්ුර  දී තිතඵනහ.  අද අිළ තේ  විහදත දී දළක්හ,  

භවය ණඹතන විලහර  තර  ත ලඳහරනීයණඹ තරහ තිතඵන 

ඵ.  තභන්  ේඵන්ධ අඹ, තභන්තප  ඥාහතීතන්, ඒ හතපභ 

ත ලඳහරන ලතඹන් තභන්  උදන යන  පු රඹන්   තේ 

ණඹතනර ප්ර ධහනීන් තර ඳත් ය  තිතඵනහ. ඒ හතපභ තේ 

තරෝත  ඉන්නහ විලහරතභ  සභති භණ්ඩරඹ සිටින්තන්ත් තේ 

යතට්යි. ඒ සභති භණ්ඩරඹ භඟින් තේ ණඹතන ඳහරනඹ කිරීතේදී 

තොයි තයේ  දුර්රතහ සිදු තනහද කිඹන එත් අඳ  තේ 

හර්තහතන් රීරීක්ණඹ  යන්න පුළුන්.  ඒ හතපභ  තේ 

සිඹලුභ ණඹතනර විවිධ මූරා අරාමිතහ, ංචහ වහ දණ තොයි 

තයේ  අතේ තේ භසත ඳ ධතිඹ ුරශ ඳළතිරිරහ තිතඵනහද  කිඹන 

එත් අඳ  තේ හර්තහ ුරිතන් තඳනී ඹනහ.   

ඉතින් භහ ිනතන වළටිඹ  අද අිළ තේ හර්තහ ළන විහද 

යරහ එඹ තඳට්ටිඹ  දහරහ වන්තන් නළති අිළ තේ හර්තහ 

ුරිතන් අතේ රංහතන ණර්ථිඹ හතපභ  ජනතහ  තදුය ත් 

තේඹ කිරීභ වහ තභභ ණඹතන  වදහ න්තන් තොතවොභද 

කිඹන එ ළන අධහනඹ තඹොමු යන්න ඕනෆ. තේ ණඹතන 

අතරින් රංහ රීජ තතල් නීතිත ංසථහ ත්තතොත් 2011 දී 

රුිළඹල් බිලිඹන 94 ඳහඩුකුත්, 2012 න තො  රුිළඹල් 

බිලිඹන 89 ඳහඩුකුත්  සි ධ තරහ තිතඵනහ. තභින ඳහඩු 

හධහයම යණඹ තශේ, තරෝ තතශ තඳොතශේ තතල් මිර ළඩි 

වුු රීහත් අතේ ජනතහ  වන දුන්ුව රීහත් තේ අරහබඹ 

තතල් ංසථහ  සිදු වුණහ කිඹරහයි.  නමුත් අිළ වරි ංාහ   

තල්න ත්තතොත් ඒ තත්ත්ඹ දකින්න නළවළ. භහ ඵළලුහ, මුදල් 

අභහතාහංලත  2012 හර්ෂි හර්තහ. ඒ හර්තහතන වන් 

නහ,  2011 සි  2012  දක්හ තරෝ තතශ තඳොතශේ තඵොය 

තතල්ර මිර ළඩි වීභ සිඹඹ  3.4ක් කිඹරහ.  තතල්ර මිර 

සිඹඹ  3.4කින් ළඩි තන තො  රංහතන ජනතහ  තභොක්ද 

අත්විඳින්න සි ධ වුතණ්? රංහතන 2011 සි  තේ යජඹ විසින් 

තඳට්රාල් ලී යඹ මිර රුිළඹල් 137 සි  රුිළඹල් 162 දක්හ සිඹඹ  

10කින් ළඩි ය තිතඵනහ. ඩීල් මිර රුිළඹල් 84 සි  රුිළඹල් 

121 දක්හ සිඹඹ  44කිුවත්, බමි තතල් මිර රුිළඹල් 71සි  

රුිළඹල් 106 දක්හ සිඹඹ  49කිුවත් ළඩි ය තිතඵනහ. 

එතතො  තරෝ තතශ තඳොතශේ තතල් මිර සිඹඹ  3කින්, 

4කින් ළඩි න තො   ඊ  ඩහ ද ගුණඹකින් රංහතන 

ජනතහ  මිර ළඩි ය තිතඵනහ.  ඒ හතපභ ඒ මිර ළඩි කිරීභ 

දයහ න්න ඵළරි   ධීය ජනතහ  උ තකෝණඹ ය දී, යජඹ  

දුන්ුව ිළිතුරය තභොක්ද?  අිළ දළක්හ, විතලේතඹන්භ වරහත 

ඳළළති ඒ උ තකෝණඹ   තඩි උණ්ඩතඹන්  ිළිතුරරු දුන් 

ණහයඹ. ජනතහ  කිඹනහ, "තේ සිඹලුභ අරහබ, තේ සිඹලුභ 

දණ, තේ සිඹලුභ ත ල්  දයහතන  තේ යතට් ජීත් තන්න, තේ 

ළන හධහයණඹක් ඉල්රන්න එඳහ, එතවභ තශොත් අිළ තදන්තන් 

තඩි උණ්ඩඹ" කිඹරහ.  

මූරහනහරඪ රු භන්ත්රීaුරභරී, ඒ හතපභ අඳ  අවන්න සි ධ 

තනහ, තේ හතප ංචහ වහ දණ එක්භ ඔඵුරභන්රහ තවජින් 

ගිවිසුභ වරහ ඒ තවජින් ගිවිසුතේ  කීභ බහය න්න වුරුත් 

ඉදිරිඳත් තන්තන් නළති ඒ  නීතිභඹ ලතඹුවත් වරිවළටි 

ක්රිසඹහහරීත්ඹක් නළති  තෝටි ණනක් අද තතල් ංසථහ   

අිනමි වුු ණහයඹ. ඒ හතපභ ඵහර තඳට්රාල්, ඵහර ඩීල් 

තනළල්රහ තේ යතට් තිතඵන ණර්ථිඹ  විලහර ඳවයක් වරහ 

තෝටි ණනක් ඒ අයුරිුවත් විනහල වුණහ. ඒ හතපභ  

පුසන්ද ිළරිඳවදු නවීයණඹ යනහ කිඹරහ  වළභ  දහ භ 

භහධාතඹන්  කිඹනහ අඳ දකිනහ. ඒ අතේ ය   දළන  

ළ ශතඳන්තන් නළවළ කිඹනහ. නමුත් අද න ුරරු ඒ ිළරිඳවදු 

නවීයණඹ ය නළවළ. විතලේතඹන්භ  ඉයහනඹ ළරී ය   දළන් 

ේඵහධ ඳළනවිරහ තිතඵන අසථහ තභඹ නවීයණඹ යරහ 

තරෝත  තිතඵන ඕනෆභ ය කින් අතේ ය   තතල් තනළල්රහ ඒ 

ුරිතන් හධහයණ මිර  අතේ ජනතහ  තතල් රඵහ දීභ  තේ 

යජඹ ක්රිසඹහ ය නළවළ.  

මූරහනහරඪ රු භන්ත්රීaුරභරී, ඒ හතපභ  තදුය  ගිතඹොත් 

අඳ  තේනහ, දළන් විදුලිඵර භණ්ඩරත  තත්ත්ඹ තොයි හතපද 

කිඹරහ. 2011 විදුලිඵර භණ්ඩරඹ  රුිළඹල් බිලිඹන 19 ඳහඩුක් 

සි ධ වුණහ. ඒ  2012 න තො  රුිළඹල් බිලිඹන 61  

ර්ධනඹ තරහ තිතඵනහ.  

මූරහනහරඪ රු භන්ත්රීaුරභරී, තේ විධිඹ  ඳහඩු සිදු තනහ 

කිඹරහ, යජඹ  තේ තදුය ත් දයහ න්න  ඵළවළ කිඹරහ අතේ 

භව ජනතහතප -දු ව දුේඳත් ජනතහතප- ාහඳහරියින්තප විදුලි 

බිර සිඹඹ  25කින්, සිඹඹ  50කින් ළඩි ශහ. භවහ ළසි 

තිබුණත්, අතේ ජරහල ිළරී ඉතිරී ගිඹත් ඒ ජනතහ  ඉන්ධන 

ළශපුේ හසුරක් තන්න  සිදු වුණහ. විදුලි අර්බුදඹ  විඳුභක් 

කිඹරහ භවහ තරොකු උත් තිඹරහ වළදු තනොතයොච්තචෝතල් 
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ඳහර්ලිතේන්ුර 

ඵරහහයඹ අද න වි  24 තහක් ළඩිරහ. අද න වි ත් තොඹහ 

න්න  ඵළවළ තොතවොභද තේ ණත භත් ඳණ න්න්තන් 

කිඹරහ. ඒ රීභ තන්න ත් ලින් හේපර්ර තත් 

ඵරහහයඹක්  වදන්න  තීතයණඹ යරහ තිතඵනහ. ින පු විදුලිඵර 

සභතිුරභහභ කිඹනහ, -රු ඳහඨලී චේිළ සභතිුරභහ- තේ විදුලි 

ඵරහහයඹ වළදුතොත් අතේ ය   ෆභ ර්ඹ  රුිළඹල් මිලිඹන 

4,500 අරහබඹක් සිදු තනහ කිඹරහ. එුරභහ කිඹනහ තභින 

න්දිඹ ෆභ ඳවුරකින්භ රුිළඹල් 1,000 ඵළගින් තන්න  සිදු 

තනහ කිඹරහ. තේ හතප ඉතහභ අහනහන්ත තත්ත්ඹක් 

අතේ ය  ුරශ රීර්භහණඹ න වි  විදුලිඵර භණ්ඩරත  සිඹලුභ 

ක්රිසඹහහරිත්ඹ යජත  ඳහර්ලසඹ අ යතන, වරිඹ  ඒ ක්රිසඹහත්භ 

ය න්න ඵළරි, ඒතක් ංචහ වහ දණ ඳළතිතය දී ඒ සිඹලුභ ඵය 

අතේ ජනතහ  දහරහ තිතඵනහ.  

අද න වි  තේ යතට් ප්ර සි ධ යවක් තභයි, තේ යතට් තිතඵන 

තඳෞ ලි විදුලි ඵරහහයලින් විදුලි ඒ න්න ඉතහභ 

කුභන්ත්රාණහරී ළඩ ිළිතතශක් සති තරහ තිතඵනහ කිඹන 

හයණඹ. විතලේතඹන්භ තොඳභණ ළසත් ඒ ළසි තිතඵන 

ප්ර ත ලර විදුලි ඵරහහය අක්රිසඹ වීභ සිදු තනහ. ඒ හතපභ 

තඳෞ ලි තහඳ විදුලි ඵරහහය භඟ එශඹිරහ තිතඵන 

ගිවිසුේලින් ඉතහභ අිනතය ඵරඳෆභක් අතේ විදුලිඵර 

භණ්ඩරඹ  එල්ර තරහ තිතඵනහ. 

මූරහනහරඪ රු භන්ත්රීaුරභරී, ඒ හතපභ භභ වන් ශ 

ුරන්තරී ණඹතනඹ න ශ්රී  රන්න් ගුන් භහභ ළන ඵරමු. 

භභ ිනතන වළටිඹ  අිළ තේ ඳහර්ලිතේන්ුරතන දිගින් දිභ  ශ්රී  

රන්න් ගුන් භහභ ළන හද විහද යරහ තිතඵනහ. තේ 

ගුන් භහභ එන්න එන්නභ තේ යතට් ණර්ථිඹ  හතපභ තේ 

යතට් ජනතහ  විලහර ඵයක් තරහ තිතඵනහ. රුිළඹල් මිලිඹන 

ණන් තනොතයි රුිළඹල් බිලිඹන ණන් තේ යතට් ල්ලි විනහල 

ය දී ඒ තොඩ න්න  වරි වළටි ක්රිසඹහ භහර්ඹක් අුවභනඹ 

යන්තන් නළති, ඒ ගුන් භහභ ත තත් පුළුල් යරහ ඒ 

අරහබඹ ත තත් ළඩි යන්න  තේ යජඹ ක්රිසඹහ යරහ 

තිතඵනහ.  

ශ්රී  රන්න් ගුන් භහභ 2011 දී රුිළඹල් බිලිඹන 17 

අරහබඹක් රළබුහ. තභඹ 2012 න වි  රුිළඹල් බිලිඹන 20.5 

අරහබඹක් ඵ  ඳරිර්තනඹ තරහ තිබුණහ. ඒ හතපභ තේ 

භහභ ඵංතොතරොත් තත්ත්ඹ  ඳත් තරහ, විතලේතඹන්භ 

ඵළංකු භඟින් ණඹක් දීරහ ඉදිරිඹ  තන ඹන තත්ත්ඹ  ඳත් 

තරහ තිතඵනහ.  

තභින බහඳති වුද? තභින බහඳති අතේ ජනහධිඳතියඹහතප 

ඥාහතිතඹක්. ඒ බහඳතිුරභහ  ගුන් භහේ තභතවඹරහ කිසිභ 

ඳශපුරු දක් නළවළ. එුරභහ  තන ඳශපුරු දක් සති. නමුත් ගුන් 

භහභක් තභතවඹරහ ඳශපුරු දක් නළවළ. 

 
රු අල්වහේ ඒ.එච්.එේ. අසර් භවතහ 
(ரண்னறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

එුරභහ  තවො ඳශපුරු දක් තිතඵනහ. 

 
රු රීතයෝන් තඳතර්යහ භවතහ 
(ரண்னறகு றரரன் ததரர ) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

එතවභද? එතවභ නේ භ  ඳසතේ කිඹන්න. ඳසතේ කිඹන්න. 

එමිතර්ට්ස හතප තරෝත  අතනක් ගුන් භහේ රහබ රඵ දී 

තේ හතප භහභක් අතේ යතට් මුදල් විනහල කිරීභ ළන අිළ සිඹලු 

තදනහභ නහටු න්න  ඕනෆ. ඒ විතයක් තනොතයි තේ ගුන් 

භහභ භඟින් අතේ ඵළංකු ඳ ධතිඹ , විතලේතඹන්භ රංහ 

ඵළංකු  ව භවජන ඵළංකු  විලහර තර්ජනඹක් එල්ර යරහ 

තිතඵනහ.  

අහන ලතඹන් භභ කිඹනහ සත්ත භ තේ COPE  

හර්තහ ළන අිළ තේ රු බහතනදී හද විහද යරහ විතයක් 

ළඩක් නළවළ. අතේ රු ඩින ගුණතේය සභතිුරභහ ඒ COPE  

හර්තහතන් අිළ ක්රිසඹහත්භ ශ යුුර ත ල් ළන ඉදිරිඹ  

න්නහ ක්රිසඹහ භහර් තභොනහද කිඹරහ වන් යයි කිඹරහ අිළ 

විතලේතඹන් ඵරහතඳොතයොත්ුර තනහ. ඒ හතපභ දණ වහ ංචහ 

ශ පු රයින් ිළිතඵ නීතිඹ ක්රිසඹහත්භ යන්තන් තොතවොභද 

කිඹරහ අිළ දළන න්න  ළභළතියි. ඒ නීතිඹ තභන් අභළති 

පු රඹන්  එ ණහයඹකිුවත්, තභන් ළභළති පු රඹන්  

තනත් ණහයඹකිුවත් ක්රිසඹහත්භ යන්න එඳහ කිඹහ ඉල්රහ 

සිටිමින්, අිළ ඉදිරිඹ  ගිිනන්, ඒ ණඹතන භව ජනතහ  ළඵෆ තර 

තේඹ යන ණඹතන ඵ  ඳත් යමු කිඹහ තඹෝජනහ යමින් 

භතප ථහ අන් යනහ. 

 

[தற.த. 5.45] 
 

රු තේ. ශ්රී  යංහ භවතහ 
(ரண்னறகு தஜ. ஸ்ரீ நங்கர) 

(The Hon. J. Sri Ranga) 
தகப மனமரங்கும் உமைப்தறணர் அர்கரப, இன்மை 

இந்ச் சமதறரன ரதசுற்கு ணக்கும் சந்ர்ப்தம் அபறத் 

மக்கு ன்நற தரறறக்கறன்ரநன். இங்கு ரற்மைம் இன்மைம் 

மடததற்ந COPE Report சம்தந்ரண ரப்தறற 

ரங்கள் உண்மறல் இந் ரட்டுக்கு றகவும் முக்கற 

ரணம ன்மைரன் ரன் கமெதுகறன்ரநன். இந் 

ரப்தறறரங்கபறல் அச றமைணங்கபறல் மடததமை 

கறன்ந ஊல், இனஞ்சம் ரதரன்ந தன றடங்கள் சுட்டிக் 

கரட்டப்தட்டண. இந் COPE அநறக்மகமத் ரரறக்கும் 

அசரங்கப் ததரமைப்னமுற்சறகள் தற்நற குளறன் மனர், 

ததமெம்தரலும் இனஞ்சம், ஊமொரன சம்தந்ப்தடரல் இமெக்க 

ரண்டும் ன்ந அடிப்தமடறல்ரன் றறக்கப்தடுகறன்நரர். 

ரண்னறகு டிம குரசக அர்கள் ரரறத் இந் 

அநறக்மகறல் தன றடங்கள் உள்படக்கப்தட்டிமெக்கறன்நண. 

இவ்ரமை ரரறக்கப்தட்ட இந் அநறக்மகக்கு இந்ச் 

சமதறரன ந்பவுக்கு முக்கறத்தும் அபறக்கப்தடுகறன்நது 

ன்தம ரம் கணறக்க ரண்டும். தணன்நரல், 225 ரதர் 

தறறறறத்துப்தடுத்துகறன்ந இச்சமதறல், ற்ததரளது 

கறட்டத்ட்ட ஆமை ரதர் மறல்ரன்  இமெக்கறன்நரர்கள்.   

தன சறங்களுக்கு த்றறல் இவ்நறக்மக ரரறக்கப் 

தட்ட ரதரறலும், இது தரடர்தறல் ன்ண டடிக்மக 

டுக்கப்ரதரகறன்நரர்கள்? தரரளுன்நரணது, இந் 

ரட்டுக்குத் ரமரண சட்டங்கமப இற்மைகறன்நது. 

இவ்வுரற ன்நத்றணரல் ரரறக்கப்தட்ட COPE அநறக்மக 

றனூடரக ரங்கள் மத்ரன் தசய்ப்ரதரகறன்ரநரம்? ன்ந 

ரகள்ற ளகறன்நது. இமண ரங்கள் எமெ னத்கரக 

தபறறடுகறன்ரநரம். இனுமட றழ், சறங்கப, ஆங்கறனப் 

தறறகள் தத்றரறமககபறல் தபறமெமக் கரண்கறன்ரநரம். 

ஆணரல், இன் அடுத்கட்ட டடிக்மக ன்ண? இந் 

இனஞ்ச, ஊல்கபறல் சம்தந்ப்தட்டர்களுக்கு றரக 

இந்ப் தரரளுன்நத்றணரல் ன், டடிக்மக டுக்க 

முடிரல் இமெக்கறன்நது? இந் ரட்டில் சட்டம், எளங்மக 

றமனரட்டுற்குச் சட்டங்கமப இற்மைம் இம்ன்நத் 

றணரல் ன், இந் COPE அநறக்மகறல் குற்நரபறகபரக 

இணம் கரப்தடுதர்களுக்கு றரக டடிக்மக டுக்க 

முடிரது? ந்க் கட்சற ஆட்சறக்கு ந்ரலும் சரற - அது க்கற 

ரசறக் கட்சறரக இமெக்கனரம், அல்னது ஸ்ரீ னங்கர சுந்றக் 

கட்சறரக இமெக்கனரம் - ததமெம்தரலும் அசரங்கத்மச் 
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ரசர்ந்ர்கள்ரம் இக்குளவுக்குத் மனமரங்கு 

கறன்நரர்கள். அர்கபரரனர குற்நரபறகதபண இணம் 

கரப்தடுதர்களுக்கு றரக ந்றரண சட்ட 

டடிக்மகமம் டுக்கப்தடுறல்மன. இணரல்ரரணர 

ன்ணரர இவ்நறக்மக தரடர்தரக றரறக்கும்ததரளது 

இச்சமதறல் ஆமைரதர் மறல்ரன் து ஆசணங்கமப 

றப்தறறமெக்கறன்ந றமனம கரப்தடுகறன்நது.  

ரண்னறகு டிம குரசக அர்கள், "ரன் Leftist 

Partyஇல் இமெந்து ந்ன்; இந் ரட்டிலுள்ப அச 

றமைணங்கபறல் இந் அபவுக்கு இனஞ்சம், ஊல் டக்கறநர! 

ரன் அசரங்கத்றல் இமெந்துதகரண்ரட இமத் ரரறத்து, 

தபறறட்டு இமெக்கறன்ரநன்; இற்ரகனும் ஏர் எளங்கரண 

தரறகரம் கறமடக்குர?" ன்ந க்கத்துடனும் கமனமடனும் 

இமெப்தரர் ன்மை ரன் றமணக்கறன்ரநன். ரட்மட ஆளுகறன்ந, 

ரட்டுக்குத் ரமரண சட்டங்கமப இற்மைகறன்ந இடரண 

தரரளுன்நத்றல் ரரறக்கப்தட்ட இந் COPE அநறக்மக 

ரணது ததரமொஸ் றமனங்கபறரன தறப்தடுகறன்ந police 

entry ரதரனரகறறட்டது. தணணறல், இப்ததரளது ததரமொஸ் 

றமனங்கபறரன தறப்தடுகறன்ந police entry தரடர்தறல் 

ததரமொமரர் றசரம டத்துறல்மன. "அர்கள் 

அசரங்கத் ப்மதச் ரசர்ந்ர்கபர?" ன்மை ரகட்தரர்கள். 

ஆனரல், இந்க் COPE அநறக்மகமமம் எமெ CDறல் 

தறவுதசய்து தகரடுத்றமெந்ரல்கூட ன்நரக இமெந்றமெக்கும் 

ன்மை றமணக்கறன்ரநன். தணன்நரல், அப்ததரளது மெம் 

அமண ரசறக்கரட்டரர்கள்.  

இமறட, எமெ முக்கறரண றடம் தற்நறப் ரதசனரம் 

ன்மை றமணக்கறன்ரநன். அரது, இந் COPE அநறக்மகறல் 

குற்நரபறகள் ன்மை குநறப்தறடப்தடுதர்கள் றர்த்ப்தற 

மொமெந்து அச ப்னக்குத் ரவுகறன்ந றமனமமம் கரப் 

தடுகறன்நது. இமண ரங்கள் தசன்நமுமந கண்டிமெக்கறரநரம். 

அவ்ரமை ததர் குநறப்தறடப்தட்டர்கள் ற்தகணர 

றர்க்கட்சறறல் இமெந்து, அச தக்கம் ரற அமச்சர்கபரக 

இமெப்தம ரங்கள் கரண்கறன்ரநரம். அர்கள் கட்சற ரவு 

ற்கு முல், ரண்னறகு றஜரம ரஜதக்ஷ 

அர்கள்ரன் இந் COPE குளவுக்குத் மனரக 

இமெந்ரதண ரன் றமணக்கறன்ரநன். அறல் இர்கபறன் 

ததர்கள் குநறப்தறடப்தட்டிமெந்ண. ரண்னறகு றஜரம 

ரஜதக்ஷ அர்களும், அசரங்க அமச்சர் ன்தற்கு 

அப்தரல் ரண்னறகு டிம குரசக அர்களும் இந் 

றடத்றரன லறம றமனரட்ட ரண்டுதன்தற்கரக 

இவ்நறக்மககமபப் தக்கச்சரர்தற்ந முமநறல் ரரறத் 

ரர்கள். ணர, இவ்ரமை குற்நரபறகபரக இணங்கரப் 

தட்டர்கமபச் சட்டரலறரகத் ண்டிக்க ரண்டுதன்மை 

ரன் இந்ச் சமதறரன ரகட்டுக்தகரள்ப றமெம்னகறரநன். 

அவ்ரநறல்னரறடின், இப்தடிரண ரப்தறறரங்கமப 

முன்மப்தனூடரக ரட்டு க்களுக்கு ந் ன்மமம் 

கறமடக்கரது ன்தர ன்னுமட ரம்! 

ரற்மை முன்றணம் ரன் எமெ றடத்ம ஊடகங்கள்மூனம் 

அநறந்ரன். அரது, முன்ணர் ஊடகத்துமந அமச்சரக 

றமெந் ங்கப சவீ அர்கள் 'சறச' றமைணத்மச் 

சுட்டிக்கரட்டி இங்கு ரறட்டமக் கண்ரடன். ரன் இந்ச் 

சமதறரன கூமைகறன்ரநன்; ரண்னறகு ங்கப சவீ 

அர்கள் கப்தற்மைமந, றரணச் ரசமகள் - Cabinet Minister 

of Ports and Aviation - அமச்சரக இமெந்ரதரது அரல் 

தரறமொல் ரசர்த்துக்தகரள்பப்தட்டர்களும் இந் ரத்மந 

ரக்குல் சம்தத்றரன ஈடுதட்டிமெக்கறநரர்கள் ன்தமண 

ரன்  இந்ச் சமதறரன தசரல்மொமக்க றமெம்னகறன்ரநன். 

இந் ரட்டிரன முன்ணரள் ஜணரறதற சந்றரறகர 

தண்டரரக்க குரதுங்க அர்களுமட தறக் 

கரனத்றன்ததரளது ஆமப் ததண்ரகவும் ததண்ம 

ஆரகவும் ரற்மைமத் றர்ந் ற்ந சகன றடங் 

கமபமம் அர் தசய்துந்ரர். ங்கப சவீ அர் 

களுமட தறரசத்றமொமெந்து எமெ train தகரளம்ன ரரக்கற 

மெகறன்நதன்நரல் அறரன Sri Lanka Ports Authority இரன 

ரமன தசய்தர்கள்ரம் ததமெம்தரன்மரக இமெப்தரர்கள். 

அந் மகறரன, அரறணரல் தரறல் ங்கப்தட்டர்கள் 

இந்த் ரக்குல் சம்தத்றரன சம்தந்ப்தட்டிமெக்கறநரர்கள் 

ன்தமண மூடிமநப்தற்குத்ரன் அர் ரற்மை 'சறச' 

றமைணத்ம றர்சணம் தசய்ரர். ரலும், அர் அந் 

அசறரன Ports, Aviation and Media வுக்கு அமச்சம 

அந்ஸ்துப்ததற்ந அமச்சரகப் தறரற்நவுடன் சறரஷ்ட 

ஊடகறனரபரண றக்டர் ன் ரதரன்நர்கள் 

ரக்கப்தட்டரர்கள். இர்கள் ரர்? இர்கள்ரம் சந்றரறகர 

அம்மரமப் தறக்குக் தகரண்டுந்ர்கள்! அர்கமப 

தல்னரம் அடித்துத் ரக்கறர் ரர்? அன்மை ல்னர ஊடக 

றமைணங்களும் ங்கப சவீ அர்களுக்கு றரகத்ரன் 

மகலட்டிண. இன்மை றர்க்கட்சறறல் இமெந்து தகரண்ரட 

இப்தடி ஊடகங்களுக்கு றட்டல்கமப றடுக்கறன்நர 

தன்நரல், அன்மை ஊடகத்துமந அமச்சரக இமெந்ததரளது 

வ்பவு றட்டல்கமபமம் சரல்கமபமம் இர் 

றடுத்றமெப்தரர் ன்தமண ங்கபரல் ஊகறத்துக் தகரள்ப 

முடிமம்.  

றர்க்கட்சறறல் ந்து அர்ந் இர ங்கப சவீ 

அர்கள், இன்மை அர் ர்றக்கறன்ந கரரஜர 

றமைணத்றன் மனரண இரஜர ரகந்றன் அர்கமபச் 

சந்றத்து, ணக்கு இணறரல் அச ஊடகங்கபறரன இடம் 

கறமடக்கரதன்மைம் ணக்கும் அது ஊடகங்கபறல் 

சந்ர்ப்தம் மெரமைம் ரகக் ரகட்டுக்தகரண்டரர். 

அற்கரக அந் றமைணத்றன் ரன்கரது ரடிக்கு அர் 

தடிகபறல் நறச் தசன்நம ன் கண்கபரல் தரர்த்ரன். 

அப்ரதரது அமெக்கு இது என்மைம் தரறறல்மன. அதுரதரல், 

குநறப்தறட்ட இந் ஊடகத்றனூடரகத் ரன் றகவும் 

தறரரசணம் அமடந்ரக றர்க்கட்சறத் மனர் றல் 

றக்கறசறங்க அர்கள் ரய்ப்தரடு ரதரனச் தசரல்ம ரன் 

தனமுமந ரகட்டிமெக்கறன்ரநன்.  

 
මූරහනහරඪ භන්ත්රීaුරභහ 
(மனமரங்கும்  உமைப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

රු භන්ත්රීaුරභහ දළන් අන් යන්න. 

 
රු අල්වහේ ඒ.එච්.එේ. අසර් භවතහ 
(ரண்னறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

Let him speak for another five more minutes. - 

[Interruption.] Let him speak. 

தகப உமைப்தறணர் அர்கரப, என்மந ஞரதகமூட்ட 

ரண்டும். ரண்னறகு ங்கப சவீ அர்கள் க்கற 

ரசறக் கட்சறக்குப் தனத் தறசரத்மப் ததற்மைக்தகரடுத்து 

இந்ச் 'சறச' ஊடகத்றனூடரகத்ரன். அன்மை அமெக்கு 'சறச' 

ல்ன ஊடகரகத் தரறந்து.   
 

මූරහනහරඪ භන්ත්රීaුරභහ 
(மனமரங்கும்  உமைப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

රු තේ.ශ්රී  යංහ භන්ත්රීaුරභරී, ඔඵුරභහතප හරඹ අන්. 

ඔඵුරභහ  ළඩිපුය හරඹ දුන්තනොත් රු සභතිුරභහතප 

හරතඹන් අඩු නහ. රු භන්ත්රීaුරභරී, ඔඵුරභහතප ථහ 

අන් යන්න. 
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ඳහර්ලිතේන්ුර 

රු තේ. ශ්රී  යංහ භවතහ 
(ரண்னறகு தஜ. ஸ்ரீ நங்கர) 

(The Hon. J. Sri Ranga) 
இன்தணரமெ றடத்மமம் ரன் கூநற ணது ரதச்மச 

முடிக்கறன்ரநன். ங்கப சவீ அர்கள் உன்ணரண எமெ 

மனரக இமெந்ரல், ரணறர் குரர் ததரன்ணம்தனத்மக் 

தகரன்நது ரர் ன்தமக் கண்டநறமமுகரக ஏர் ஆமக் 

குளம அமக்கும்தடி அர் இந்ச் சமதறரன அசரங் 

கத்ம ரகட்க ரண்டும். அப்ரதரது ரர் அன் சூத்ற 

ரரறகள் ன்தது தரறமெம். அப்தடி ஏர் ஆமக்குள 

அமக்கப்தடுரக இமெந்ரல் ரமப அமெக்கும் அது எமெ 

தறச்சறமணரக அமமம் ன்தமண ரன் இந்ச் சமதறரன 

கூநறமக்க றமெம்னகறன்ரநன். ரணறர் குரர் ததரன்ணம் 

தனம் அர்களுமட தறரண ஆரனரசகரகறமெந் தஜந்ற 

றரரன் ன்தம இந் ரட்மடறட்ரட ஏட மத்ர் 

அர்.     
 
මූරහනහරඪ භන්ත්රීaුරභහ 
(மனமரங்கும்  உமைப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

තඵොතවොභ සුරතියි.  

මීය ශඟ  ිළිතුරරු ථහ, රු ඩින ගුණතේය සභතිුරභහ. රු 

සභතිුරභරී, ඔඵුරභහ  විනහඩි 35 හරඹක් තිතඵනහ. 
 

[අ.බහ. 5.55] 

 
රු ඩින ගුණතේය භවතහ (භහන ේඳත් ිළිතඵ 
අභහතාුරභහ) 
(ரண்னறகு  டிம குரசக - ணற பங்கள் அமச்சர்) 

(The Hon. DEW Gunasekara - Minister of Human 

Resources) 

මූරහනහරඪ රු භන්ත්රීaුරභරී, පුයහ දස තදක් තිසතේ 

විහදඹ  වබහගි වුු තදඳළත්තත්භ සිඹලුභ භන්ත්රීaුරභන්රහ  

ප්ර ථභතඹන්භ භභ සුරතින්ත නහ. විතලේතඹන්භ COPE 

හර්තහ ිළිතඵ ප්ර ලංහ විලහර ප්ර භහණඹක් භහ තත ිළරිනභුව 

රළබුහ. ඒ ළන සුරතින්ත න අතයභ, නමුත් එඹ භහතප 

හර්තහක් තනොන ඵ භහ කිඹන්න ඕනෆ. එඹ හමූින 

හර්තහක්. එඹ ණණ්ඩු ඳක්ත  ව විඳක්ත  භන්ත්රීaරු 

තදතොල්රන්භ එුර තරහ ස ශ හමූින හර්තහක්ඹ 

කිඹන එ භභ ප්ර ථභතඹන්භ කිඹහ සිටින්න ඕනෆ. 

මූරහනහරඪ රු භන්ත්රීaුරභරී, 2013 ර්ත  ජලි භහත  

විසිුරන්ළරී දහ තේ හර්තහ තේ රු බහ තත භහ ඉදිරිඳත් 

ශහ. ඒ අසථහතනදී භහ රු ථහනහඹුරභහතන් ඉල්රහ සිටිඹහ, 

තේ ිළිතඵ විහදඹක් ඳළළත්වීභ වහ ප්ර භහණත් හරඹක් රඵහ 

තදන්න කිඹරහ. ඒ අුව තභයි දස තද විහදඹක් රඵහ 

දුන්තන්. සත්ත ලතඹන්භ අතේ ඳහර්ලිතේන්ුර ඉතිවහත  

ඳශමුළරී තහ යි තභළරී හර්තහක් පුයහ දස තදක් තිසතේ 

විහදඹ  රක් න්තන්. තේ විහදඹ  වබහගි වුු රු 

භන්ත්රීaුරභන්රහ අතරින් භවය අඹ COPE හර්තහ ළන ථහ 

තශේභ නළවළ; භවය අඹ යජත  ප්ර තිඳත්ති ිළිතඵ ථහ ශහ; 

නළත්නේ අඹ ළඹ විහදත දී ථහ ශ යුුර ත ල් ථහ ශහ. 

නමුත් ඵහුතයඹ COPE හර්තහ ළන වන් යමින් ථහ ශහ. 

2010 ර්ත  ජුරී භහත  අලුත් මිටු ළඩ ඳ න් ත්තහ  

ඳසතේ තභින ඳශමුළරී හර්තහ  අවුරු ද  ඳසතේ අිළ ඉදිරිඳත් 

ශහ. එඹ ණඹතන 229 ඳභණ විභර්ලන  යුුර සුරශත් 

හර්තහක්. ඒ හර්තහත් භහ ශඟ තිතඵනහ. එඹ ිළටු 176කින් 

භන්විතයි. තේ අසථහතනදී අිළ ඉදිරිඳත් තශේ ණඹතන 244 

විභර්ලන  යුුර සුරශත් හර්තහක්. එඹ ිළටු 356 හර්තහක්. 

භභ ිනතන වළටිඹ  අතේ ඳහර්ලිතේන්ුර ඉතිවහත  තරොකුභ 

අධීක්ණ හර්තහ තභයි තභඹ. අධීක්ණ මිටු ඳ න් ත්තත් 

1921 ර්ත දීයි. එතළන ඉරහ ඵළලුතොත් භභ ිනතන වළටිඹ  

ිළටු 25 , 30  ඩහ ළඩි COPE හර්තහක් තිබුතණ් නළවළ. ඒ 

අතය හරඹ ුරශ ණර්ථිඹත් පුළුල් තරහ තිතඵනහ; ාහේත 

තරහ තිතඵනහ; අලුත් ණඹතන විලහර ප්ර භහණඹක් සති තරහ 

තිතඵනහ. ඒ රීහ අවිහදතඹන්භ හර්තහත් පුළුල් න්න ඕනෆ.  

මූරහනහරඪ රු භන්ත්රීaුරභරී, තේ හර්තහතන වන් 

ණඹතන 244 ළනභ ථහ යන්න භභ ඵරහතඳොතයොත්ුර න්තන් 

නළවළ. ඒ වහ භ  තරහ නළවළ. භ  ථහ යන්න ඳළඹ 

බහඹයි තිතඵන්තන්. දස තදක් තිසතේ ථහ ශ ත ල්ර  

ඳළඹ බහතඹන් ිළිතුරරු ඳඹන්න පුළුන් න්තන් නළවළ. නමුත් 

අලාභ හයණහ කීඳඹක් ිළිතඵත්, භුර ශ සතළේ ප්ර ලසන 

ිළිතඵත් භතප ථහ සීභහ යන්න භභ ඵරහතඳොතයොත්ුර 

නහ.  

මූරහනහරඪ රු භන්ත්රීaුරභරී, ඳශමුළරී රුණ තේයි. 

තභභ හර්තහතන වන් ණඹතන 244න්, සත්ත ලතඹන්භ 

හණිජ ණඹතන තිතඵන්තන් 74යි. අතනක් ඒහ තිතඵන්තන් 

රීඹහභන ණඹතන, තොමින් බහ ව විලසවිදාහර ළරී මුදල් 

විඹදේ යන ණඹතනයි. ණදහඹේ රඵන ණඹතන තනොතයි. ඒ 

රීහ ඒහ හභහනාතඹන් ඳහර්ලිතේන්ුරතන් ළඹ යන මුදල් 

විඹදේ ශ ණහයඹ ිළිතඵ තොඹහ ඵළලීභක් ඳභණයි යන්තන්. 

ඒ රීහ ඒ ඳළත්තතන් ළඩිපුය ප්ර ලසන භුර වුතණ්ත් නළවළ. හුඟහක්භ 

ප්ර ලසන භුර වුතණ් තේ හණිජ ණඹතන ිළිතඵයි. එනේ රබහ තවෝ 

අරහබ රඵන ණඹතන ිළිතඵයි. හණිජ ණඹතන 74න් සත්ත 

ලතඹන්භ අරහබඹක් රඵන ණඹතන ලතඹන් රන්තන් 

ණඹතන 16යි. අතනක් ඒහ රහබ රඵන ණඹතනයි.  මූරහනහරඪ 

රු භන්ත්රීaුරභරී, ඳසු ගිඹ අවුරුදු ුරන ුරශ රහබ රඵන හණිජ 

ණඹතන 36 රහබ ප්ර භහණඹ ළඩි ය තන තිතඵන ඵ භහ 

දන්න්න ළභළතියි. අරහබ රඵන ණඹතනලින් සිඹඹ  98 

අරහබ අදහශ න්තන් ණඹතන වතය යි. 

ඒ කිඹන්තන් රංහ විදුලිඵර භණ්ඩරඹ, රංහ රීජ තතල් 

නීතිත ංසථහ, SriLankan Airlines, Mihin Lanka (Pvt.) 

Limited කිඹන ණඹතන වතයයි. අතනක් ඒහ එතයේ ළදත් 

නළවළ.  එක් ණඹතනඹක් අරහබ රඵනහඹ කිඹපු රීහභ  එභ 

ණඹතනඹ ඩහ ළටිරහ කිඹහ අිළ රීභනර  ඵිනන්න නයයි. 

විතලේ ඵහිනය තවේුර, විවිධ හධ, ජහතාන්තය හධ ණදිඹ රීහ 

තඳෞ ලි අංලත ත් යහජා අංලත ත් භවය ණඹතන එක් 

ර්ඹදී අරහබ රඵන්න පුළුන්. ඒහ විතලේ තවේුරයි. ඒ හතපභ 

රහබ රළබුහයි කිඹහ  ඒහ ඔක්තොභ තවොඳින් තතයනහඹ 

කිඹහත් අඳ රීභනර  ඵිනන්න නයයි. ඒ රීහ අිළ 

ුරරනහත්භ තේහ දිවහ ඵරහ තභයි තේ හර්තහ ඉදිරිඳත් ය 

තිතඵන්තන්.  

මූරහනහරඪ රු භන්ත්රීaුරභරී, භහ විතලේතඹන් ඔඵුරභහ  

තේ හයණඹ දන්න්න ළභළතියි. අිළ  තේහ හච්ඡහ  යන වි  

තදඳළත්තත් භන්ත්රීaරුන් 31 තදතනක් සිටිනහ. අිළ තරීභ 

තනොතයි තේහ ළන ථහ යන්තන්. ේ ඳළත්තත් 

විණහධිඳතිුරභහතප රීරධහරි භණ්ඩරඹ සිටිනහ. අතනක් 

ඳළත්තතන් බහණ්ඩහහයත  රීරධහරින් සිටිනහ. එවහ ඳළත්තත් අඹ 

ළඹ තදඳහර්තතේන්ුරතන රීරධහරින් සිටිනහ. ඒ හතපභ යහජා 

ාහඹ තදඳහර්තතේන්ුරතන රීරධහරින් සිටිනහ. ඔවුන් 

ඔක්තොභ එ  ඉතන තභයි අිළ ඉදිරිඳත් ශ හර්තහතන 

අන්තර්ත ංාහ තල්න සිඹල්රක්භ හච්ඡහ තශේ. ඒ ංාහ  

තල්න අිළ වදපු ඒහ තනොතයි. ඒ හර්ෂි හර්තහ, මූරා තල්න 

ඔවුන් වදරහ අත්න් ය එපු ඒහයි. අිළ ඒහ විභර්ලනඹ ය 

තොඹහ ත්ත රුුත්, අිළ අවපු ප්ර ලසනත් දීපු උත්තයත් උඳතඹෝ ව  

යතන ඳරිපර්ණ හර්තහක් අඳ ඉදිරිඳත් ය තිතඵනහ. ඒ 

රීහ තේ ප්ර ලසන ඉදිරිඳත් තරහ තිතඵන ණහයතඹන් ඳළවළදිලි 

තඳතනනහ, එ ණඹතනඹක් අරහබ රළබ රීහභ  ඒ 

ණඹතනත   ඩහ ළටීභක්ඹ, නළත්නේ භවහ මුදල් අඳතත් ඹන 
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එක්ඹ කිඹහ අිළ රීභනර  ඵිනන්න නයයි කිඹන එ. 

රීදර්ලනඹක් ලතඹන් අිළ රංහ විදුලිඵර භණ්ඩරඹ රීමු. එින 

ඹේ සුවිතලේෂීබහඹක් තිතඵනහ.  "ළභ  විදුලිඹ" කිඹන යජත  

ප්ර තිඳත්තිඹ  අුව  යුුර යරහ රංහතන ඳහරිතබෝගිඹන්තන් 

සිඹඹ  94  අද විදුලිඹ රඵහ දී තිතඵනහ. තේ අවුරු ද අන්තිභ  

-ත භහ කිිනඳඹක් ඹන වි - සිඹඹ  100 භ විදුලිඹ තිතඵනහ. 

භන්දියත  සි  ඳළල්ඳත දක්හ විදුලිඹ ඳඹන ණසිඹහතන එභ ය  

ඵ  රංහ ඳත් තනහ.  ඒ ංල්ඳඹ තවොයි. ළභ  විදුලි 

ඵරඹ තදන්න ඕනෆ. ඒ භහජ ංර්ධනත  මුලි රක්ණඹක්. 

භන්දියත  සි  ඳළල්ඳත දක්හ විදුලිඹ තදන වි  අිළ තත්රුේ න්න 

ඕනෆ, අතේ ේභ ඵර හතඹන් සිඹඹ  62ක් ඉන්තන් අවිධිභත් 

ණර්ථිඹ ුරශ තභන්තප රාඹ ලක්තිඹ අඩු උදවිඹ ඵ. අඳ භවය 

තරහ  ප්ර තිඳත්තිභඹ තීතයණ න්න වි  ඵළලුතන නළවළ, රක් 

ඉසයව  ඹන වි  අිළ ප්ර ලසනර  මුහුණඳහයිද කිඹහ. තේ 

අසථහතනදී අඳ  ඒ ප්ර ලසනර  මුහුණඳහන්න සිදු තරහ 

තිතඵනහ. ඒ රීහ භවය ප්ර ලසනරදී ඹේ වනඹක් රඵහ දීභ  

ණණ්ඩු  සිදු තනහ. ඒ එ හයණඹක්.  

මූරහනහරඪ රු භන්ත්රීaුරභරී, තදන හයණඹ ජහතාන්තය 

ඵරඳෆභක් තිතඵන තතල්. තරෝ තතශ තඳොතශේ තතල් මිර  

ඉවශ ඹන වි  අඳ  එඹ ඵරඳහනහ. ඒත් එ හධඹක්. ඒ 

ප්ර ධහන හධ තදත් භඟ තභයි තේ අරහබ තත්ත්ඹන් සති වී 

තිතඵන්තන්. ශ්රී  රංහ රීජ තතල් නීතිත ංසථහ ඳළත්තතන් 

ත්තහභ එඹ අරහබ රඵන්තන්  තභන්  රළබිඹ යුුර මුදල් 

ණණ්ඩුතන ණඹතන විසින් තනොතන රීහයි. තන හයණහ රීහ 

තනොතයි. SLTB එ තතල් ත්තහභ තන්තන් නළවළ. Sri 

Lanka Railways එ තතල් ත්තහභ තන්තන් නළවළ. CEB 

එ තතල් ත්තහභ තන්තන් නළවළ. SriLankan Airlines එ 

තතල් ත්තහභ තන්තන් නළවළ. Mihin Lanka (Pvt.) Limited 

එ තතල් ත්තහභ තන්තන් නළවළ. ඉතින්,  රංහ රීජ  තතල් 

නීතත ංසථහ  අරහබ තනහ තන්. එතතො  එතළන 

රීරධහරින්  තදොස කිඹරහ වරි ඹන්තන් නළවළ. එතතො  එතළන 

දණ තනහ කිඹහ  රීභනර  ඵළසීභ අහධහයණයිතන්. 

අරීක් ඳළත්තතන්  SriLankan Airlines එයි Mihin Lanka 

(Pvt.) Limited එයි තද ඵරන්න. අතේ ගිඹ හර්තහතන අඳ තේ  

හයණහ ඉදිරිඳත් ශහ. තේ ණඹතන තදභ ණයේබ තශේ 

ප්ර හපධනඹක් නළුරයි. භව විලහර ාහඳහයඹක් ප්ර හපධනඹක් නළුර 

-ණණ්ඩුතන් අලා න ප්ර හපධනඹ තනොදී-  ඔවුන්  ළඩ  යුුර 

ඳ න් ත්තත් ඵළංකුලින් ණඹ අයතනයි. ත්ත ණඹ තරහත් 

නළවළ. Loans අයතන තිතඵනහ. Overdrafts අයතන 

තිතඵනහ. SriLankan Airlines එ  විලහර ලතඹන් තඳොලී 

තන්න තිතඵනහ. ඒ එක්ත් තරහ නළවළ. අන්තිභ  ඒතක් 

ඵය ණතන ඵළංකුර යි. අතේ රු රීතයෝන් තඳතර්යහ භන්ත්රීaුරභහ 
කින හයණඹ සත්ත. තේ රීහ ණණ්ඩු  අනුරරු වළඟවීේ 

යන්න සිදු වුණහ. භභ තේ හයණඹ අභහතා භණ්ඩරත දී 

හච්ඡහ  ත්තහ.  විතලේතඹන් ඵළංකු ුවතදුව සිඹඹ  70ක් 

හතප තඹොදහ න්තන් රංහ ඵළංකුත්, භවජන ඵළංකුත්,  ජහති 

ඉතිරි කිරීතේ ඵළංකුත් - National Savings Bank - කිඹන ඵළංකු 

ුරනයි. තේ ඵළංකු ුරන රැ ළනීභ අතේ මූරා රාභත  ඳශමුන 

අලා ත . ඒ රීහ අඳ ඳළවළදිලිභ කිඹහ සිටිඹහ, තේ  යන්න 

එඳහඹ කිඹහ.  අතේ උඳත ලඹ ිළිතඅයතන දළන් ඒ නතය ය 

තිතඵනහ. ඒ විධිඹ  අතේ හර්තහතන භවය රුු ඳළවළදිලි ය 

දී තිතඵනහ.  

ඒ තොඹහත් ත ල් ඳදනේ යතන අිළ අතේ රීරීක්ණ 

ඉදිරිඳත් ය තිතඵනහ. ඒ අතය රීලසිකත රීරීක්ණ තිතඵනහ; 

තඳොදු රීරීක්ණ තිතඵනහ. තේ ප්ර ලසනර  විඳුේ ලතඹන් ඒ 

රීර්ත ල ක්රිසඹහත්භ යන්න කිඹරහ අිළ විධහඹතඹන් ඉල්රහ 

සිටිනහ. ඒහ තභයි තේ හර්තහතන් ඉදිරිඳත් යපු හයණහ. ඒ 

රීර්ත ල තභොනහද කිඹහ එකින් එ කිඹන්න භභ 

ඵරහතඳොතයොත්ුර න්තන් නළවළ.  

මූරහනහරඪ රු භන්ත්රීaුරභරී, රු භන්ත්රීaරු ප්ර ලසන 

ණනහක් භුර ශහ, දළන් තේ හර්තහ වභස තඳට්ටිඹ  ඹනහ, 

තේහත  දවිලි දිනහ, තේ හර්තහලින් ළඩක් නළවළ කිඹරහ. ඒ 

රීහ ඳසු ගිඹ අවුරුදු ුරන හරඹ ුරශ අඳ යපු ත ල් ටික් 

කිඹන්න ඕනෆ. අඳ තේ හර්තහ ඳහර්ලිතේන්ුර  ඉදිරිඳත් යරහ 

මින් තඳය තොමිටි ශහ හතප ඵරහතන සිටිත  නළවළ. අිළ තේ 

හර්තහ ඉදිරිඳත් යපු භන්භ ඉසය තරහභ තශේ සිඹලු 

තල්ේරුන් ඳහර්ලිතේන්ුර  ළවීභයි. පුයහ ඳළඹ ඳවක් විතය 

ඒ අඹ එක් හච්ඡහ ශහ; රුු එකින් එ හච්ඡහ ශහ. 

අිළ ඔවුන්  තදින් අහද ශහ. ඒ හච්ඡහ  මුදල් තල්ේුරභහ 

ළ තනහ. ඒ හතපභ ඳහර්ලිතේන්ුරතන භව තල්ේයඹහ සිටිඹහ. 

භභ භතප වහඹ  ළහ ත්තහ රු යත් අමුුභ සභතිුරභහ. 

අිළ සිඹලු තදනහ ඉතන හච්ඡහ යරහ තේ රීර්ත ල 

ක්රිසඹහත්භ යන්න උඳතදස දුන්නහ. එළරී තදඹක් මින් තඳය 

යදහත් ඳහර්ලිතේන්ුර ඉතිවහත  යරහ නළවළ. ඒ තභයි අඳ 

ත්ුර ඳශමුළරී ිළඹය.  

තදන ිළඹය ලතඹන් තභොක්ද ත්තත්? අිළ තේ හර්තහ 

සිඹලු සභතිරුන්  ඹළනහ; සිඹලු තල්ේරුන්  ඹළනහ; 

අතිරු ජනහධිඳතිුරභහ  ඹළනහ; ජනහධිඳති තල්ේ  ඹළනහ. ඒ 

අුව අතිරු ජනහධිඳතිුරභහ සභති භණ්ඩරඹ  ළබිනට් 

ංත ලඹක් ඉදිරිඳත් ශහ තේ හර්තහතන තිතඵන රීර්ත ල 

ක්රිසඹහත්භ ශ යුුරයි කිඹරහ. අතේ යතට් ඳහර්ලිතේන්ුර 

ඉතිවහත , ළබිනට් ඉතිවහත  යදහත් ළබිනට් 

භණ්ඩරඹක් COPE Report එක් තවෝ Public Accounts 

Committee Report එක් ිළිතඵ ළබිනට් එතක් හච්ඡහ 

යරහ, රීර්ත ලඹක් යරහ, තීතයණඹක් අයතන නළවළ. තේ 

තභයි ඳශමුළරී අසථහ. අතේ COPE  එ ත්ුර  initiative  

එ තභයි ඒ.  ඒ, තදළරී හයණහ.  

ඊ  ඳසතේ අිළ දළුවත් කිරීභක් ඳ න් ත්තහ. රංහතන වළභ 

දිසත්රි.ක්ඹභ සිටින ඉවශ රීරධහරින්  තේ ිළිතඵ අතඵෝධඹක් 

රඵහ දුන්නහ. තේ හර්තහතන තිතඵන ඔක්තෝභ ත ල් ිළිතඵ 

තනහ. තවොයේ යන වළටි ණදි තනොතඹක් ත ල් ිළිතඵ 

තනහ. අිළ ඒ රීරධහරින් භහර්තඹන් අලා දළුවත් කිරීභ ය 

තිතඵනහ. එින ප්ර තිපරඹක් ලතඹන් තභයි, තේ අවුරුදු ුරන 

හරඹ ුරශ හණිජ ණඹතන 74න් 16ක් ඳභණක් අරහබ රඵ දී, 

අතනක් ඒහ ඔක්තෝභ රහබ රඵන තත්ත්ඹ  ඳත් යරහ 

තිතඵන්තන්. එඳභණක් තනොතයි, රහබ රළතඵන ණඹතන ණන 

36කින් ළඩි යරහ තිතඵනහ. ඒ රීහ තේ භහර්තඹන් 

බහණ්ඩහහයඹ  රහබහංල විධිඹ  ඹන ප්ර භහණඹ, ත ශීඹ ණදහඹේ 

තදඳහර්තතේන්ුර  ඵදු ලතඹන් ඹන ප්ර භහණඹ ළඩි යන්න 

අඳ  පුළුන්භ රළබී තිතඵනහ. තේ එ ණදහඹේ භහර්ඹක්.  

මූරහනහරඪ රු භන්ත්රීaුරභරී, ඊශඟ  කි යුුර හයණඹ 

තේයි. රු ථහනහඹුරභහ ින පු තරහතන අල්රස තවෝ දණ 

තචෝදනහ විභර්ලන තොමින් බහ ළන ප්ර ලසනඹක් භුර ශහ. 

තේ ිළිතඵ මීය   තඳය, භතප භතත  වළටිඹ  රු වි.ජ.මු. 

තරොකුඵණ්ඩහය ින පු ථහනහඹුරභහතප හරත  දක් කිනහ, 

"භභ ලියුේ ඹනහ, Commission එ භ  උත්තයඹක්ත් 

එන්තන් නළවළ." කිඹරහ. භභ තේ ඳහය ලිඹහ ඹළනහ. භභ 

ඳත්තතර්  දළේභහ, උත්තයඹක් තනො එනතොත් භභ COPE එ  

Bribery Commissioner ළනහ කිඹරහ. ඊ  ඳසතේ 

ඳත්තතර් තිතඵනහ භභ දළක්හ, Commissioner කිඹහ තිතඵනහ, 

''භහ ළන්න ඵළවළ, තභොද භහ අඹත් න්තන් සහධීන 

තොමින් බහ '' කිඹරහ. භභ කිනහ, එුරභහ නළති වුණහ  

Director-General ළන්න භ  පුළුන් කිඹරහ. ඊ  ඳසතේ අිළ 

ලියුේ ඹළනහභ ඔවුන් ිළිතුරරු  එරහ තිතඵනහ. අඳ Commission 

to Investigate Allegations of Bribery or Corruption එ  

1427 1428 



ඳහර්ලිතේන්ුර 

ඹපු ඳළමිණිලි 13න් 10  ප්ර භහණත් හක්ෂි නළවළ, නීතිභඹ 

ලතඹන් ක්රිසඹහ යන්න ඵළවළ කිඹරහ දන්හ එහ තිතඵනහ.        

ඒ ළන දළන් අඳ  තදොස කිඹරහ වරි ඹන්තන් නළවළ. Commission 

to Investigate Allegations of Bribery or Corruption එතක් 

තීතන්දු තභයි අහන තීතන්දු. ඔවුන් තභයි නඩු දභන්තන්. COPE 

එ ඉන්තන් නඩු දභන්නද? අතේ job එක් තනොතයි ඒ. තේ 

ාසථහදහඹඹ. ඒ තත්රුේ න්න. තේ විධහඹඹ  

තනොතයි. තේ ාසථහදහඹඹ. ාසථහදහඹඹ  -

ඳහර්ලිතේන්ුර - තභයි තිතඵන්තන් මූරා විනඹ ිළිතඵ ඵරඹ. 

තේ 1915 ඉරහ ඳහර්ලිතේන්ුර ුරශ භන්ත්රීaරුන්  න් යරහ 

රඵහ ත්ුර තදඹක්. ඉසය ඳහර්ලිතේන්ුරර  තිබුතණ් නළවළ 

මූරා ඵරඹක්. අතේ යතට් අධීක්ණ මිටු  ණතන 1921දී. 1921 

ඉරහ 1931 න ල් Legislative Council එ  ඵරඹක් 

තිබුතණ් නළවළ. තඩොනතභෝර් ණණ්ඩු රාභඹ ඹ තත් ඹේ ඵරඹක් 

ණහ. තෝල්ඵරි ණණ්ඩු රාභඹ ඹ තත් තභයි ේපර්ණ ඵරඹ -

මූරා ඵරඹ - ණතන ඳහර්ලිතේන්ුර . වළඵළයි අතේ 

ඳහර්ලිතේන්ුරතන රු භන්ත්රීaරුන් ත් තේ ිළිතඵ අතඵෝධඹක් 

නළවළ.  තේ ඳහර්ලිතේන්ුර  ඳභණයි  මූරා ඵරඹ තිතඵන්තන්.             

මූරා ඵරඹ, විධහඹ ජනහධිඳතිුරභහ ත් නළවළ; 

අධියණඹ ත් නළවළ. එඹ තිතඵන්තන් ඳහර්ලිතේන්ුර  ඳභණයි. 

නමුත් අඳ  තේ ඵරඹ තිතඵනහඹ කිඹන වළඟීභක්ත් අඳ ුරශ 

නළවළ.  

රු දිතන්ස ගුණර්ධන සභතිුරභහ රීළරැදි කින ණහයඹ  

ල් ඹෆතේදී  රාභහුවකර, ඳහර්ලිතේන්ුර අතින් මූරා ඳහරනඹ 

ිළිතඵ ඵරඹ ගිලිහී ඹනහ. අිළ ඒ තත්ත්ඹ රාභහුවකර ණඳසු 

වළයවීභ  තෝේ හර්තහ තද භඟින්  යුුර යරහ තිතඵනහ, 

ඳසු ගිඹ අවුරුදු ුරන ුරශ.  

මූරහනහරඪ රු භන්ත්රීaුරභරී, ඔඵුරභහත් ිළිතන්නහ සති, 

රීවිතිර ඳළත්තත් දුේඳත් තදය ඉන්න අඹත් දන්නහ COPE 

Report එ කිඹන්තන් තභොක්ද කිඹරහ. ඒ ළන වුරුත් ථහ 

යනහ. තේ අවුරුදු ුරන ුරශ සති තච්ච තනසවීේ ළන 

වුරුත් ථහ යනහ. තේ ළන ජනතහ අද දළන තන 

තිතඵනහ. ඒ ජනතහ දළන ළනීභ  තවේුරක් වුතණ් භහධාඹයි. 

භහධාතඹන් විලහර ප්ර චහයඹක් දුන්නහ තේ හර්තහ ළන. අිළ 

භහධාඹ  රුු ඉදිරිඳත් යනහ. ඳහර්ලිතේන්ුරතන අතේ 

සථහය රීතඹෝ, අණඳනත්ලින් බහඳතියඹහ  ඵරතර දීරහ 

තිතඵනහ, භහධාඹ  ථහ යන්න. ඒ ඵරතර අුව තභයි භභ 

ථහ යන්තන්. COPE හර්තහ  ජන භහධාතඹන් විලහර තළනක් 

දුන්නහ. COPE එතන් යන සිඹලු ක්රිසඹහ රීහ දළඩි ඵරඳෆභක් 

සති තරහ තිතඵනහ, යහජා තේහ ුරශ; ඉවශ රීරධහරින් ුරශ; 

භහජඹ ුරශ. තේතන් තරොකු ඵරඳෆභක් සති තරහ තිතඵනහ. 

ඒ රීහ තේ හර්තහලින් ළඩක් නළතතයි කිඹරහ කිඹන්න එඳහ. 

ළඩක් තරහ තිතඵනහ.  

මූරහනහරඪ රු භන්ත්රීaුරභරී, ඒ හතපභ අිළ තේ  මිටු 

ුරශදී විරීලසචඹහය භණ්ඩරඹක් විධිඹ යි වළසිතයන්තන්. එතළනදී 

විඳක්ඹයි, ණණ්ඩු ඳක්ඹයි කිඹරහ තනක් සත්තත් නළවළ. 

තදඳළත්තත්භ භන්ත්රීaරු ඉන්නහ. බහඳති විධිඹ  භභ ප්ර ලසන 

අවන්තන් අන්තිභ . භභ ඉඩ තදනහ, විඳක්ත  භන්ත්රීaරුන් , 

ණණ්ඩු ඳක්ත  භන්ත්රීaරුන්  ඕනෆභ ප්ර ලසනඹක් අවන්න.  එ 

භන්ත්රීaයතඹකුත් නතය යරහ නළවළ. ප්ර ලසන සහීතභන් ශක්රහ 

නළවළ. ඒ විධිඹ  ප්ර ලසන අවරහ අහන රීභනර  එන්තන් අිළ. 

ඒ ිළිතඵත් අිළ අලුත් ණහයඹ   යුුර යන්න තීතයණඹ 

යරහ තිතඵනහ.  

මූරහනහරඪ රු භන්ත්රීaුරභරී, තේ ණහයඹ  තභයි අිළ තේ 

හර්තහ ස යරහ ඉදිරිඳත් යරහ තිතඵන්තන්. 

ඳහර්ලිතේන්ුරතන භතප හර්ඹහරඹ  ද  ලියුේ 50ක් විතය 

එනහ. ඉසය COPE මිටු   එතවභ ලියුේ සවිල්රහ නළවළ. භභ 

ළඩ යපු  ඳශමුළරී අවුරුදු තදතක් එ ලියුභක්ත් ණතන නළවළ. 

අද භතප අභහතාහංලඹ  ලියුේ එනහ; තදය  එනහ; 

ඳහර්ලිතේන්ුර  එනහ. තේඹන් අඳ  තනොතඹක් තතොයුරරු 

තදනහ. තවොයේ යන තළන් කිඹනහ. ෘත්තිඹ මිති 

තතොයුරරු එනහ. අිළ තේහ ප්ර තඹෝජනඹ  අයතන තිතඵනහ. 

අිළ දන්නහ, ඳසු ගිඹ දසර Auditor-General ඉදිරිඳත් යපු 

භවය හයණහ ළන. හවන නළති තන තො  අඳ  සවිල්රහ 

කිඹනහ. අිළ හවන  තවොඹරහ දීරහ තිතඵනහ, ඳළඹ 24ක් 

සුරශතදී. අිළ ඒ විධිඹ  ක්රිසඹහත්භ තරහ තිතඵනහ. ඳසු ගිඹ 

අවුරු ද ුරශ එ හවනඹක්ත් තවොතයන් අයතන ගිිනල්රහ 

නළවළ. වමුදහතන, තඳොලීසිත  අඹ විේහභ ඹන තො  හවනඹත් 

අයතන ඹනහ. භ  ණයක් තල්ේුරභහභ කිනහ. අිළ දළන් 

ඒහ නතය යරහ තිතඵනහ.  ජඹර්ධනපුය භව  තයෝවර  අිළ 

ඔක්තෝභ ට්ටිඹ ගිඹහ. ගිිනල්රහ ඳරීක්හ ශහ. තදොසතයරු, 

nurseරහ, attendantරහ ඔක්තෝභ තන්රහ ඒ අඹ එක් හඩි 

තරහ එතළන තිතඵන ප්ර ලසන  හච්ඡහ ශහ. භභ ඒ අතතර් 

තෞා සභතිුරභහ  ත ලිතෂෝන් යරහ කිනහ, "භභ තභතවභ 

එ  ඹනහ, තයව තන්න එඳහ" කිඹරහ. එුරභහ කිනහ, 

"තඵොතවොභ තවොයි, ඹන්න." කිඹරහ. අිළ එතළන තිබුු ප්ර ලසන 

තොඩක් විඳුහ. සභතිුරභහ  විහ න්න ඵළරි තිබුු භවය 

ප්ර ලසන විඳුහ. තදොසතයරු නළුර තිබුණහ.  Specialistරහ නෆවිත් 

තිබුණහ. එන්තන් නළති තන්න තවේුර වුතණ් ඔවුන්තන් සිඹඹ  

10ක් ඳහ ත්ුර එයි. වහභ අිළ ඒ තීතයණ  තනස ශහ. අිළ 

ඒ නතය ශහ. හභහනාතඹන් ජඹර්ධනපුය තයෝවර  එන්තන් 

භධාභ ඳහන්ති තො ස. ඔවුන්  විතලේඥා තදොසතයරහතප 

තේඹ රඵහ න්න තිතඵන අසථහ අඩුයි.  

මූරහනහරඪ රු භන්ත්රීaුරභරී, තේ හතපභ අිළ ංචහය 

භණ්ඩරඹ  ගිඹහ. අතේ ට්ටිඹ ගිිනල්රහ ඳරීක්හ යරහ ඵළලුහ. 

අඳ  රළබුු තතොයුරරු ළරැදි ඵ තත්රුණහ. එතළන හර්ඹහරඹක් 

වදරහ නළවළ  කිනහ. නමුත් ඵරන තො  හර්ඹහරඹක් වදරහ. 

ඉතින් ඒ හතප ළයදි තතොයුරරුත් තිතඵනහ. අිළ ගිඹ රීහ 

තවොයි. නළත්නේ අිළ ළරැදි රීභනඹ  ඵිනනහ.  

COPE එතක් අිළ සිඹලු තදනහභ ළඩ යන්තන් හමූිනයි. 

අිළ COPE එතක් ළඩ  යුුර ිළ   දළන න්න ඉඩ තදන්තන් 

නළවළ. භභ භවය භන්ත්රීaරුන්  තදින් ථහ යරහ තිතඵනහ,  

COPE එතක් තතොයුරරු ළන භහධාඹ  ථහ යන්න එඳහ 

කිඹරහ. ථහ යනහ නේ අිළ ඔක්තෝභ එ  ඉතන ථහ 

යමු, අිළ එතවභ නේ press conference එක් තිඹමු කිඹරහ භභ 

කිඹරහ තිතඵනහ. සුරතශේ තන සි ධි තරී තරීඹභ ගිිනල්රහ 

භහධාඹ  කිනහභ ඒ තොල්තරෝ ඒහ තනත් ණහයඹ  

න්නහ. එතවභ වුණහභ අඳ ළන තිතඵන විලසහනීඹත්ඹ නළති 

තනහ. COPE එතක් තිතඵන credibility එ නළති යන්න ඉඩ 

තදන්න ඵළවළ. ඒ රීහ අිළ ඒ තෞයඹ රැතන තිතඵනහ. 

තෞයඹ රැතන ඉන්න තො  එින ඵරඹ ළඩියි. භ  තේ 

හයණඹ කිඹන්න පුළුන්. තේ අවුරුදු ුරන ුරශ අතිරු 

ජනහධිඳතිුරභහ සුරළු කිසිභ සභතියතඹක් ත ලිතෂෝන් එකින් 

ථහ යරහ ''භතප අභහතාහංලත  තභතවභ ප්ර ලසනඹක් නේ 

තිතඵනහඹ''  කිඹරහ නළවළ. ඔවුන් කිඹන්තන් නළත්තත් භහ එතවභ 

යන්තන් නළති ඵ දන්නහ රීහයි. භ  එතවභ කිඹන්තන් නළවළ. 

ඒ රීහ භහ රීදවතේ ළඩ යනහ. 

තඳොදු ාහඳහය ිළිතඵ හය බහතනදී භහ විඳක්ත  

භන්ත්රීaරුන්  මූරහනඹ තදනහ. භහ නළති තරහ  විඳක්ත  

භන්ත්රීaරු මූරහනඹ න්නහ. භහ රු ජඹසරිඹ භන්ත්රීaුරභහ 
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බහඳති ශහ එ අුවහය බහ. එ අුවහය බහක් 

ණඹතන 50ක්, 60ක් ළන විභර්ලනඹ යනහ. භහ ගිිනන් 

ඵරන්තන් නළවළ. ඔවුන්  සහධීන අධීක්ණඹ යන්න ඉඩ දීරහ 

තිතඵනහ. වළඵළයි ඒ හර්තහ ඔක්තෝභ ප්ර ධහන මිටු  එන්න 

ඕනෆ. අිළ ඒ හතප විරීවිදබහතඹන්  යුුර යනහ. 

ඳහර්ලිතේන්ුර ඉතිවහත  තභතතක් තනොව ණහයත  රාභත්, 

විධිභත් විධිඹ  අිළ ඒ  යුුර යරහ තිතඵනහ. ඒතන් මූරා 

විනඹ, මූරා ඳහරනඹ ිළිතඵ භහ ිනතන්තන් තරොකු ඵරඳෆභක් 

සති යරහ තිතඵනහ. අිළ තේ හයණහ විතලේතඹන් තත්රුේ 

න්න ඕනෆ. අතේ අසර් භන්ත්රීaුරභහ දන්නහ සති මූරා අයිතිඹ 

රඵහ න්න, ඒ ඵරඹ රඵහ ළනීභ  යජරුන් භයරහත් තිතඵනහ 

තන්. මූරා ඵරඹ න්න යජරුන්  භයරහත් තිතඵනහ. එදහ ින පු 

විධහඹඹ එතවභ තභයි ඵරඹ ත්තත්. අිළ තේ ඵරඹ රැ න්න 

ඕනෆ. ඒ අිළ 225 තදනහ තත්රුේ න්න ඕනෆ. අද උත  රු 

ථහනහඹුරභහ වමු තරහ භහ තේ හයණහ කිනහ. එුරභහ කිනහ, 

"භහ ඹන්න ඉසතල්රහ තභොනහ තවෝ යන්න ඕනෆ" කිඹරහ. අිළ 

අධීක්ණ මිටුර ඵරඹ ලක්තිභත් යන්න ඕනෆ. ඒ හතපභ 

මූරා ඳහරනඹ ඳහර්ලිතේන්ුර  න්න ඕනෆ.  

විණහධිඳතිුරභහ ඉන්නහ. නමුත් එභ තදඳහර්තතේන්ුර 

ළන ඵරන්න වුරුත් නළවළ. ඒ කිසිභ අභහතාහංලඹක් ඹ ත  

ළත න්තන් නළවළතන්. ඒ ඳහ තනහ. ඒ ඵරන්න ඕනෆ 

ඳහර්ලිතේන්ුර. භහ ථහනහඹුරභහ  කිනහ, ඔඵුරභහ  හතපභ 

අඳ ත්  කීභක් තිතඵනහ Auditor-General's Department 

එතක් ත ල්  ඳහර්ලිතේන්ුර තොඹහ ඵරන්න ඕනෆ කිඹරහ. ඔහු 

 කිඹන්තන් ඳහර්ලිතේන්ුර . ඔහු  කිඹන්තන් 

ජනහධිඳතිුරභහ  තනොතයි. විණහධිඳති ඳත් යන්තන් 

ජනහධිඳතිුරභහ ඵ සත්ත. නමුත් ඔහු  කිඹන්තන් 

ඳහර්ලිතේන්ුර . එතවභ නේ අිළ ඒ ළන තවොඹන්න ඕනෆ. 

විණහධිඳතිුරභහතප ඳඩිඹ කීඹද? භභ කිඹන්නත් ළභළති නළවළ. 

රේජයි. භතප COPE එතක් Secretary  ඊ  ඩහ තරොකු ඳඩිඹක් 

රළතඵනහ. භහ විසතය අවරහ ඵළලුහ. භ  සවිල්රහ කිනහ, "අතන් 

ර් භ  ඊ  ඩහ තරොකු ඳඩිඹක් වේඵ තනහ" කිඹරහ. තභොක්ද 

ඊ  තවේුර? ඹල් ඳළනපු නීති ඳදනේ ය ළනීභ.  Auditor-

General කිඹන්තන් constitutional appointment  එක්. ඒ 

කිඹන්තන්, සුප්රිnේ උහවිත  නඩුහයතඹොත් එක් භ භ ඉන්න 

ඳත්වීභක්. ඒ ඳත්වීභ  ඒ තෞයඹ, රීසි තළන රඵහ තදන්න ඕනෆ. 

ඒ රීහ එුරභහ ඒ භට් භ  තතනන්න ඕනෆ. ඉවශ ළටුඳක් 

තදන්න ඕනෆ. රංහ පුයහ ඉන්න යජත  තේතඹෝ ඳහරනඹ 

යන පු රඹහ එුරභහයි. විණහධිඳති තදඳහර්තතේන්ුර 

අභහතාහංලඹක් ඹ ත  ළත න්තන් නළති රීහ ඒ ළන තොඹහ 

ඵරන්න අතේ ඳහර්ලිතේන්ුරතන යුුරභක් තිතඵනහ. තභොද, අිළ 

සිඹලු තතොයුරරු රඵහ න්තන් විණහධිඳති 

තදඳහර්තතේන්ුරතන්. එුරභහ තදන හර්තහ තභයි අිළ ප්ර තඹෝජනඹ  

න්තන්. ඒ රීහ එුරභහ ලක්තිභත් යන්න ඕනෆ.  

මූරහනහරඪ රු භන්ත්රීaුරභරී, අතේ තේ තඳොදු ාහඳහය 

ිළිතඵ හය බහතන හර්තහ තදතන් ඳසතේ World Bank එ 

අඳ අඹ යරහ එහ තිතඵනහ. IMF එ අඳ අඹ යරහ 

එහ තිතඵනහ. UNDP එ අඳ අඹ යරහ එහ තිතඵනහ. 

ILO එ අිළ අඹ යරහ එහ තිතඵනහ. අද විඹට්නහභඹ වහ 

තන්ඳහරඹ ඹන ණණ්ඩු තදභ භතප වහඹ ඉල්රනහ ඒ 

ඳහර්ලිතේන්ුරර අධීක්ණ මිටු ස යන්න. තඳතර්දහ 

විඹට්නහභත  තහනහඳතිුරභහ සවිල්රහ භහ එක් ඳළඹ තදක් 

හච්ඡහ ශහ. ඔහු  හර්තහක් වදරහ ඕනෆඹ කිනහ ඒ 

ඳහර්ලිතේන්ුරතන අධීක්ණ මිටු සති යන්න. තන්ඳහරත  

අභළතිුරභහ සවිල්රහ භ  ථහ ශහ. ඒ හතප අිළත් පුළුන් 

ප්ර භහණඹ  තේ  යුුර යරහ තිතඵනහ. ත ළඩ යන්න 

තිතඵන ඵ සත්ත. අිළ තේහ තනොඟහ ප්ර හල යනහ. භහ 

සභතියතඹකු ඵ ළඵෆ. නමුත් සභතිභයි COPE එතක් 

බහඳතිභයි භහ ඳ රහ න්තන් නළවළ. ළබිනට් එතක්දී භහ 

ළබිනට් සභතියඹහ. තභතළන  ණහභ භහ ඳහර්ලිතේන්ුර 

රීතඹෝජනඹ යන්තන්. COPE එ  ණහ  ඳසතේ භහ ඉන්තන් 

විධහඹඹ ඳළත්තත් තනොතයි ාසථහදහඹඹ ඳළත්තත්. ඒ 

කිඹන්තන් ාසථහදහඹඹයි, විධහඹඹයි භහ ඳ රහ න්තන් 

නළවළ. ඒ රීහ තභයි භ  ඒ හර්ඹඹ යන්න පුළුන් තරහ 

තිතඵන්තන්. භභත් විඳක්ත  ඉන්න හරත  ළඩ යරහ 

තිතඵනහ Public Accounts Committee එතක්. [ඵහධහ කිරීභක්] 

භහ විඳක්ත  භන්ත්රීaයතඹකු තර සිටි හරත  අිළ අ  තදනහ 

ඉන්න තො  එතතො  Public Accounts Committee එතක් 

බහඳති වළටිඹ  ිනටිත  එක්ත් ජහති ඳක්ත  ඩ්ලලින.පී.බී. 

දිහනහඹ භවතහ. එතතො  එුරභහ විඳක්ත  තනොතයි. භ  

භතයි එුරභහත් එක් ළඩ යපු හරඹ. එදහ මුදල් 

අභහතාහංලත  තල්ේ වළටිඹ  ිනටිත  ඳහසයලිංේ භවතහ. 

දිහනහඹ භවතහ එ දක් භ  කිනහ, "දළන් එන්තන් සථිය 

තල්ේ තතනක්. භ  මිරීවහතන් ප්ර ලසන අවන්න ඵළවළ, 

තමුන්නහන්තේ ප්ර ලසන අවන්න" කිඹරහ. භ  තතොයුරරු ටි 

ඔක්තෝභ දීරහ  කිනහ ප්ර ලසන අවන්න කිඹරහ. 

භහ ඳළඹ එවභහයක් වයස ප්ර ලසන සහුහ. තේහ  record යරහ 

සති. එුරභහ අඬන ුරරු ප්ර ලසන සහුහ. එුරභහ කිනහ, "භභ මුදල් 

තයගුරහසි ඩරහ තිතඵනහ. භභ ිළිතන්නහ. භ  යන්න 

තදඹක් නළවළ. සභතිුරභහ කින රීහ භහ තේහ ශහ" කිඹරහ. ඒහ 

හර්තහ යරහ තිතඵනහ. නමුත් අඳ ඒහ හ ත් කිනතන නළවළ. 

තේ දළන් කිඹන ුරරු හ ත් කිනතන නළවළ. අඳ ඒහ කිඹන්තන් 

නළවළ. එඹ ේප්ර දහඹක්. ඒ මිටුතන power එ. දිහනහඹ භවතහ 

සභතියතඹක්.  එුරභහ යූඑන්පී එතක් සභතියතඹකු සිටිඹදී තේ 

මිටුතන බහඳතිභ ශහ. නමුත් එුරභහ කිනහ, "භ  

තභඹහතන් ප්ර ලසන අවන තො  තනත් ප්ර ලසන භුර නහ. ඒ 

සභතිුරභහත් එක් භ  ළඩ යන්න වේඵ තන්තන් නළවළ" 

කිඹරහ. බහඳතිුරභහ ඳළත්තකින්  සිටිඹහ. භහ තභයි ප්ර ලසන සහුතන. 

එුරභහ භ  ඔක්තොභ brief ශහ, අවන්න ඕනෆ  ඔක්තොභ 

ත ල්. ප්ර ලසන අවරහ අිළ එුරභහ ිනය ශහ. එතවභ තභයි තශේ. 

ඒ, ඳහර්ලිතේන්ුර -ාසථහදහඹඹ- තුවතුවයි. භහ ිනතන 

වළටිඹ  තභිනදීත් අඳ සිඹලු තදනහභ -31 තදනහ-  ඒ හතප තභයි 

 යුුර තශේ. ඒ රීහ තභයි අද තේ හතප භහජඹ  ඵරඳෆභක්, 

යහජා තේඹ  ඵරඳෆභක් සිදු න්තන්. ණණ්ඩු ත් ණධහයඹක් අඳ 

යන්තන්. අඳ ණණ්ඩු ලක්තිභත් යනහ. භහ දිගින් දි භ ථහ 

යන්න ඵරහතඳොතයොත්ුර න්තන් නළවළ. මූරහනහරඪ රු 

භන්ත්රීaුරභරී, ත තනරහ තිතඵනහද දන්තන් නළවළ. 

 
මූරහනහරඪ භන්ත්රීaුරභහ 
(மனமரங்கும்  உமைப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

විනහඩි දවඹ හරඹක් තිතඵනහ.  

 
රු තේ. ශ්රී  යංහ භවතහ 
(ரண்னறகு தஜ. ஸ்ரீ நங்கர) 

(The Hon. J. Sri Ranga) 

 
නළඟී සිටිත ඹ. 
ளந்ரர். 

rose. 

 
රු ඩින ගුණතේය භවතහ  
(ரண்னறகு டிம குரசக) 

(The Hon. DEW Gunasekara) 

අවන්න. තභොක්ද අවන්න වළදුහ තන්. 
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ඳහර්ලිතේන්ුර 

රු තේ. ශ්රී  යංහ භවතහ 
(ரண்னறகு தஜ. ஸ்ரீ நங்கர) 

(The Hon. J. Sri Ranga) 

ඔඵුරභහ කිඹන ථහ අඳ ිළිතන්නහ. ඔඵුරභහතප ළඩ 

තො  ළන සිඹලු තදනහභ ුරටු නහ . ඒ ළන කිසිභ විහදඹක් 

තභතළන ඕනෆ නළවළ. සිඹලුභ භහධාඹ, ඳහර්ලිතේන්ුරතන භන්ත්රීaරු 

තවෝ විඳක්ත  වුරුත් ඔඵුරභහතප ළඩ ිළිතතශ ළන ප්ර ලසන 

යන්තන් නළවළ. නමුත් සත්ත  - 

 
රු ඩින ගුණතේය භවතහ  
(ரண்னறகு டிம குரசக) 

(The Hon. DEW Gunasekara) 

භහ ළන තනොතයි, මිටු ළන. 

 
රු තේ. ශ්රී  යංහ භවතහ 
(ரண்னறகு தஜ. ஸ்ரீ நங்கர) 

(The Hon. J. Sri Ranga) 

COPE එ ළන. නමුත් තේ හතප  යුුර වළභ තරහතනභ 

සිදු තනහඹ කිඹරහ අඳ  ඵරහතඳොතයොත්ුර න්න ඵළවළතන්. 

ඔඵුරභහ බහඳති වුණහභ ඒ වුණහ. නමුත් තේ වළභ තරහතනභ 

තනහඹ කිඹරහ දන්තන් නළවළතන්. භවය වි  තන තතනකු 

ණතොත් තන විධිඹ  තන්නත් පුළුන්.  

 
රු ඩින ගුණතේය භවතහ  
(ரண்னறகு டிம குரசக) 

(The Hon. DEW Gunasekara) 

එුරභහ වරි සන්න ඔඵුරභහ ඉන්න ඕනෆ.  

 
රු තේ. ශ්රී  යංහ භවතහ 
(ரண்னறகு தஜ. ஸ்ரீ நங்கர) 

(The Hon. J. Sri Ranga) 

සභතිුරභහ තඳොඩ්ඩක් තේ  යුත්ත නීතාුවකර සිදු 

යන්න. ඔඵුරභහ තේ  යුුර තුවතන් තභඳභණ උත්හව 

ශහ. ඒ නීතාුවකර  යුත්ත විතයක් යරහ දුන්තනොත් ඔඵුරභහ 

නළති තරහතනත් එයින් තභොනහ තවෝ ළඩක් තයි. 

 
රු ඩින ගුණතේය භවතහ  
(ரண்னறகு டிம குரசக) 

(The Hon. DEW Gunasekara) 

තඵොතවොභ සුරතියි. අද උත  භහ ථහනහඹුරභහ වමු වුණහ. 

රීතඹෝජා ථහනහඹුරභහත් වමු තරහ තේ ළන ථහ ශහ.  

ණණ්ඩුතන භවය ණඹතන තිතඵනහ, සිඹඹ  5 shares තිතඵන. 

නමුත් ඒ ණඹතන අඳ ළ තනහභ එන්තන් නළවළ. "භහ ඉන්තන් 

Auditor-General ඹ තත් තනොතයි. තේ limited liability 

company එක්" කිඹරහ කිඹනහ. අදහශ සථිය තල්ේ  කිඹනහ, 

"භතප කිසිභ අධීක්ණඹක් නළවළ. භහ කිනහ  අවන්තන්ත් නළවළ. 
භ   කිඹන්න ඵළවළ" කිඹරහ.   එතවභ ත දී තභොක්ද 

යන්තන්? අඳ  එතළනදී අතේ Standing Orders තනස යන්න 

අලායි. ථහනහඹුරභහ එඟ වුණහ, Standing Orders අඳ 

තනස යමු කිඹරහ.  

 
රු අල්වහේ ඒ.එච්.එේ. අසර් භවතහ 
(ரண்னறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

Give more teeth to it. 

 
රු ඩින ගුණතේය භවතහ  
(ரண்னறகு டிம குரசக) 

(The Hon. DEW Gunasekara) 

ඕනෆභ තතනකු ළන්න. අලා නේ අඳ  තඳෞ ලි 

අංලත  තතනකු ළන්නත් ඵරඹ තිතඵනහ. තේ  අදහශ 

තිතඵනහ නේ ඔවුන් ඳහර්ලිතේන්ුර  ළන්න ඵරඹ වදන්න 

ඕනෆ. තවොය ජහහයේ ුවතදුවක් තඳෞ ලි අංලත  

ණඹතනඹක් යරහ තිතඵනහ නේ අඳ එඹ විබහඹ  ළනීභ   

Standing Orders තනස යන්න ඕනෆ. ඒ හයණහ රීේභ 

රීේ තඳෞ ලි අංලඹකින් දහරහ තනොතයි යන්න ඕනෆ. ඒ 

transaction අදහශ නේ අඳ තොතවොභද විභර්ලනඹක් යන්තන්? 

තේ හතප හයණහ තොඩක් තිතඵනහ. [ඵහධහ කිරීභක්] රඵන 

තිත  අඳ රැස තනහ. අදභ ථහනහඹුරභහ වමු තන්න 

කිනහ. භහ කිනහ, භහ තරීඹභ එන්තන් නළවළ. විඳක්ඹයි, ණණ්ඩු 

ඳක්ඹයි අඳ ණ්ඩහඹභක් සවිල්රහ තේ රුණ ඉදිරිඳත් 

යනහඹ කිඹරහ. 

 
රු අල්වහේ ඒ.එච්.එේ. අසර් භවතහ 
(ரண்னறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

ශ්රී  යංහ භන්ත්රීaුරභහ ත් අඳ ණයහධනහ යමු. 

 
රු ඩින ගුණතේය භවතහ  
(ரண்னறகு டிம குரசக) 

(The Hon. DEW Gunasekara) 

එුරභහත්  COPE එ  සුරළු යන්න ඕනෆ.  

මූරහනහරඪ රු භන්ත්රීaුරභරී, රහබ අරහබ අංලඹ ළන තභයි 

භහ කිඹමින් සිටිත . විතලේතඹන්භ හණිජ අංලඹ ඳළත්තතන් තත් 

කි යුුර හයණහ කීඳඹක් තිතඵනහ. විණහධිඳතිුරභහ  - 

Auditor-General - භහ රීඹභ යරහ තිතඵනහ එුරභහතප 

රීරධහරින් පුහුු යන්නඹ කිඹහ. තභතතක් අඳ යන්තන් 

financial audit කිඹන ඒහ. ගිුේ, ංාහ තල්න අයහ තේහ 

ඵරන්තන්. හභහනාතඹන් අද auditing  ජහතාන්තය ලතඹන් 

අලුත් රාභඹ   - performance audit ඳළත්ත - රාභහුවකර 

ඳරිර්තනඹ න අසථහක්. දළන් අඳ භසතඹක් ලතඹන් 

ත්තහභ ණඹතනත  හර්ඹ හධනඹ ඵරන්තන් නළවළ. අඳ  

balance sheet එ අයතන ඵරනහ. "වරි, profit එක් 

තිතඵනහ" කිඹරහ ඒ තොල්රන් ිළ ත් ය වරිනහ.  

Auditor-General  භහ කිනහ, එුරභහතප රීරධහරින් පුහුු 

යන්න ඕනෆඹ කිඹරහ. තරෝ ඵළංකුතන ණ්ඩහඹභක් තේ ය   

එනහ. ඔවුන් එක් හච්ඡහක් තව  අරී දහ තිතඵනහ. එභ 

රීරධහරින් පුහුු යන්න ඕනෆ, හර්ඹ හධනඹ  - performance 

auditර -.  

අිළ ිනතමු, SLTB එ ළන. SLTB එ අරහබතඹන් ධහනඹ 

යන එ තනොතයි අඳ  තිතඵන ළදත්භ. SLTB එ 

තේහක්. Transport service එ තරො පුයහ අරහබඹ  ධහනඹ 

ශහ  භක් නළවළ. භහ ිනතන වළටිඹ  දිතන්ස ගුණර්ධන 

සභතිුරභහත් තේ ළන කිනහ. එයින් යන තේඹ ඵරන්න. 

තරහ  ශභයින් ඳහල්ර  තන ඹනහ, තරහ  රීරධහරින් 

හර්ඹහරර  තන ඹනහ, ෂළක් රිඹ  අයතන ඹනහ. මුළු 

ණර්ථිඹභ ක්රිසඹහත්භ න්තන් ප්ර හවන තේඹ ුරිතන්. ඉතින් ඒ 

ප්ර හවන තේඹ  බහණ්ඩහහයතඹන් ල්ලි දීරහ -තඳොේඳ යරහ 

තවෝ- ඒ යන හර්ඹඹ ටිනහ. තභොද, තඳෞ ලි අංලඹ 

යහත්රි.ඹ  ඵස ධහනඹ යන්තන් නළවළ. යහත්රි.ඹ  ඵස ධහනඹ කිරීභ 

අරහබ රීහ තඳෞ ලි අංලඹ යහත්රි.ඹ  ඵස ධහනඹ යන්තන් 

නළවළ. නමුත් රංභඹ යහත්රීa ඵස ධහනඹ යනහ. රංභඹ යහත්රීa  

ඵස ධහනඹ කිරීතේ ප්ර තිඳත්තිභඹ තීතයණඹක් තිතඵනහ. යහත්රි.ඹ  

භන් ඹන්න සිටින එ භුවාඹකු තවෝ ඵස එතක් දභහ තන 

ඹන්න ඕනෆ. ඒ භුවාඹහ  ඒ අලායි. භවය වි  යහත්රි.ඹ  

තයෝවර  ඹන්න තරතඩක් එනහ. නමුත් තඳෞ ලි අංලඹ ඒ 

යන්තන් නළවළ. අඳ  එඹ අතේක්හ යන්නත් ඵළවළ. එතවභ 

අසථහදී subsidy දුන්නත් ඒ හර්ඹඹ ටිනහ. ඒ 
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තේහක්. Transport service එ -ඵස තේඹ, ඒ වළරුණහභ Sri 

Lanka Railways - මුළු ණර්ථිඹභ ඳණ න්න ත ල්; මුළු 

ණර්ථිඹභ ක්රිසඹහත්භ යන  ත ල්. අද ඵස තේඹයි, Sri Lanka 

Railways එයි නළළුරු වළටිත භ මුළු ණර්ථිත භ නළඟිටීභ 

නතය නහ. ඒ ඳළත්තතන් ණර්ථි ලතඹන් ඵරන තො  ඒහ  

වනහධහය - subsidies - දුන්නත් එයින් භසත ණර්ථිඹ 

ක්රිසඹහත්භ වීභ ටිනහ. ඒ තභයි අිළ තරොකු  නක් යරහ, 

ළටිරහ තිබුු SLTB එ ණඳසු ඹේකිසි තළන  තනහතන. 

නමුත් අද ණඳසු ඩහ ළත න තත්ත්ඹ  SLTB එ ඳත් 

තරහ තිතඵනහ. දළන් රංභඹ ඵස ධහනඹ යන්තන් සිඹඹ  

20යි. සිඹඹ  80ක් තඳෞ ලි අංලඹ ධහනඹ යනහ. ඉතින් 

තේ ේඵන්ධතඹන් අතේ හර්තහතන වන් යරහ තිතඵනහ. 

භවය වි  සතළේ ෘත්තීතඹ මිති ාහඳහයර තො ස භවය 

ණඹතන භඟ එුර තනහ. ඒ ළන ළඩිඹ කිඹන්න භහ ළභළති 

නළවළ. අතේ ේරු තවෝදයතඹෝ තයව තයි. භවය ප්ර ධහන 

ණඹතනර management එත් එක් භවය ෘත්තීතඹ මිති 

නහඹඹන් එුර තරහ අරාමිතහර තඹතදන ඵ  අිළ 

දන්නහ.  හක්ෂි තිතඵනහ. භහ ඒහ COPE රැසවීතේදී අලා නේ 

කිඹන්නේ.  භවය ත ල් අිළ ඳරීක්හ ය තන ඹනහ. ඒ 

රංභත  සි ධ නහ; රංහ විදුලිඵර භණ්ඩරත  සි ධ නහ; 

Ceylon Petroleum Corporation එතක් සි ධ නහ. ඔවුන් අද 

තනත් තරෝඹ ඉන්තන්. හභහනා ේරු හභහජිතඹෝ දළන් 

නළවළ. ඔවුන් භවය රීරධහරින් එක් එුර තරහ.  

 
මූරහනහරඪ භන්ත්රීaුරභහ 
(மனமரங்கும்  உமைப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

රු සභතිුරභරී, ඔඵුරභහ  ත විනහඩිඹ හරඹක් 

තිතඵනහ. 

 
රු ඩින ගුණතේය භවතහ  
(ரண்னறகு டிம குரசக) 

(The Hon. DEW Gunasekara) 

එභ රීහ තභයි භහ කිඹමින් සිටිත , ණඹතනඹක් අරහබතඹන් 

තන ගිඹහඹ කිඹරහ ඒ ඵංතොරහත්; විනහල යරහ; දණඹ 

යරහඹ කිඹහ රීභනඹ  ඵිනන්න එඳහඹ කිඹරහ. තේහ 

අලාතහ රීහ ජනතහ  තේහන් රඵහ දීභ වහ වනහධහය 

දීරහ තවෝ භවය ණඹතන ඳත්හ තන ඹන්න අලාභයි. ඒ 

හතපභ අරීක් ඳළත්තතන් ඵරන තො  භවය ණඹතන රහබ 

රළබුත්, එභ ණඹතනලින් ජනතහ  අලා තේහන් යන්තන් 

නළත්නේ රහබ රළබුහ  ළඩක් නළවළ. එභ රීහ තභඹ 

ුරරනහත්භ ඵරන්න ඕනෆ. විතලේතඹන්භ යහජා ප්ර හපධනඹ 

ුරිතන් තොඩ නඟන යහජා අංලතඹන් -තඳෞ ලි අංලතඹන් 

තනොතයි.- ජනතහ  තේඹත් අලායි; බහණ්ඩහහයඹ  

රහබහංලත් අලායි; ත ශීඹ ණදහඹේ තදඳහර්තතේන්ුර  ඵදුත් 

අලායි. තේහ ුරරනඹක් යරහ තභයි  යුුර යන්න ඕනෆ. 

එභ රීහ හර්ඹ හධනඹ කිඹන එ අලා තරහ තිතඵනහ. ඒ 

හර්ඹ හධනඹ ඳළත්ත  අද අතේ audit විභර්ලන  යුුර ය 

 න්න  ඵරහතඳොතයොත්ුර නහ. මීය   ඩහ ළඩිදුය භහ ථහ 

යන්තන් නළවළ.  

මූරහනහරඪ රු භන්ත්රීaුරභරී, අහන ලතඹන්, අඳ  දීපු 

වතඹෝඹ ළන විතලේතඹන් ථහනහඹුරභහ ත්, 

තදඳහර්ලසත භ රු භන්ත්රීaරුන් ත් භහ සුරතින්ත නහ. ඒ 

හතපභ COPE එතක් තල්ේුරභහ සුරළු සිඹලුභ රීරධහරින් ත් 

සුරතින්ත නහ. භහ ිනතන වළටිඹ  ඳහර්ලිතේන්ුරතන තේ 

භණ්ඩරඹ ඳසු ගිඹ අවුරු ද ුරශ -ඔවුන් භභත් එක් තයව න 

එක් නළවළ. Overtime  තම ලතඹක්ත් නළුර, ඳහර්ලිතේන්ුර 

රැස තනොන දසරත් කිඹන තරහ  සිඹල්ර යරහ, 

scholarships, අයහ, තේහ තභොනත් නළුර, training තභොනත් 

නළුර තභභ හර්තහ ස කිරීතේ  යුුර ශහ. ණඹතන 

244  අදහශ තේ හතප තඳොතක් ස යනහඹ කිඹන්තන් 

විලහර හර්ඹ බහයඹක්. හඩි තරහ තභඹ වළදුතන භහ තනොතයි. 

භභ ඒ අදහශ භහර්ඹ ස ශහ. රීරධහරින් කිිනඳ තදතනක් 

තභයි තභඹ තශේ.  

විතලේතඹන්භ ථහනහඹුරභහ ත්, අතේ භව තල්ේුරභහ 

සුරළු තල්ේ භඩුල්ර  කිඹනහ, තභභ තේඹන් යන 

අතිවිිෂස  තභතවඹ; තේඹ ළරකිල්ර  න්න ඕනෆඹ කිඹහ. 

මිටුර බහඳතිරු ථහනහඹුරභහ වමු වුණහ  ඳසතේ ඒ 

ිළිතඵ විතලේ ළඩ වනක් ඉදිරිඳත් යන්න අිළ 

ඵරහතඳොතයොත්ුර නහ. තඵොතවොභ සුරතියි.  

 
මූරහනහරඪ භන්ත්රීaුරභහ 
(மனமரங்கும்  உமைப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

තඵොතවොභ සුරතියි, රු සභතිුරභරී.  

 
එල්ින  තනරහ අ.බහ. 6.30  වුතඹන් මූරහනහරඪ භන්ත්රීaුරභහ 

විසින් ප්ර ලසනඹ තනොවිභහ ඳහර්ලිතේන්ුර ල් තඵන රදී. 

ඳහර්ලිතේන්ුර ඊ  අුවකර, 2013 ඔක්තතෝඵර් 22න 
අඟවරුහදහ අ. බහ. 1.00න තතක් ල් ගිත  ඹ. 

அப்ததரளது, தற.த. 6.30 றரகறறடர  மனமரங்கும் 

உமைப்தறணர் அர்கள் றணர றடுக்கரரனர தரரளுன்நத்ம 

எத்றமத்ரர். 

அன்தடி தரரளுன்நம், 2013 எக்ரரதர் 22, தசவ்ரய்க்கறம 

தற.த. 1.00 றம  எத்றமக்கப்தட்டது 

It being 6.30 p.m., MR. PRESIDING MEMBER adjourned 

Parliament without Question put. 

Adjourned accordingly until 1.00 p.m. on Tuesday, 22nd October, 

2013. 
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දහඹ මුදල් : ඳහර්ලිතේන්ුර විහද හර්තහර හර්ෂි දහඹ මිර රු. 2178කි. ිළ ඳතක් තන්හ ළනීභ අලා  
නේ හසුර රු. 18.15කි. තළඳළල් හසුර රු. 2.50කි. තොශම 6, කිරුශඳන, ඳහභංඩ ඳහය, අං 102, 
ිළඹසිරි තොඩනළගිල්තල් යජත   ප්ර හලන  හර්ඹහංලත   අධිහරී  තත  ෆභ  ර්ඹභ  තනොළේඵර්           
30 දහ   ප්ර ථභ දහඹ  මුදල් තහ ඉදිරි ර්ත  දහඹත්ඹ රඵහ තන විහද හර්තහ රඵහත වළකිඹ.  

රීඹමිත දිතනන් ඳසු  එුව රඵන දහඹ ඉල්ලුේ ඳත් බහය ුව තනොරළත්ල. 
 
 
 
 
 
 
 
 

சந்ர ; யன்சரட் அறகர அநறக்மகறன் மெடரந் சந்ர மேதர 2,178. யன்சரட் ணறப்தறற மேதர 18.15. தரற் 

தசனவு மேதர 2.50. மெடரந் சந்ர முற்தரக அத்றட்சகர், அசரங்க தபறமட்டலுனகம், இன. 102, 

தறசறநற கட்டிடம், தரன்கமட வீற, கறமெபப்தமண, தகரளம்ன 6 ன்ந றனரசத்றற்கு அனுப்தற தறறகமபப்  

ததற்மைக்தகரள்பனரம். எவ்ரரரண்டும் ம்தர் 30 ஆந் ரறக்கு முன் சந்ரப்தம்  

அனுப்தப்தட ரண்டும். தறந்றக் கறமடக்கும் சந்ர றண்ப்தங்கள்  

ற்மைக்தகரள்பப்தடரட்டர. 
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ශ්රී  රංහ යජත  මුද්රිණ තදඳහර්තතේන්ුරතන මුද්රිණඹ යන රදී. 
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